
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA 
Klasa: 003-06/16-01/02 
Ur.broj: 2170-57-5-01-16-2 
Rijeka, 03. ožujka 2016.   

Z A P I S N I K 
 
V. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci u ak. 2015./2016. god., održane  
u četvrtak, 03. ožujka 2016. u dvorani za sastanke Fakulteta, s početkom u 14,00 sati. 
 
Prisutno: 16 članova  Fakultetskog vijeća prema popisu koji čini sastavni dio ovog zapisnika. 
Ostali prisutni: Iva Križanec Ropac, dipl. iur., tajnica fakulteta 

 
Prodekanica za nastavu prof.dr.sc. Daniela Malnar, dr.med. otvara sjednicu te predlaže sljedeći 

 
D n e v n i  r e d 

 

1. Usvajanje zapisnika IV. sjednice Fakultetskog vijeća  
 

2. Izvješće dekana  
 

3. Izvješće o poslovanju Fakulteta 
 

4. Izvješća  prodekana  
 

5. Izvješća pročelnika katedri 
 

6. Izvješće studenata 
 

7. Informacija o imenovanju Savjeta Fakulteta 
 

8. Kadrovska pitanja  
 
 8.1. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za izbor u nastavno zvanje predavač, Fakultetsko vijeće donosi 
 

O D L U K U 
 

 MAJA KARIĆ, bacc.med.radiol., mag.admin.sanit.,  izabire se u nastavno zvanje predavač, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana radiologija, na Katedri za laboratorijsku i radiološku dijagnostiku Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci,  u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom-10 sati 
tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 07. ožujka 2016. godine 
 
8.2. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 

ispunjavanju uvjeta  za izbor u znanstveno-nastavno zvanje naslovni docent, Fakultetsko vijeće 
donosi 

 
 



O D L U K U 
 

 Dr. sc. SANJA BRAJNOVIĆ-ZAPUTOVIĆ, dr. med.,  izabire se u znanstveno-nastavno zvanje 
naslovni docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti, znanstvena grana pedijatrija, na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 07. ožujka 2016. godine 

 
8.3. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 

jednog nastavnika u nastavnom zvanju predavač, znanstveno područje društvene znanosti, polje 
kineziologija, grana kineziološka edukacija, na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih 
studija, s nepunim radnim vremenom-5 sati tjedno na određeno vrijeme od jedne godine.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. Viktor Moretti, prof. 2. Martina Šendula-Pavelić, prof.  i 3. Veno Đonlić, prof. 
 
 8.4. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavač, znanstveno područje društvene 
znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. Martina Šendula Pavelić, prof., 2. prof.dr.sc. Miroslav Mastilica, prof., 3. 
Viktor Moretti, prof. 
Stručno povjerenstvo (nastupno): 1. doc.dr.sc. Iva Rinčić, dipl.kroatolog i dipl.sociolog 2. prof.dr.sc. 
Miroslav Mastilica, prof., 3. doc.dr.sc. Željko Boneta, prof. 
 

8.5. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
jednog suradnika u suradničkom zvanju naslovni poslijedoktorand, znanstveno područje biomedicina 
i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana nuklearna medicina na Katedri za kliničke 
medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. doc. dr. sc. Goran Hauser, dr.med., 2. izv. prof. dr. sc. Svjetlana Grbac-
Ivanković, dr.med. i 3. doc. dr. sc. Marko Zelić, dr.med. 
 

8.6. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
dva suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistent, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana kirirgija na Katedri za kliničke medicinske 
znanosti II Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
Stručno povjerenstvo: 1. doc. dr. sc. Marko Zelić, dr.med., 2. izv. prof.dr.sc. Tedi Cicvarić, dr.med. i 3. 
doc. dr. sc. Vlatka Sotošek Tokmadžić, dr.med. 
 
 8.7. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
dva nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavač, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo na Katedri za zdravstvenu njegu 
Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
Stručno povjerenstvo:  1. dr.sc. Sandra Bošković, prof. reh., bacc.sestr. 2. prof. dr. sc. Daniela Malnar, 
dr.med. i 3. prof. dr. sc. Sanja Zoričić Cvek, dr.med.  
 
Stručno povjerenstvo (nastupno): 1. doc.dr.sc. Alemka Brnčić-Fischer, dr.med. 2. dr.sc. Sandra 
Bošković, prof. reh., bacc.sestr., 3. Vesna Čačić, prof.rehab. 



 8.8. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor 
dva nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavač, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana klinička biokemija na Katedri za laboratorijsku i 
radiološku dijagnostiku Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
Stručno povjerenstvo:  1. izv. prof. dr. sc. Štefica Dvornik, dipl.ing. 2. izv.prof. dr. sc. Antica Duletić-
Načinović, dr.med. i 3. doc. dr. sc. Melita Kukuljan, dr.med.  
 
Stručno povjerenstvo (nastupno): 1. izv. prof. dr. sc. Štefica Dvornik, dipl.ing. 2. izv.prof. dr. sc. Antica 
Duletić-Načinović, dr.med. i 3. doc. dr. sc. Melita Kukuljan, dr.med.  
 
