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Z A P I S N I K 
 
 
VI. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci u ak. 2014./2015. 
god., održane  u četvrtak, 26. ožujka 2015. u dvorani za sastanke Fakulteta, s početkom u 
14,00 sati. 
 
Prisutno: 14 članova  Fakultetskog vijeća prema popisu koji čini sastavni dio ovog zapisnika. 
Ostali prisutni: Iva Križanec Ropac, dipl. iur., tajnica fakulteta,  

 
Dekan prof.dr.sc. Alan Šustić, dr.med. otvara sjednicu te predlaže slijedeći 

 

D n e v n i  r e d 
 

 

1. Usvajanje zapisnika  IV. i V. sjednice Fakultetskog vijeća  

 

2. Izvješće dekana  
 

3. Izvješća  prodekana 
 

4. Izvješće studenata 
 

5. Kadrovska pitanja  
5.1. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za  izbor 
jednog nastavnika u nastavnom zvanju viši predavač, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo na Katedri za zdravstvenu 
njegu Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  s punim radnim vremenom.  
 
 5.2. Donošenje odluke o provođenju postupka reizbora  dr.sc. Mirka Prodana, dr.med. u 
nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto viši predavač, te imenovanju stručnog 
povjerenstva.  
 
5.3.  Temeljem izvješća stručnog povjerenstva imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća u 
sastavu: izv. prof. dr. sc. Štefica Dvornik, dipl.ing., prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. i prof. dr. 
sc. Damir Miletić, dr. med., o ispunjavanju uvjeta izv. prof. dr. sc. Berislava Budiselića, dr. med.  
za reizbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor,  
Fakultetsko vijeće donosi 

       O D L U K U 
 
 Izv.prof.dr.sc. BERISLAV BUDISELIĆ, dr.med., reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje 
izvanredni profesor, 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, nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim 
radnim vremenom-10 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina.   
 
Odluka se primjenjuje od 01. travnja 2015. godine. 
 
5.4.  Temeljem izvješća stručnog povjerenstva imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća u 
sastavu: prof. dr. sc. Mirna Juretić, dr.med., doc. dr. sc. Marko Zelić, dr. med. i doc. dr. sc. 
Goran Hauser, dr. med., o ispunjavanju uvjeta  dr. sc. Ante Lučeva, dr. med.  za reizbor u 
nastavno zvanje predavač,  Fakultetsko vijeće donosi 
       O D L U K U 
 
 Dr.sc. ANTE LUČEV, dr.med., reizabire se u nastavno zvanje predavač, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
kirurgija, na Katedri za kliničke medicinske znanost II Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom-10 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) 
godina.   
 
Odluka se primjenjuje od 01. travnja 2015. godine. 
 
 5.5. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za  izbor 
jednog nastavnika u naslovno nastavnom zvanju predavač, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana medicinska etika na Katedri za javno 
zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa. 
   
 5.6. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za  izbor 
jednog nastavnika u nastavnom zvanju predavač, znanstveno područje humanističke znanosti, 
polje filologija, grana anglistika i germanistika na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci,  s nepunim radnim vremenom-20 sati tjedno. 
   

Ad. 1. Usvajanje zapisnika IV. i V. sjednice Fakultetskog vijeća  

  
Utvrđuje se da su zapisnici IV. I V. sjednice Fakultetskog vijeća održane 26. veljače i 19. 
ožujka 2015. usvojeni.    
 
Ad. 2. Izvješće dekana 
 
 Prof.dr.sc. Alan Šustić, dr.med. predložio je termin sljedeće sjednice za 07. svibnja 
2015. Zahvalio se svima na prisustvu na svečanoj sjednici koja je prošla dobro i svi izrazio 
svoje zadovoljstvo organizacijom i odazivom gostiju. Svoj govor proslijediti će članovima 
Fakultetskog vijeća. Nakon svečane  sjednice došao je trenutak da se Fakultet aktivira u 
nekoliko smjerova, a jedan od njih su EU fondovi. NA Fakultetu će se oformiti tim koji će biti 
zadužen za pružanje pomoći pri apliciranju na EU fondove (tim ljudi koji će nas upozoravati o 
otvorenim natječajima, ne treba očekivati velike novce). Predlaže da se aplicira na fondove u 
području zdravstva, a koji su naslonjeni na edukaciju (informalno učenje) o ćemu će članovi 
FV-a biti obavještavani putem mail-a. Drugo na što ćemo se fokusirati je zajedničko 
apliciranje na programe-jedan od njih je program sa Celjem. Radi se o programu za 
prvostupnike sestrinstva na engleskom jeziku koji bi trebao biti gotov za otprilike mjesec 
dana. Radi se o usklađenom programu između dva visoka učilišta koji će kao takav biti 
zajednički apliciran na tržište. Nadalje, strateška orijentacija su nam diplomski sveučilišni 



