
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA 
Klasa: 003-06/16-01/07 
Ur.broj: 2170-57-5-01-16-2 
Rijeka, 14. travnja 2016.   

Z A P I S N I K 
 
VII. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci u ak. 2015./2016. god., 
održane  u četvrtak, 14. travnja 2016. u dvorani za sastanke Fakulteta, s početkom u 14,00 sati. 
 
Prisutno: 14 članova  Fakultetskog vijeća prema popisu koji čini sastavni dio ovog zapisnika. 

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

 
D n e v n i  r e d 

 

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

2. Izvješće dekana  
 

3. Izvješća  prodekana  
 

4. Izvješća pročelnika katedri 
 

5. Izvješće studenata 
 

6. Kadrovska pitanja  
 
 6.1. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za reizbor u nastavno zvanje naslovni predavač, Fakultetsko vijeće donosi 
 

O D L U K U 
 

 MAJA BURIĆ, mag. med. biokem., reizabire se u naslovno nastavno zvanje predavač, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana nuklearna medicina, na Katedri za laboratorijsku i radiološku dijagnostiku Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
 
Odluka se primjenjuje od 01. svibnja 2016. godine 
 
6.2. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 

ispunjavanju uvjeta  za reizbor u nastavno zvanje naslovni predavač, Fakultetsko vijeće donosi 
 

O D L U K U 
 

 MIROSLAVA RADIĆ WOLFL, prof. fizike s mat., reizabire se u naslovno nastavno zvanje 
predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti, znanstvena grana nuklearna medicina, na Katedri za laboratorijsku i radiološku dijagnostiku 
Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 



Odluka se primjenjuje od 01. svibnja 2016. godine. 
 
6.3. 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 
 
DEANA ŠVALJUG, bacc. med. techn., mag. rehab. educ., izabire se u nastavno zvanje i na 
odgovarajuće radno mjesto viši predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno 
polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana sestrinstvo, na Katedri za primaljstvo Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. svibnja 2016. godine. 

 
 
Dnevni red je usvojen. 

 
Prije početka sjednice mr. sc. Sanda Tamarut je članove Fakultetskog vijeća izvjestila o zbivanjima 
vezano uz projekte ESF (Operativni program: „Učinkoviti ljudski potencijali“ (OPULJP)- pet prioritetnih 
osi, nama interesantne 1. zapošljavanje i mobilnost radne snage i 3. obrazovanje i cjeloživotno 
učenje), više o svemu se može saznati na sljedećoj poveznici: http://www.esf.hr/europski-socijalni-
fond/razdoblje-2014-2020/. Prezentacija će biti dostavljena članovima Fakultetskog vijeća 
elektroničkim putem. Opet je ponovljeno da u mjesecu lipnju očekujemo posjet gospode iz Poljske 
koja se bave ESF projektima i koji su nam voljni pomoći u prijavi na takve i slične projekte. 

 
Ad. 1. Usvajanje zapisnika V. i VI. sjednice Fakultetskog vijeća  
  
Utvrđuje se da su zapisnici V. sjednice Fakultetskog vijeća održane 03. ožujka 2016. i VI. svečane 
sjednice održane povodom dana Fakulteta 14. ožujka 2016, usvojeni.  
 
Ad. 2. Izvješće dekana 
 
Prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. predložio je termin sljedeće sjednice za 19. svibnja 2016.  
 
Izvješće Dekana jednoglasno je prihvaćeno. 
 
Ad. 3. Izvješća prodekana 
 
Prof. dr. sc. Amir Muzur, dr. med., prodekan za poslovne odnose i kvalitetu  
 
Profesor Muzur obavijestio je članove Vijeća situaciji da Medicinski fakultet razmišlja o prelasku na 
semestre, te da ovisno o tome da li će oni prijeći mi prelazimo u cijelosti od sljedeće akademske 
godine, a ukoliko Medicina ne prijeđe, mi prelazimo samo sa studijem Primaljstva. Još jednom je 
zamolio članove Fakultetskog vijeća da imaju razumijevanja  i da se odazovu pozivima na nastupna 
predavanja (pogotovo ovi koji su u zgradi), na što je Stjepka Popović sugerirala da moli da ih se o 
datumu i vremenu održavanja nastupnih predavanja obavještava na vrijeme kako bi si mogli 
organizirati vrijeme. Sljedeće nastupno predavanje je 21. travnja u 15 sati, pristupnica Maja Obrovac 
Glišić. Održan je sastanak vezano za cjeloživotno obrazovanje kojem je prisustvovao i Zoran Baljak sa 
Sveučilišta. Taj posao kod nas će preuzeti Ines Sučić i Ana Čaval i svi koji imaju ideje mogu im se javiti 
vezano za osmišljavanje cjeloživotnih tečajeva i programa (kratki, ciljani tečajevi). 
 