Dnevni red je usvojen uz dvije dopune: 

 
8.9. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor jednog 
nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, polje epidemiologija na Katedri za javno zdravstvo 
Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
Stručno povjerenstvo: 1.doc.dr.sc. Vanja Vasiljev Marchesi, dipl.san.ing., 2. Prof.dr.sc. Vladimir 

Mićović, dr.med. i 3. mr.sc. Đana Pahor, dr.med. 

Stručno povjerenstvo (nastupno): 1.doc.dr.sc. Vanja Vasiljev Marchesi, dipl.san.ing., 2. Prof.dr.sc. 

Vladimir Mićović, dr.med. i 3. mr.sc. Đana Pahor, dr.med. 

9. Donošenje odluke o  usvajanju Izvješća o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2015. i 
Akcijskog  plana o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2016. godinu 

 
Ad. 1. Usvajanje zapisnika IV. sjednice Fakultetskog vijeća  
  
Utvrđuje se da je zapisnik IV. sjednice Fakultetskog vijeća održane 21. siječnja 2016., usvojen.  
 
Ad. 3. Izvješće o poslovanju Fakulteta 
 
Prof. dr. sc. Amir Muzur prenio je članovima Fakultetskog vijeća isprike Dekana, koji zbog obaveza u 
KBC-u kasni na sjednicu i ukratko dao izvješće vezano za točku 3 dnevnog reda: 
Fakultet posluje uredno, podmiruju se svi troškovi, prihod od školarina je približno 3.000.000,00 kn a 
problem predstavlja obročno plaćanje školarine jer se često dešava da uplate kasne, a desi se i da se 
neke nikada ne naplate. Na vanjsku suradnju otpada preko 2.000.000,00 kn, a dio koji plaćamo 
Medicinskom fakultetu kao paušal na ime isporučene nastave iznosi cca 850.000,00 kn. Profesor 
Muzur je nadodao da ukoliko netko od 100% -tnih zaposlenika Medicinskog fakulteta postavi pitanje 
vezano za obveze FZS-a i plaćanje nastave, jedina osoba od koje mogu dobiti odgovor je njihov dekan. 
Za sada je to još uvijek manje od iznosa koji bismo plaćali da su ti ljudi vanjska suradnja, ali svejedno 
se radi o velikoj količini novaca. U tijeku je sklapanje Aneksa ugovora vezano za plaćanje nastave za 
ovu akademsku godinu, izračuni su precizni-prema isporučenim ECTS bodovima, a plaća se samo za 
izvanredne studente, ne i redovite. Ukoliko se stvori određeni višak novaca isti će se investirati u neki 
od naših razvojnih projekata za koje smo se odlučili.   
 
Ad. 4. Izvješća prodekana 
 
Prof. dr. sc. Daniela Malnar, dr.med., prodekan za nastavu 
 



Profesorica Malnar još jednom je pozvala Pročelnike katedri da do sljedećeg Fakultetskog vijeća 
prijave promjene u nastavnim planovima za akademsku 2016/2017. Također je prenjela informaciju 
da na Medicinskom fakultetu 10. ožujka imaju sastanak vezano za vraćanje na semestre, ako se i oni 
odluče za to, nastavu bi bilo puno jednostavnije organizirati nego da idemo sami. 
 
Na prijedlog Prodekanice za nastavu, Fakultetsko vijeće donosi sljedeću  
  

O D L U K U 
 

Naziv predmeta Status Studij Godina 

studija 

Dosadašnji voditelj Novi voditelj 

Klinička 

medicina I 

Kirurgija i  

ortopedija 

obvezni Fizioterapija 2. Prof.dr.sc. Hrvoje 

Štalekar  

Doc.dr.sc. Franjo 

Lovasić 

Javno zdravstvo obvezni Primaljstvo 1. Prof.dr.sc.Tomislav 

Rukavina 

Doc.dr.sc. Suzana 

Janković 

Promocija 

zdravlja 

obvezni Primaljstvo 1. Doc.dr.sc.Vanja 

Vasiljev Marchesi 

Doc.dr.sc. Suzana 

Janković 

Epidemiologija obvezni MLD redovni 3. Doc.dr.sc. Vanja 

Tešić 

Mr.sc. Đana Pahor 

Epidemiologija obvezni MLD 

izvanredni 

3. Doc.dr.sc. Vanja 

Tešić 

Mr.sc. Đana Pahor 

Socijalno i 

zdravstveno 

zakonodavstvo 

obvezni Sestrinstvo  - 

Karlovac 

1. Prof.dr.sc.Tomislav 

Rukavina 

Doc.dr.sc.Vanja 

Vasiljev Marchesi 

 
 
Odluka se primjenjuje od akademske godine 2016/2017. 
 
Prema zahtjevu prof. dr. sc. Vere Vlahović Palčevski, dr.med., a na prijedlog Prodekanice za nastavu, 
Fakultetsko vijeće donosi sljedeću   

O D L U K U 
 

I. Na preddiplomskom stručnom studiju Sestrinstvo, kolegij Farmakologija koji se do sada 

izvodio na I. godini, prebacuje se na II. godinu studija. 

II.  Isto tako kolegij Patofiziologija koji se do sada izvodio na II. godini, prebacuje se na I. 

godinu studija. 