studijski programi koji imaju svoju tržišnu vrijednosti, što nam je bitno zbog budućeg razvoja 
Fakulteta. Dana 24. ožujka održan je Senat- usvojen je Pravilnik o unutarnjem ustroju. 
Radna verzija strategije našeg Fakulteta je pri kraju i do kraja travnja će biti svima 
dostavljena.  
 
Izvješće Dekana jednoglasno je prihvaćeno. 
 
Ad. 3. Izvješće v.d. prodekana 
 
Prof.dr.sc. Amir Muzur, dr.med., prodekan za poslovne odnose i kvalitetu  
 
Profesor Muzur izvjestio je članove Vijeća da uteg oko vrata predstavlja nerazriješeni 
financijski problem sa Medicinskim fakultetom, ali da je sporazum na stolu i očekuje se da će 
biti rješen unutar 10 dana. Paušalom će se rješiti sudjelovanje u nastavi nastavnika, koji nisu 
u radnom odnosu na FZS-u, a drže nastavu na našim studijima. 
Profunkcionirao je Odbor za kvalitetu - sudjelovati će u smnogim stvarima: od poboljšanja 
nastave, sastavljanja kodeksa za stručne službe i sl.  
Andrica Lekić sa Katedre za temeljne medicinske znanosti imenovana je osobom zaduženom 
za sustav za otkrivanje plagijata (završni, diplomski i doktorski radovi) i može joj se svatko 
obratiti  za pomoć o tome, pa ovim putem moli sve da prenesu informacije na katedrama. U 
sklopu obilježavanja dana Fakulteta održan je okrugli stol "Budućnost zdravstvenih struka u 
Hrvatskoj" na kojem su sudjelovali čelnici svih strukovnih komora koji su pohvalili i podržali 
osnivanje Fakulteta i ponudili svoju pomoć. Profunkcionirala je kantina - nisu rješenje x-ice iz 
Studentskog centra poručuju da je pitanje dana kada će to biti rješeno. 
 Kordinator ranije spomenutog tima za EU projekte biti će kolegica Sanda Tamarut, a drugi 
član tima Dinko Juretić. Idući tjedan će biti održan kratki sastanak sa gospođom Jakominić 
koja vodi međunarodne projekte na Sveučilištu. 
Na Sveučilištu je donesen novi pravilnik o cjeloživotnom obrazovanju,  sve što je zanimljivo 
na tržištu moguće je pretvoriti u cjeloživotno obrazovanje i sve ideje su dobrodošle, ne samo 
zbog prihoda, već i zbog imidža Fakulteta kao ustanove koja odgovara na potrebe društva. 
Donesena je odluka o iznamljivanju prostora Fakulteta, praviti će se razlika između 
komercionalnih iznajmljivača i tzv. neprofitnih kojima se izlaziti u susret i iznamljivati radi 
partnerstva. 
Radovi na kotlovnici poćeti će u 6. mj. kao i neke druge stvari - farbanje vratiju, postavljanje 
ploćica itd. Ako neka katedra ima potrebe za nekim pomagalom u nastavi, instrumentom i 
slično (izvan onih 5000 kn koje su na raspolaganju) neka iskaže potrebu i Uprava će nastojati 
to nabaviti. 
 
Prof.dr.sc. Daniela Malnar, dr.med. - prodekanica za nastavu  
 
Natječaj Erasmus+ za nastavnike je otvoren do 20.04. pa bi pročelnici katetdri trebali 
obavijestiti ljude na svojim katedrama da, ukoliko ima zainteresiranih, aplicraju na natječaj. 
Mi za sad imamo izrazito dobru suradnju sa Izolom dolaze nam dva nastavnika:  jedan u 4. 
mj. predavanje za nastavnike i studente o e-learningu- ići će obavijest, a u 5. mj. dolazi 
kolega za zdravstvenu njegu. On će se uklopiti u Primaljstvo i Sestrinstvo, a održat će 
predavanje vezano uz majku i novorođenče na oba studija. Imamo i nekoliko studenata koji 