 

http://www.esf.hr/europski-socijalni-fond/razdoblje-2014-2020/
http://www.esf.hr/europski-socijalni-fond/razdoblje-2014-2020/


Prof. dr. sc. Daniela Malnar, dr.med., prodekan za nastavu 
 
Profesorica Malnar je istakla da budući je ovo posljednje Vijeće na kojem se mogu prijaviti promjene 
u nastavnim planovima za akademsku godinu 2016/2017, stiglo puno promjena, te temeljem 
prijedloga pročelnika Katedri ili voditelja kolegija, a na prijedlog Prodekanice za nastavu, Fakultetsko 
vijeće donosi sljedeću  
  

O D L U K U 
o promjeni voditelja kolegija na stručnom studiju Primaljstvo 

 
 

Naziv predmeta Status Godina 
studija 

Dosadašnji voditelj Novi voditelj 

Primaljska njega 
trudnice 

obvezni 1. 
Predavač Sandra 
Rutar, prof.reh. 

Predavač Deana 
Švaljug, 

prof.reh. 

Primaljska njega 
rodilje 

obvezni 1. 
Predavač Sandra 
Rutar, prof.reh. 

Predavač Deana  
Švaljug , 

prof.reh. 

Postnatalna 
primaljska njega 

obvezni 1. 
Predavač Sandra 
Rutar, prof.reh. 

Predavač Deana  
Švaljug , 

prof.reh. 

Spolno i 
reprodukcijsko 
zdravlje 

obvezni 2. Prof.dr.sc. Neda 
Smiljan Severinski 

Mr.sc.Miljenko 
Manestar 

Planiranje 
obitelji 

obvezni 2. Prof.dr.sc. Neda 
Smiljan Severinski 

Mr.sc.Miljenko 
Manestar 

Primaljska njega 
u ginekologiji 

obvezni 2. 
Predavač, Sandra 
Rutar, prof.reh 

Predavač Deana  
Švaljug , 

prof.reh. 

Primaljska njega 
u porodu 

obvezni 2. 
Predavač, Sandra 
Rutar, prof.reh 

Predavač Deana  
Švaljug , 

prof.reh. 

Primaljska njega 
u puerperiju 

obvezni 2. 
Predavač, Sandra 
Rutar, prof.reh 

Predavač Deana  
Švaljug , 

prof.reh. 

Primaljska njega 
zdravog 
novorođenčeta 

obvezni 2. 
Predavač, Sandra 
Rutar, prof.reh 

Predavač Deana  
Švaljug , 

prof.reh. 

Kritičko 
razmišljanje u 
primaljstvu 

obvezni 2. Prof.dr.sc.Neda 
Smiljan Severinski 

Mr.sc.Miljenko 
Manestar 

Primaljska njega 
u rizičnih 
trudnoća 

Obvezni 3. 
Predavač, Sandra 
Rutar, prof.reh 

Predavač Deana  
Švaljug , 

prof.reh. 

Primaljska njega 
kod 

Obvezni 3. Predavač, Sandra 
Rutar, prof.reh 

Predavač Deana  
Švaljug , 



komplikacija u 
porodu 

prof.reh. 

Primaljska njega 
kod 
komplikacija u 
puerperiju 

obvezni 3. 
Predavač, Sandra 
Rutar, prof.reh 

Predavač Deana  
Švaljug , 

prof.reh. 

Primaljska njega 
bolesne 
novorođenčadi 

obvezni 3. 
Predavač, Sandra 
Rutar, prof.reh 

Predavač Deana  
Švaljug , 

prof.reh. 

 
 
Odluka se primjenjuje od akademske godine 2016/2017. 
 
Temeljem zahtjeva Voditeljice studija, a na prijedlog Prodekanice za nastavu, Fakultetsko vijeće 
donosi sljedeću  
  

O D L U K U 
o promjeni satnice 

 
 

Naziv predmeta Status Godina 
studija 

Stara satnica Nova satnica 

Uvod u 
radiologiju 

obvezni 1. 15 P, 1 ECTS 20P, 10 S, 2 ECTS 

Film i obrada obvezni 1. 30P, 60V, 5 ECTS 15P, 30 V, 2 ECTS 

Radiološki 
uređaji 

obvezni 1. 45P, 45V, 6 ECTS 50P, 50V, 10S, 8ECTS 

 
Odluka se primjenjuje od akademske godine 2016/2017. 

 
 

Uvod u radiologiju: uvođenjem novih rad. uređaja, naručito hibridnih, u praksu pokazala se potreba 
za povećanjem fonda sati nastave i seminara; 
Film i obrada: u proteklih nekoliko godina radiološki film je najmanje zastupljen  receptor slike i 
predviđa se da će narednih nekoliko godina potpuno izaći iz uporabe ( zahvaljujući uvođenju drugih 
receptora slike kao što su fosforne ploče, ravni detektori); 
Radiološki uređaji: kolegij podrazumijeva upoznavanje sa rad. aparaturom za dijagnostiku ali i 
terapiju pa su dosadašnja predavanja nadopunjena radiotehnološkim uređajima koja se koriste u 
radioterapiji i nuklearnoj medicini. 

 
Na prijedlog Prodekanice za nastavu, Fakultetsko vijeće donosi sljedeću  
  

O D L U K U 
o promjeni voditelja kolegija na stručnom studiju Radiološka tehnologija 

 
 

Naziv predmeta Status Godina 
studija 

Dosadašnji voditelj Novi voditelj 

Obrada 
slikovnih zapisa 
u medicini 

izborni 1. Prof.dr.sc.Gordana 
Brumini 

Predavač Maja Karić, 
bacc.rad.tehn., mag. 
admin. sanit. 