 
III. Odluka se primjenjuje od akademske godine 2016/2017. 

 
Profesorica je prezentirala program cjeloživotnog obrazovanja „Podrška obitelji u razvoju djece“ koji 
se radi pod pokroviteljstvom UNICEF-a sa kime je Fakultet upravo u fazi postpisivanja ugovora o 
partnerstvu, za izvođenje programa od strane UNICEF-a Fakultet će dobiti novac kojim će biti 
pokriveni troškovi nastave, izrade programa i administracije. Program je namijenjen patronažnim 
sestrama, fizioterapeutima, primaljama, medicinskim sestrama u kućnoj njezi, tj. svim osobama koje 
dolaze u kontakt s ugroženim skupinama. U ovom programu osim nas kao nositelja, učestvovati će i 
splitski zdravstveni fakultet.  



Još je nadodala da u prijedlogu Zakona iz sustava socijalne skrbi stoji obveza dodatne edukacije svih 

stručnjaka koji dolaze u neposredan kontakt u obitelj djeteta (medicinske sestre, liječnici, socijalni 

radnici, rehabilitatori, psiholozi itd.), što bi trebalo pridonjeti tome da se program održi. 

Program sadrži ukupno 125 sati predavanja i 195 sati seminara, 30 ECTS-a, a kolegiji su sljedeći: 
 
               

 POPIS MODULA / PREDMETA 

 Semestar: 1 godina 

MODUL PREDMET NOSITELJ KOLEGIJA P S ECTS  

 

Rani razvoj djeteta 
Martina Šendula Pavelić, 

predavač 
10 15 3 

Nova uloga paronažne sestre Angela Lovrić, predavač 15 15 3 

Roditeljstvo 
Izv. prof.dr.sc. Sanja 

Smojver Ažić 
15 45 4 

Zlostavljanje i zanemarivanje 

djece 

Prof. dr.sc. Igor Prpić 
10 15 3 

 Okruženje i sigurnost djeteta Prof. dr.sc. Igor Prpić 10 15 3 

 Komunikacijske vještine 
Doc. dr. sc. Vesna Šendula 

Jengić 
5 20 3 

 
Djeca s teškoćama u razvoju-rana 

intervencija 

Dr.sc. Sandra Bošković, 

viši predavač 
25 25 4 

 Promoviranje jednakosti/inkluzija Stjepka Popović, predavač 5 15 2 

 Pravo djeteta Doc dr. sc Vanja Smokvina 15  1 

 Ukupno  125 195 30 

 
 

Profesor Muzur imao je prigovor na voditeljstvo kolegija Zlostavljanje i zanemarivanje djece i 
Okruženje i sigurnost djeteta od strane prof.dr.sc. Igora Prpića, dr.med. jer je isti ugrozio izvođenje 
nastave iz pedijatrije u sredini semestra na ovom Fakultetu i smatra da bi se izvođenje ove nastave 
moralo ponuditi nekome drugome. Prigovor je prihvaćen i promijeniti će se voditeljstvo kolegija prije 
nego dokumentacija krene prema Sveučilištu. 
 
Na prijedlog Prodekanice za nastavu, Fakultetsko vijeće donosi sljedeću  
 

O D L U K U 
 

 

I. Usvaja se prijedlog programa cjeloživotnog obrazovanja „Podrška obitelji u razvoju djece“. 
 

II. Prijedlog programa s potrebnom dokumentacijom uputit će se Centru za studije Sveučilišta u 
Rijeci. 

 
 
Drugi cjeloživotni program je „Interdisciplinaran pristup gerijatrijatriskoj populaciji i palijativnoj 
skrbi”, radi se o prijedlogu koji je došao sa Katedre za fizioterapiju. Ovo je program koji je namijenjen 



fizioterapeutima, sestrama, ali bi se mogli uključiti i sociolozi, defektolozi i dr.  Program bi isto imao 
30 ECTS-a, 170 sati predavanja, 70 sati vježbi 70 sati seminara, prema sljedećim kolegijima: 
 

 

POPIS MODULA / PREDMETA 

 

MODUL PREDMET NOSITELJ P V S ECTS a, b, c 

 

Socijalno zdravlje i etika 

javnog zdravstva 
Doc. dr. sc. I. Rinčić 15 0 0 2 

Psihološki aspekti starije i 

umiruće osobe 

Izv. prof. dr.  sc. I. Rončević 

Gržeta, dr. med. 
15 0 10 2, 5 

Poremećaji prehrane i 

nutricionizam u trećoj životnoj 

dobi 

Predavač M. Obravac, 

nutricionist 
15 0 10 2, 5 

Fiziologija starenja i 

neuroimunoendokrine 

promjene u gerijatrijskoj 

populaciji   

Prof. I. Mrakovčić-Šutić, dr. 

med. 
25 0 20 4 

Kineziološke aktivnosti i radna 

terapija starijih osoba 

Visǐ predavač, 

J. Lulić Drenjak, prof. kinez.  

 

15 15 0 3 

 