će doći kod nas odraditi ljetnu praksu. Naši studenti su dosta inertni trebalo bi ih aktivirati  
da se ukljuće u Erasmus (natječaj otvoren do 02. 04).  
Profesorica Štefica Dvornik je Erasmus koordinator na Fakultetu i nju se može kontaktirati 
vezano za sva pitanja, a na našim web stranicama pod 
http://www.fzsri.uniri.hr/hr/medunarodna-suradnja.html, kao i na stranicama Sveučilišta, 
može se dobiti više obavjesti o svemu. Pokrenuto je potpisivanje bilateralnih ugovora sa 
raznim veleučilištima diljem Europe jer je to uvjet da bi se razmjena mogla obaviti (za sada 
imamo potpisane ugovore sa Koprom, Slovengradecom, Mariborom i Ljubljanom), a ugovori 
bi trebali vrijediti do 2021. godine. Profesorica Dvornik je istakla da bi bilo dobro da joj se 
zainteresirani jave i kada natječaj prođe, kako bi pokrenula potpisivanje novih bilateralnih 
ugovora. Javljaju se studenti iz Poljske, Italije... koji su voljni doći kod nas i obaviti stručnu 
praksu preko ljeta (studenti).  Profesorica je preuzela obvezu organiziranja njihovog boravka 
ovdje te kontaktirala glavnu sestru KBC-a u cilju uspostave suradnje, kako bi studenti dio 
vremena proveli u KBC-u. Nastavnici također mogu ići na praksu (trening) ili u radni posjet 
(održati predavanja) samo se treba kontaktirati osoba koja će potpisati pismo podrške i onda 
se pokrene postupak odlaska. Za ove radne posjete manja je konkurencije, pa je samim time 
i veća šansa da se natječaj prođe. Otvoreni su natječaji u četiri kategorije: 
- edukacija (za studente- predavanja- problem je jezik-nemamo program na engleskom) 
- stručna praksa- najčešće 2 mjeseca tokom ljeta, 
- nastavno osoblje (edukacija ili stručna praksa) i  
- administrativno osoblje. 
Javio se i jedan student sa privatnog fakulteta iz Salzburga- njemu fakultet plaća boravak 2-4 
tjedana (predavanja i stručna praksa) na fakultetu kojeg on odabere, a on je dužan napisati 
izvješće o usporedbi zdravstvenog  sustava i edukacije u Hrvatskoj i u Austriji.   
 
Profesor Muzur je dodao da na Hoteljerskom fakultetu imaju godišnje puno studenata na 
razmjeni, a budući da imaju u ponudi 15 predmeta na engleskom jeziku, studenti mogu 
slušati nastavu-kod nas je to još uvijek problem. Program sa Celjem bi mogao rješiti i taj 
problem. Kod njih ne postoji jedna osoba koja je Erasmus koordinator, nego osoba koja ode 
npr. u Istambul postaje koordinator za Istambul i na taj način pomaže ostalima prilikom 
odlaska. 
 
Na prijedlog prodekanice za nastavu Fakultetsko vijeće donjelo je slijedeću  
 

ODLUKU 
o rokovima za prijavu na studijske programe preko NISpVU sustava 

 
 

 Ljetni  rok Jesenski rok 

Rok za prijavu na sve studije 31.05.2015. 31.08.2015. 

Rok za slanje potvrda o radnom iskustvu za 
izvanredne stručne studije 

31.05.2015. 31.08.2015. 

Objava konačne rang liste u "Postani 
student" (određuje Središnji prijavni ured) 

17.07.2015. 21.09.2015. 

Upisi 20.07. do 22.07.2015. 
(od 9-13h) 

22.09. i 23.09.2015. 
(od 9-13h) 

 



 
Na prijedlog prodekanice za nastavu Fakultetsko vijeće donjelo je slijedeću  
 

ODLUKU 
 o izmjenama u studijskim programima 

 
 

Naziv 
predmeta 

Status Studij Godina 
studija 

Dosadašnji voditelj Novi voditelj 

Engleski jezik obvezni MLD redovni 1. Doc.dr.sc. 
A.Gjuran-Coha 
 

Tajana Tomak, 
predavač 

Engleski jezik obvezni MLD 
izvanredni 

1. Doc.dr.sc. 
A.Gjuran-Coha 
 

Tajana Tomak, 
predavač 

Engleski jezik obvezni RT redovni 1.i 2.  Doc.dr.sc. A. 
Krišković 

Tajana Tomak, 
predavač 

Engleski jezik obvezni Fizioterapija 1. Doc.dr.sc. A. 
Krišković 

Tajana Tomak, 
predavač 

Anatomija obvezni Sestrinstvo 
redovni 

1. Prof.dr.sc.Sanja 
Zoričić Cvek 

 

Doc.dr.sc.Juraj 
Arbanas 

Anatomija obvezni MLD 
izvanredni 

1. Viši predavač 
mr.sc. Ariana 
Fužinac Smojver 

Doc.dr.sc.Olga 
Cvijanović 

 
 
 
 

Naziv 
predmeta 

Status Studij Godina 
studija 

ECTS Prijedlog 
satnice 

Cjelovita skrb 
o mentalnom 
zdravlju 

obvezni Diplomski 
studija 
Sestrinstvo – 
Promicanje i 
zaštita 
mentalnog 
zdravlja 

2. 10 2P + 24S + 54V 

 
 
Profesorica Malnar izvjestila je članove Fakultetskog vijeća da smo u pregovorima sa 
Veleučilištem u Slavonskom Brodu o pokretanju dislociranog izvanrednog stručnog studija 
Sestrinstvo, nalik na onaj koji imamo u Karlovcu, s time da Slavonski Brod ima veći broj svojih 
ljudi koji bi pokrivali nastavu (naši pokrivaju dok se njihovi ne izaberu u zvanja), a manji dio bi 
bili naši nastavnici koji bi za to bili plaćeni. Napomenula je da je to novi program koji je 
usuglašen sa Direktivom. 
  



Na prijedlog prodekanice za nastavu Fakultetsko vijeće donjelo je slijedeću  
 

ODLUKU 
 
Usvaja se prijedlog o pokretanju izvođenja dislociranog izvanrednogstručnog studija 
Sestrinstvo na Veleučilištu u Slavonskom Brodu. 
 
Profesorica Malnar je pozvala pročelnike katedri da provjere sa nastavnicima svojih katedri 
da li je potrebno izvršiti izmjene u nastavnim planovima, jer je slijedeće FV posljednje na koje 
idu izmjene. 
 
Slijedeći tjedan je zakazan sastanak na Sveučilištu vezano za natječaj i prijave na diplomske 
studije, pa je slijedom navedenog na prijedlog prodekanice za nastavu Fakultetsko vijeće 
donjelo je slijedeću  
 

ODLUKU 
o uvjetima upisa na sveučilišne diplomske studije 

 
I. DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ FIZIOTERAPIJA 
 
1. Uvjeti upisa za kandidate 
 stručni prvostupnik/prvostupnica fizioterapije 
 
2. Razredbeni postupak 
Razredbeni postupak provodi se bez razredbenog ispita. Pristupnici koji su završili stručni 
studij Fizioterapije rangirati će se na temelju sljedećih uvjeta: 
 
a) radovi objavljeni u znanstvenom ili stručnom časopisu, uključujući i poglavlja u 
udžbenicima 
1 rad – 5 bodova, a svaki sljedeći rad 2,5 bodova 
 
b) ukupni radni staž na radnom mjestu fizioterapeuta 
do 15 godina (5 bodova) 
iznad 15 godina (10 bodova) 
 
c) publicirana kongresna priopćenja 
svako kongresno priopćenje – 1 bod 
 
d) prosjek ocjena na studiju: 
3,5 – 3,9 (15 bodova) 
4,0 – 4,4 (20 bodova) 
4,5 – 5,0 (25 bodova) 
 
II. DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SESTRINSTVO – MENADŽMENTU U SESTRINSTVU 
 
1. Uvjeti upisa za kandidate 
 stručni prvostupnik/prvostupnica sestrinstva 



 da su zaposleni na radnom mjestu medicinske sestre/medicinskog tehničara i imaju 
minimalno pet godina radnog iskustva na radnom mjestu medicinske sestre/medicinskog 
tehničara 
 
2. Razredbeni postupak 
Razredbeni postupak provodi se bez razredbenog ispita. Pristupnici koji su završili stručni 
studij Sestrinstvo rangirati će se na temelju sljedećih uvjeta: 
 
a) radovi objavljeni u znanstvenom ili stručnom časopisu, uključujući i poglavlja u 
udžbenicima 
1 rad – 5 bodova, a svaki sljedeći rad 2,5 bodova 
 
b) ukupni radni staž na radnom mjestu medicinske sestre/tehničara 
do 15 godina (5 bodova) 
iznad 15 godina (10 bodova) 
 
c) publicirana kongresna priopćenja 
svako kongresno priopćenje – 1 bod 
 
d) prosjek ocjena na studiju: 
3,5 – 3,9 (15 bodova) 
4,0 – 4,4 (20 bodova) 
4,5 – 5,0 (25 bodova) 
 
e) 3 godine i više radnog iskustva na rukovodećem mjestu glavna sestra/tehničar zavoda, 
klinike/kliničkog zavoda bolnice ili ekvivalentna radna mjesta u drugim zdravstvenim 
ustanovama (uz potvrdu ravnatelja ustanove) – 25 bodova (OBRAZAC) 
 