Odabrane gerijatrijske teme iz 

obiteljske medicine  

Doc.dr. sc. Z. Barićev-

Novaković, dr. med. 
15 0 10 2, 5 

Prevencija i liječenje 

inkontinencije u trećoj 

životnoj dobi 

Viši predavač I. Kotri Mihajić, 

prof.reh 
20 15 0 3, 5 

Fizioterapija u gerijatriji i 

palijativnoj medicini 

Viši predavač I. Kotri Mihajić, 

prof.reh 
15 30 10 4 

Palijativna medicina  Prof. M. Petković, dr. med. 20  10 3, 5 

Zdravstvena skrb za umirućeg  

bolesnika 

Predavač Angela Lovrić, 

prof.reh  
15 10 0 2, 5 

 UKUPNO  170 70 70 30 

 
Doc. dr. sc. Alemka Brnčić Fischer, dr.med. imala je upit vezano za kolegij Prevencija i liječenje 
inkontinencije u trećoj životnoj dobi, na što je prof. Malnar odgovorila da je nezgodan naziv kolegija, 
ali da se radi o čisto fizioterapeutskom pristupu, te je zaključeno da se iz naziva izbaci „liječenje“ jer 
isto uključuje farmakoterapiju. Povela se rasprava o nazivu programa, te je zaključeno da će se isti 
promijeniti i prilagoditi i dostaviti FV- u elektronskim putem na potvrdu. 
 
 Na prijedlog Prodekanice za nastavu, Fakultetsko vijeće donosi sljedeću  
 

O D L U K U 
 



I. Usvaja se prijedlog programa cjeloživotnog obrazovanja „Interdisciplinaran pristup 
gerijatrijatriskoj populaciji i palijativnoj skrbi”. 

 
II. Prijedlog programa s potrebnom dokumentacijom uputit će se Centru za studije Sveučilišta u 

Rijeci. 
 
Treći program je „Model SUVAG u inkluzivnom odgoju i obrazovanju“, ima 15 ECTS-a, 120 sati 
predavanja i 80 sati vježbi, kako slijedi:  
 

POPIS MODULA / PREDMETA 

Semestar a:       

MODUL PREDMET NOSITELJ P V S ECTS a, b, c 

 

Razvojne značajke teškoća 
izv. prof. dr. sc. Adinda 
Dulčić 

25   2,5 

Procjena razvojnih obilježja i 
rehabilitacija 

dr. sc. Katarina Pavičić 
Dokoza 

25   2,5 

Programi, oblici i potpore 
odgoju o obrazovanju 

izv. prof. dr. sc. Adinda 
Dulčić 

25   2,5 

Temeljna znanja o odgoju i 
obrazovanju 

izv. prof. dr. sc. Adinda 
Dulčić 

25   2,5 

Praksa u odgojno-obrazovnom 
procesu 

izv. prof. dr. sc. Adinda 
Dulčić 

 80  3 

Tehnike i metode stvaranja 
poticajnog okruženja 

izv. prof. Josip Burušić 10   1 

Kreiranje programa razvoja 
metakognitivnih, emocionalnih i 
socijalnih vještina 

izv. prof. Josip Burušić 10   1 

 UKUPNO  120 80  15 

 
SUVAG ima sklopljen sporazum o suradnji sa Sveučilištem u rijeci,program bi u potpunosti izvodili 
nastavnici sa SUVAG-a, teoretski dio kod nas, a vježbe u SUVAG-u, mi se pojavljujemo samo kao 
partneri u postupku akreditiranja i administriranja programa, naravno, uz naplatu istoga. 
 
Na prijedlog Prodekanice za nastavu, Fakultetsko vijeće donosi sljedeću  
 

O D L U K U 
 

I. Usvaja se prijedlog programa cjeloživotnog obrazovanja „Model SUVAG u inkluzivnom odgoju 
i obrazovanju“. 

 
II. Prijedlog programa s potrebnom dokumentacijom uputit će se Centru za studije Sveučilišta u 

Rijeci. 
 
Prof. dr. sc. Amir Muzur, dr. med., prodekan za poslovne odnose i kvalitetu  
 
Profesor Muzur izvjestio je članove o programu Dana Fakulteta: u ponedjeljak 14. ožujka u 14 sati 
održati će se Svečana sjednica Fakultetskog vijeća uz dodjelu nagrada „Viktor Finderle“ najboljim 
studentima, nakon toga domijenak u 15 sati u studentskim prostorijama. U 16 sati počinje tribina pod 