 
III. DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SESTRINSTVO – PROMICANJE I ZAŠTITA MENTALNOG 
ZDRAVLJA 
 
1. Uvjeti upisa za kandidate 
 stručni prvostupnik/prvostupnica sestrinstva 
 da su zaposleni na radnom mjestu medicinske sestre/medicinskog tehničara i imaju 
minimalno jednu godinu radnog iskustva na radnom mjestu medicinske sestre/medicinskog 
tehničara 
 
2. Razredbeni postupak 
Razredbeni postupak provodi se bez razredbenog ispita. Pristupnici koji su završili stručni 
studij Sestrinstvo rangirati će se na temelju sljedećih uvjeta: 
 
a) radovi objavljeni u znanstvenom ili stručnom časopisu, uključujući i poglavlja u 
udžbenicima 
1 rad – 5 bodova, a svaki sljedeći rad 2,5 bodova 
 
b) ukupni radni staž na radnom mjestu medicinske sestre/tehničara 



do 15 godina (5 bodova) 
iznad 15 godina (10 bodova) 
 
c) publicirana kongresna priopćenja 
svako kongresno priopćenje – 1 bod 
 
d) prosjek ocjena na studiju: 
3,5 – 3,9 (15 bodova) 
4,0 – 4,4 (20 bodova) 
4,5 – 5,0 (25 bodova). 
 
 
Na prijedlog prodekanice za nastavu Fakultetsko vijeće donjelo je slijedeću  
 

ODLUKU 
 
I. Zaposlenici Kliničkog bolničkog centra Rijeka, Klinike za ortopediju Lovran, 

Thalassotherapie - specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i 

reumatizma, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko goranske županije, 

Psihijatrijske bolnice Rab, Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije i Doma 

zdravlja Primorsko-goranske županije koji su 2014/2015 akademske godine upisani na 

diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo - Menadžment u sestrinstvu, oslobođeni su plaćanja 

1/3 školarine.  

II. Svi nastavnici - mentori, zaposlenici ustanova iz točke I. ove Odluke, koji upisuju neki 

od diplomskih sveučilišnih studija koji se izvode na Fakultetu zdravstvenih studija 

oslobođeni su plaćanja 1/3 školarine.   

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od akademske godine 

2014./2015. 

Izvješća prodekana jednoglasno su prihvaćena. 

4. Izvješće studenata 
 
Predstavnica studenata zamoljena je da obavijesti studente 1. i 2. godine izvanrednog studija 
MLD-a, 2. godina izvanredni i 3. godina redovni studij Radiološke tehnologije te 3. godina 
izvanrednog studija Primaljstva da dođu potpisati Ugovore. Isto tako zamoljena je da 
studenti još jednom požure rješavanje pitanja x-ica u kantini. 
 
5. Kadrovska pitanja  
 
5.1. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za  izbor 
jednog nastavnika u nastavnom zvanju viši predavač, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo na Katedri za zdravstvenu 
njegu Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  s punim radnim vremenom,Fakultetsko vijeće 
jednoglasno donosi slijedeću  



 
ODLUKU 

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

odgovarajućem radnom mjestu viši predavač, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
sestrinstvo, na Katedri za zdravstvenu njegu Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, s 
punim radnim vremenom. 

 
II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof.dr.sc. Daniela Malnar, dr.med., 

doc.dr.sc. Nada Prlić, dr.med. i doc.dr.sc. Alemka Brnčić-Fischer, dr.med. 
 

 
5.2. Donošenje odluke o provođenju postupka reizbora  dr.sc. Mirka Prodana, dr.med. u 
nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto viši predavač, te imenovanju stručnog 
povjerenstva, Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi slijedeću  

 
ODLUKU 

 
I. Pokreće se postupak reizbora dr.sc. Mirka Prodana, dr.med. u nastavno zvanje i na 

odgovarajuće radno mjesto višeg predavača, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
ginekologija i opstetricija, na Katedri za primaljstvo Fakulteta zdravstvenih studija u 
Rijeci, u nastavnoj bazi KBC, s nepunim radnim vremenom – 10 sati tjedno. 