nazivom „Kako obrazovanje može pomoći u rješavanju nedostatka zdravstvenih djelatnika u 
Hrvatskoj“- uvodničari mr.sc. Trpimir Goluža, predsjednik Hrvatske liječničke komore, prof.dr.sc. 
Tomislav Rukavina, dr.med. dekan Medicinskog fakulteta i prof.dr.sc. Alan Šustić, dr.med. dekan 
Fakulteta zdravstvenih studija, pozvani diskusanti su čelnici strukovnih komora i udruga, 
moderatorica je Elvira Marinković Škomrlj sa Sveučilišta. Očekuje se da se dinamična diskusija o tome 
da li u sustavu zdravstva RH nedostaju liječnici ili profili koje mi obrazujemo.  
Dekan je sve prisutne pozvao na tribinu jer kako stvari sada stoje ovo je najveća tribina  na tu temu u 
Hrvatskoj, mogla bi biti vrlo provokativna i dovesti do ozbiljnih sukoba i zaključaka. Ključni mediiji su 
jako zainteresirani za tu temu (npr. Večernji list će posvetiti puno prostora toj temi), Jutarnji list, Novi 
list i HRT će cijelu jednu emisiju posvetiti toj tribini.  
Nadalje, u utorak 15. ožujka u 9 i 30 organizira se obilazak Fakulteta od strane učenika Medicinske 
škole i gimnazija iz Rijeke i Opatije uz pomoć studenata, a u organizaciji doc.dr.sc. Vanje Vasiljev 
Marchesi.  
U 10 sati održati će se press konferencija na kojoj će Hrvoje Vlahović i Jasna Lulić Drenjak održati 
kratku prezentaciju o  paraolimpizmu i što veže Fakultet uz paraolimpizam, te donirati dio opreme 
paratriatloncu Antoniu Franku za njegov nastup na  Europskom prvenstvu u Portugalu u svibnju 2016.  
Cijeli taj dan biti će posvećen osobama s invaliditetom, pa će tako u 10 30 predavanje održati izv. 
prof. dr.sc. Miroslav Vrankić sa Tehničkog fakulteta koji je ujedno i izumitelj E- glasa - sustava koji 
omogućuje davanje glasovnih naredbi aparatima u kući. U 11 30  predavanje o Znakovnom jeziku u 
Hrvatskoj danas, održati će Damir Herega. 
U petak 18. ožujka u HKD-u na Sušaku održati će se tri Svečane promocije naših studenata, prva u 9 
30, druga u 12 i posljednja u 14 sati. Dani Fakulteta održati će se pod pokroviteljstvom Predsjednice 
Republike Hrvatske, a njen izaslanik Vito Turšić sudjelovati će na tribini. 
Dekan je još dodao da će tribina biti popraćena od strane ozbiljnih medija na nivou RH. 
 

Profesor Muzur je ujedno izvjestio prisutne da je naručen program koji bi se sastojao od obrasca 
izvedbenog plana koji bi mail-om dolazio voditelju programa kao podsjetnik sve do trenutka kada bi 
plan bio poslan. 

Donesen je Praviniko o stimulacijama nenastavnog osoblja, a na web stranicama je, na javnoj 
raspravi,  i Prijedlog pravilnik o stimulacijama nastavnog osoblja. 

Doc. dr. sc. Vanja Vasiljev Marchesi organizira zanimljiv tribinu vezano za unos soli u tijelo, pod 
nazivom Zrno soli na korak do zdravlja i bolesti, koji će se održati 22. ožujka sa početkom u 10 sati u 
predavaonici Z6. Predavači su doc. dr. sc. Ranko Stevanović, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno 
zdravstvo, prof. dr. sc. Bojan Jelaković, nefrolog KBC Rebro i dr. sc. Ivan Pećin, internist KBC Rebro, 
koji će svaki sa svog spekta govoriti o strateškom planu smanjenja unosa soli u RH 2015-2019. 
Kontaktirala je i prof.dr.sc. Alena Ružića, međutim za sada još nema povratnu informaciju o 
njegovom sudjelovanju. Organizirati će se i degustacija peciva sa različitim količinama, sve u cilju 
senzibilizacije javnosti o svakodnevnom prekomjernom uzimanju soli. Zamolila je prisutne da potaknu 
svoje studente na dolazak na tribinu. 
 
Na molbu profesora Muzura profesorica Dvornik je ukratko izvjestila prisutne da je od 01. ožujka  do 
20. travnja otvoren natječaj  za mobilnost (nastavno i nenastavno osblje) za 2016/2017, a vezano za 
to 10. ožujka  održati će se na Fakultetu Erasmus dan od 13 sati na dalje. Trajanje mobilnosti je od 2 
dana do 2 mjeseca, a može se ići do rujna 2017. Svi obrasci potrebni za prijavu (plan, ugovor, pismo 
podrške i dr. nalaze se na mrežnim stranicama Sveučilišta i sve je lako dostupno i jednostavno za 
popuniti. Sve informacije moguće je dobiti u Uredu za mobilnost Sveučilišta. 
 



Profesor Muzur zahvalio se Kabinetu vještina na održanom  tečaju BLS-a koji je završilo 7 zaposlenika 

Fakulteta. 

Wireless je proradio u cijeloj zgradi. 

CEDRIH radi na organizaciji skupa posvećenog Primaljstvu i načelno je dogovoreno da to bude 25. 

studenog (petak). Sastojao bi se od tri bloka-pozvana predavanja, okrugli stol o identitetu profesije 

primaljstva i promocija triju knjiga vezanih za povijest primaljstva. Ova naša godina Primaljstva 

poklapa se sa 230-om godišnjicom Primaljske škole u Rijeci. 

Krajem četvrtog mjeseca prof. Šustić, prof. Muzur, prof. Malnar, prof. Štimac i prof. Gosić sudjelovali 

bi na 1. međunarodnom skupu zdravstvenih profesija u organizaciji Zdravstvenog veleučilišta u 

Zagrebu. 

Izvješća prodekana jednoglasno su prihvaćena. 

 
Ad. 2. Izvješće dekana 
 
Prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. izvjestio je članove Fakultetskog vijeća da je dana 01. ožujka održan 
Senat Sveučilišta, ono što je bitno je da se školarine neće mijenjati, određene  financijske odluke su 
skinute s dnevnog reda. Rektor je apelirao na sve Sastavnice da se u što većem broju aktivno uključe 
u  organizaciju i volontiranje na Europskim sveučilišnim igrama.  
Dekan je čestitao dr.sc. Sandri Bošković na imenovanju u Povjerenstvo za sestrinstvo Ministarstva 
zdravlja. 
 
Predložio je termin sljedeće sjednice za 14. travnja 2016.  
 
Izvješće Dekana jednoglasno je prihvaćeno. 
 

Ad. 5. Izvješća pročelnika katedri 
 
Doc. dr.s c. Goran Hauser - pročelnik Katedre za kliničke medicinske znanosti I zahvalio se Fakultetu 
na podršci prilikom organizacije skupa o Enteralnoj i parenteralnoj prehrani u kirurgiji koji je 27. 
veljače održan u Poreču, te je istaknuo da je to prvi skup na kojem su uz liječnike (kirurge) bile 
prisutne i medicinske sestre koje ne samo da su slušale predavanja, već su i same držale predavanja 
liječnicima.  
Fakultet je platio prijevoz studentima Kliničkog nutricionizma koji su aktivno sudjelovali na skupu. 
 
Hrvoje Vlahović izvjestio je da prof. Jasna Lulić Drenjak i on osobno aktivno učestvuju u pripremama 
za Europske studentske igre u području plivanja - prvi put ove godine biti organizirana i natjecanja za 
osobe sa invaliditetom, on osobno će vodti medicinski tim (rukomet), organiziraju određeni broj 
volontera sa Fakulteta. 
Njegov prijedlog je da se prije nego što se raspiše natječaj za vanjskog kineziologa, to isto predloži 
prof. Jasni Lulić Drenjak koja je diplomirani kineziolog i već je u sustavu.  
Što se tiće malog broja radova i problema sa objavljivanjem istih iz područja fizioterapije (vezano za 
broj radova koji je potreban za Strategiju), izjestio je da će na studentskom simpoziju koji će se 
održati u lipnju predavanje na temu znanosti u fizioterapiji održati doc. Peharec.  
 
Ad. 6. Izvješće studenata 
 
Predstavnik studenata Kruno Topolski izvjestio je da su studenti ove godine prijavili 6 projekata 
(Pokreni se vježbajmo zajedno, Dani primaljstva, dani sestrinstva, Simpozij o volonterizmu (zajedno 



sa udrugom SMART), 1. interdiciplinarni studentski simpoziju Fakulteta zdravstvenih studija i projekt 
Rent-a-bike Ri. NA prijedlog studentskog zbora Fakultet se učlanio u Europsko udruženje 
fizioterapeuta u visokom obrazovanju. Studenski zbor je raspisao natječaj za odlazak dvoje studenata  
ove godine u Barcelonu. Studentica Anja Ašembrener  uz mentorstvo dr.sc. Sandre Bošković ide  u 
Istambul na Međunarodni kongres studenata sestrinstva vezano uz emigrante. U dogovoru sa 
Stjepkom Popović i Vanjom Pupovac napraviti će se ciklus radionica o akademskom pisanju-tri 
termina po 2 sata, biti će rijeći o plagiranju, kako provesti istraživanje i kako napisati završni i 
diplomski rad. 
Uz Dan žena planira se napraviti  tečaj samoobrane za žene.  
On osobno je jedan od tri člana Povjerenstva za dodjelu državnih stupedija MZOS-a i još jednom 
poziva sve nastavnike da pozovu sve svoje studente na aktivno sudjelovanje u organizaciji Europskih 
studentskih igara (volonteri). 
Također, pozvao je svih da se uključe u podizanje kvalitet nastave kako na preddiplomskim , tako i na 
diplomskim studijima (npr. ponavljanje istih pitanja završnih ispita posljednjih 10 godina). 
 
Profesorica Malnar je pozvala studente da ubacuju svoje primjedbe i prijedloge u sandučić kako bi se 
u konkretnim primjerima moglo djelovati na nepravilnosti. 

 
 Ad. 7. Informacija o imenovanju Savjeta Fakulteta 
 
Dekan je pod ovom točkom izvjestio članove Fakultetskog vijeća da je u međuvremenu  imenovan 
Savjet Fakulteta čija osnovna funkcija će biti  savjetodavna, a čiji članovi su ljudi koji imaju iskustva i 
znanja u upravljanju tvrtkama  iz područja medicine. Fakultet neće prema njima imati nikakve 
obveze, a njihova jedina je da nas savjetuju. 
 