 
II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: doc.dr.sc. Alemka Brnčić-Fischer, dr.med., 

prof.dr.sc. Herman Haller, dr.med. i doc.dr.sc. Vlatka Sotošek-Tokmadžić, dr.med. 
 
III. Povjerenstvo iz točke II. ove odluke obvezno je Fakultetskom vijeću podnijeti izvješće 

o radu zaposlenika, najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja. 
 
 

5.3.  Temeljem izvješća stručnog povjerenstva imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća u 
sastavu: izv. prof. dr. sc. Štefica Dvornik, dipl.ing., prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. i prof. dr. 
sc. Damir Miletić, dr. med., o ispunjavanju uvjeta izv. prof. dr. sc. Berislava Budiselića, dr. 
med.  za reizbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, Fakultetsko vijeće 
jednoglasno donosi slijedeću 

       O D L U K U 
 

Izv.prof.dr.sc. BERISLAV BUDISELIĆ, dr.med., reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje 
izvanredni profesor, 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, nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim 
radnim vremenom-10 sati tjedno, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. travnja 2015. godine. 

 



5.4. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća u 
sastavu: prof. dr. sc. Mirna Juretić, dr.med., doc. dr. sc. Marko Zelić, dr. med. i doc. dr. sc. 
Goran Hauser, dr. med., o ispunjavanju uvjeta  dr. sc. Ante Lučeva, dr. med.  za reizbor u 
nastavno zvanje predavač,  Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi slijedeću 
 

       O D L U K U 
 

Dr.sc. ANTE LUČEV, dr.med., reizabire se u nastavno zvanje predavač, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
kirurgija, na Katedri za kliničke medicinske znanost II Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, 
nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom-10 sati tjedno, na vrijeme od 5 
(pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. travnja 2015. godine. 

 
5.5. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za  izbor 
jednog nastavnika u naslovno nastavnom zvanju predavač, znanstveno područje biomedicina 
i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana medicinska etika na Katedri za javno 
zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa,Fakultetsko 
vijeće jednoglasno donosi slijedeću 

ODLUKU 
 

I. Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavnom zvanju 
predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske 
znanosti, grana medicinska etika na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih 
studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa. 

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

doc.dr.sc. Marko Zelić, dr.med. i doc.dr.sc. Vlatka Sotošek-Tokmadžić, dr.med. 
 

III. Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu: 
doc.dr.sc. Goran Hauser, dr.med., doc.dr.sc. Marko Zelić, dr.med. i doc.dr.sc. Vlatka 
Sotošek-Tokmadžić, dr.med.  

   
5.6. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva za  izbor 
jednog nastavnika u nastavnom zvanju predavač, znanstveno područje humanističke 
znanosti, polje filologija, grana anglistika i germanistika na Katedri za javno zdravstvo 
Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  s nepunim radnim vremenom-20 sati tjedno. 
Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi slijedeću 
 

ODLUKU 
 

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

znanstveno područje humanističke znanosti, polje filologija, grana anglistika i 

germanistika na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  s 

nepunim radnim vremenom-20 sati tjedno. 



II. Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: prof.dr.sc. Nada Gosić, doc.dr.sc. Ariana 
Krišković i dr.sc. Brigita Bosnar - Valković. 

 
 
Tajnica Fakulteta molila je pročelnike katedri da imenuju svoje zamjenike u Fakultetskom 
vijeću za slučaj spriječenosti. 
 
6. Razno 
 
Docent Zelić još je jednom pozvao studente i prisutne na 11. kongres Hrvatskog društva za 
digestivnu kirurgiju, koji se održava od 13. do 15. svibnja, te još jednom moli da studenti 
prezentiraju ponudu Fakulteta putem štanda na kojem bi se ponudile razne brošure i 
materijali o Fakultetu. Predloženo je da od nastavnika prisustvuje dr.sc. Sandra Bošković i još 
poneki student diplomskog studija. Za sada su prijavljena dva rada, a očekuje se još jedan ili 
dva. Ima dosta prijavljenih sestara iz cijele Hrvatske, očekuje ih se preko 100. Također je 
napomenuo da studenti imaju besplatnu kotizaciju (bez obzira na studij) i da će im biti 
opravdano odsustvo s nastave.  

   
Zapisnik sastavila:       Dekan: 
 
 
Iva Križanec Ropac, dipl.iur.        Prof. dr. sc. Alan Šustić,dr.med. 