Savjet Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci čine: 
 

1. Nasl. doc. dr. sc. prim. Nikola Ivaniš, dr. med., ravnatelj Poliklinika Ivaniš, Rijeka 
2. Zoran Jukica, ravnatelj, Stomatološka poliklinika Jukica , Rijeka 
3. Jerry Pajić, ing. Direktor, Metis d.d., Rijeka 
4. Miroslav Reljanović, dr. med., Poliklinika Medico, Rijeka 
5. Ivo Usmiani, mag. phar., predsjednik Uprave, Jadran –Galenski laboratorij, d.d. Rijeka 

 
Članove Savjeta fakulteta imenuje Dekan svojom odlukom, iz redova uglednih managera s iskustvom 
u upravljanju tvrtkama iz područja biomedicine i zdravstva, farmacije, ekologije i sl. 
Biraju se na vrijeme od 4 godine, za svoj angažman ne dobivaju naknadu. 
 
Od članova Savjeta Fakulteta očekuje se da se sastanu najmanje 2 puta godišnje, saslušaju 
prezentaciju Uprave o razvojnim projektima i funkcioniranju Fakulteta, te savjetuju o mogućim 
poboljšanjima u radu. 
 
Ad. 8. Kadrovska pitanja  
 
8.1. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za izbor u nastavno zvanje predavač, Fakultetsko vijeće donosi 
 

O D L U K U 
 

 MAJA KARIĆ, bacc.med.radiol., mag.admin.sanit.,  izabire se u nastavno zvanje predavač, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana radiologija, na Katedri za laboratorijsku i radiološku dijagnostiku Fakulteta 



zdravstvenih studija u Rijeci,  u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom-10 sati 
tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 07. ožujka 2016. godine. 
 

8.2. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za izbor u znanstveno-nastavno zvanje naslovni docent, Fakultetsko vijeće 
donosi 

O D L U K U 
 

 Dr. sc. SANJA BRAJNOVIĆ-ZAPUTOVIĆ, dr. med.,  izabire se u znanstveno-nastavno zvanje 
naslovni docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti, znanstvena grana pedijatrija, na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 07. ožujka 2016. godine. 

 
8.3. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor jednog 
nastavnika u nastavnom zvanju predavač, znanstveno područje društvene znanosti, polje 
kineziologija, grana kineziološka edukacija, na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih 
studija, s nepunim radnim vremenom-5 sati tjedno na određeno vrijeme od jedne godine.  
 
Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi sljedeću 
 

O D L U K U 
 

I. Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u nastavnom zvanju i na odgovarajućem 

radnom mjesto predavač, znanstveno područje društvene znanosti, polje kineziologija, grana 

kineziološka edukacija na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, 

na određeno vrijeme od jedne godine, s nepunim radnim vremenom-5 sati tjedno. 

  

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: 1. Viktor Moretti, prof. 2. Martina Šendula-

Pavelić, prof.  i 3. Veno Đonlić, prof.  

 
8.4. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor jednog 
nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavač, znanstveno područje društvene znanosti, polje 
sociologija, grana posebne sociologije na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u 
Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi sljedeću 
 

O D L U K U 
 

I. Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavač, 
znanstveno područje društvene znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije na 
Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog 
odnosa. 
  

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: 1. Martina Šendula Pavelić, prof., 2. prof.dr.sc. 
Miroslav Mastilica, prof. i 3.Viktor Moretti, prof.  



 
III. Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 1. doc.dr.sc. Iva 

Rinčić, dipl. kroatologi dipl. sociolog 2. prof.dr.sc. Miroslav Mastilica, prof. i 3. doc.dr.sc. 
Željko Boneta, prof.  

 
8.5. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor jednog 
suradnika u suradničkom zvanju naslovni poslijedoktorand, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana nuklearna medicina na Katedri za kliničke 
medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi sljedeću 
 

O D L U K U 
 

I. Raspisuje se natječaj za izbor jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju 

poslijedoktorand, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske 

znanosti, grana nuklearna medicina na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta 

zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa. 

  

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: 1. doc. dr. sc. Goran Hauser, dr.med., 2. izv. prof. 

dr. sc. Svjetlana Grbac-Ivanković, dr.med. i 3. doc. dr. sc. Marko Zelić, dr.med. 

 

8.6. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor dva 
suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
polje kliničke medicinske znanosti, grana kirirgija na Katedri za kliničke medicinske znanosti II 
Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi sljedeću 
 

O D L U K U 
 

I. Raspisuje se natječaj za izbor dva suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistent,  

znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana 

kirirgija na Katedri za kliničke medicinske znanosti II Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  

bez zasnivanja radnog odnosa. 

 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: 1. doc. dr. sc. Marko Zelić, dr.med., 2. izv. 

prof.dr.sc. Tedi Cicvarić, dr.med. i 3. doc. dr. sc. Vlatka Sotošek Tokmadžić, dr.med. 

 
8.7. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor dva 
nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo na Katedri za zdravstvenu njegu Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi sljedeću 
 

O D L U K U 
I. Raspisuje se natječaj za izbor dva nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavač, 

znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana 



sestrinstvo na Katedri za zdravstvenu njegu Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez 

zasnivanja radnog odnosa. 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: 1. dr.sc. Sandra Bošković, prof. reh., bacc.sestr. 2. 

prof. dr. sc. Daniela Malnar, dr.med. i 3. prof. dr. sc. Sanja Zoričić Cvek, dr.med.  

 
III. Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 1. doc.dr.sc. 

Alemka Brnčić-Fischer, dr.med. 2. dr.sc. Sandra Bošković, prof. reh., bacc.sestr., 3. Vesna 

Čačić, prof. rehab. 

8.8. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor dva 
nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
polje kliničke medicinske znanosti, grana klinička biokemija na Katedri za laboratorijsku i radiološku 
dijagnostiku Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi sljedeću 
 

O D L U K U 
 

I. Raspisuje se natječaj za izbor dva nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavač, 

znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana 

klinička biokemija na Katedri za laboratorijsku i radiološku dijagnostiku Fakulteta 

zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa. 

II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: 1. izv. prof. dr. sc. Štefica Dvornik, dipl.ing. 2. 

izv.prof. dr. sc. Antica Duletić-Načinović, dr.med. i 3. doc. dr. sc. Melita Kukuljan, dr.med.  

III. Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 1. izv. prof. dr. 

sc. Štefica Dvornik, dipl.ing. 2. izv.prof. dr. sc. Antica Duletić-Načinović, dr.med. i 3. doc. dr. 

sc. Melita Kukuljan, dr.med.  

8.9. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za izbor jednog 
nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, 
polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, polje epidemiologija na Katedri za javno zdravstvo 
Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi sljedeću 
 

O D L U K U 
 

I. Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavač, 

znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, 

polje epidemiologija na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez 

zasnivanja radnog odnosa. 

 
II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: 1. doc. dr. sc. Vanja Vasiljev Marchesi, dipl. san. 

ing., 2. prof. dr. sc. Vladimir Mićović, dr. med. i 3. mr. sc. Đana Pahor, dr. med. 

III. Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 1. doc. dr. sc. 

Vanja Vasiljev Marchesi, dipl. san. ing., 2. prof. dr. sc. Vladimir Mićović, dr. med. i 3. mr. sc. 

Đana Pahor, dr. med. 



Ad. 9. Donošenje odluke o  usvajanju Izvješća o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2015. i 
Akcijskog  plana o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2016. godinu 
 
Profesor Muzur je istaknuo da u obrascu Strategije za 2015. i Akcijskom planu za 2016. koji se nalaze 
na sveučilišnom SP portalu ima preko stotinjak pitanja na koja je potrebno odgovoriti, od kojih su 3/4 
statistički podaci o broju studenata i sl., a on će ovom prilikom izvjestiti vijeće o najbitnijima: 

- broj obranjenih doktorata- Sandra BoškoviĆ 2015., Hrvoje Vlahović očekuje se 2016., Kristijan 
Zulle upisao doktorski studij na Medicinskom fakultetu; 

- doktorsku školu u ovom trenutku nećemo pokretati, ali u budućnosti – moguće; 
- investiranje u istraživanja- kod nas je znanost u povojima, međutim investiranja u  PeThe 

sustav i sl. govore u prilog tome da se i kod nas radi na tome; 
- dva programa su interesantna za ovaj Fakultet-Interreg i ESF u kojima bismo mogli postati i 

lideri na ovom području, imamo mini tim za projekte; 
- zaposliti ćemo dvije djelatnice (6 mjeseci na vl. Sredstvima, a dalje će si same osiguravati 

plaću iz cjeloživotnih programa) koje su kod nas bile na zamjeni-Anu Čaval i Ines Sučić- raditi 
će kao tim za cjeloživotne programe imamo podršku Rektora i prorektorice Prijić, smatramo 
da je cjeloživotno budućnost ovog Fakulteta; 

- sa Erasmusom smo zadovoljni, dvije djelatnice idu u Maribor, a sada se već novi kandidati 
prijavljuju za Graz , dolazi nam profesorica iz Finske - autoritet za fizioterapiju; 

- CEDRIH radi brošuru za brucoše; 
- povećanje broja studenata-povećali smo kvotu za strance za diplomske studije, imamo plan 

prezentirati se u regiji aktivnije nego do sada; 
- investirali u lift i wc  za invalide; 
- radimo na e-learningu (za dislocirane studije); 
- suradnja sa drugim odgojno obrazovnim institucijama-jedini smo u RH, pa mnogi traže 

suradnju s nama i pokretanje dislociranih studija (Slavonski Brod, Ivanić-Grad, Tuzla...); 
- radimo na popularizaciji znanosti (Ivana Kotri Mihajlić prijavila predavanje na Festivalu 

znanosti); 
- sustav potpore studentskom sportu- raspisujemo natječaj za primanje u radni odnos (jedan 

sat na jednu godinu) kineziologa  koji bi se bavila savjetovanjem studenata i organiziranjem 
rekreativnih izleta kako za studente tako i za djelatnike; 

- trebati će nam pomoć šefova Katedri o broju publiciranih radova i broj citiranih radova u 
Scopus-u i naviše u 2015. i predviđanja za 2016. 
  

Na prijedlog Prodekana za poslovne odnose i kvalitetu, Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi 
sljedeću 
 

O D L U K U 
 
 
Usvaja se Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2015. i Akcijski plan o provedbi 
Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2016. godinu.  
 
 
Zapisnik sastavila:       Dekan: 
 
 
Iva Križanec Ropac, dipl.iur.         Prof. dr. sc. Alan Šustić,dr.med. 