Radiološka   
anatomija 

obvezni 1. Prof.dr.sc. Goran 
Roić 

Predavač Maja Karić, 
bacc.rad.tehn., mag. 
admin. sanit. 

Skeletna 
radiografija 

obvezni 2. Prof.dr.sc. Damir 
Miletić 
 

Predavač Maja Karić, 
bacc.rad.tehn., mag. 
admin. sanit. 

Menagement u 
radiologiji 

obvezni 3. Prof.dr.sc. Goran 
Roić 

Predavač Maja Karić, 
bacc.rad.tehn., mag. 
admin. sanit. 

 
Odluka se primjenjuje od akademske godine 2016/2017. 

 
 

Na prijedlog Prodekanice za nastavu, Fakultetsko vijeće donosi sljedeću  
  

O D L U K U 
o promjeni voditelja kolegija 

 
 

Studij Naziv predmeta Status Godina 
studija 

Dosadašnji voditelj Novi voditelj 

Radiološka 
tehnologija 

Patologija obvezni 1. Izv.prof.dr.sc.Sanja  
Štifter 

Doc.dr.sc.Koviljka 
Matušan Ilijaš 

Sestrinstvo 
Karlovac 

Sociologija 
zdravlja 

obvezni 2. Prof.dr.sc.Mirko 
Štifanić 

Doc.dr.sc.Iva Rinčić 

Radiološka 
tehnologija 

Medicinska 
informatika 

obvezni 1. Izv.prof. Gordana 
Brumini 

Doc.dr.sc. Ksenija 
Baždarić 

Medicinsko 
laboratorijska 
dijagnostika 

Medicinska 
informatika 

obvezni  Izv.prof. Gordana 
Brumini 

Doc.dr.sc. Ksenija 
Baždarić 

Diplomski studij 
Sestrinstvo 
Fizioterapija 

Medicinska 
informatika 

obvezni  Izv.prof. Gordana 
Brumini 

Doc.dr.sc. Ksenija 
Baždarić 

 
Odluka se primjenjuje od akademske godine 2016/2017. 

 
 

Na prijedlog Prodekanice za nastavu, Fakultetsko vijeće donosi sljedeću  
  

O D L U K U 
o promjeni naziva kolegija 

 
 

Naziv 
predmeta 

Status Studij Godina 
studija 

Novi naziv Voditelj 

Opća 
pedagogija 

Obvezni Diplomski 
studij 
Sestrinstvo 
Fizioterapija 

1. Pedagoški aspekti 
edukacije 

Prof. dr. sc. 
Jasminka Zloković 

 
 



Odluka se primjenjuje od akademske godine 2016/2017. 
 
 
Na prijedlog Prodekanice za nastavu, Fakultetsko vijeće donosi sljedeću  
  

O D L U K U 
o novim izbornim kolegijima 

 
 

Naziv predmeta Status Studij Godina 
studija 

Voditelj 

Radiološka propedeutika izborni RTG 1. Predavač Maja Karić, 
bacc.rad.tehn., mag. admin. 
sanit. 

Uvod u znanstveni rad izborni RTG 2. Predavač Maja Karić, 
bacc.rad.tehn., mag. admin. 
sanit. 

Metodologija izrade 
znanstvenog i stručnog 

izborni RTG 2. Predavač Maja Karić, 
bacc.rad.tehn., mag. admin. 
sanit. 

Holistički pristup u 
primaljskoj skrbi 

izborni Primaljstvo 2. Predavač, Daniela Depolo, 
prof.reh. 

Osnove elektronike u 
radiologiji 
UKIDANJE 
 

izborni RTG 2. Prof.dr.sc. Saša Vlahinić 

 
 

Odluka se primjenjuje od akademske godine 2016/2017. 
 

Profesorica Malnar je članovima Fakultetskog vijeća ponovno obrazložila izmjene u programu 
cjeloživotnog obrazovanja “Podrška obitelji u razvoju djece” (30 studenata), nositelj programa: 
Fakultet zdravstvenih studija, Sveučilišta u Rijeci, partneri: UNICEF Hrvatska, Međunarodno 
udruženje Korak po korak, (Step by Step Association – ISSA), a nakon što su na prošlom Fakultetskom 
vijeću stavljene primjedbe na isti:              
 

POPIS MODULA / PREDMETA 

Semestar:       

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

 

Rani razvoj djeteta 

 

Prof. dr. sc. Daniela Malnar  

Martina Šendula Pavelić, 
predavač 

 

1
0 

 
1
5 

3 

Nova uloga patronažne sestre Angela Lovrić, predavač 
1
5 

 
1
5 

3 

Roditeljstvo 
Izv. prof.dr.sc. Sanja Smojver 
Ažić 

1
5 

 
4
5 

5 



Zlostavljanje i zanemarivanje 
djece 

Prof. dr. sc. Goran Palčevski 
1
0 

 
1
5 

3 

Okruženje i sigurnost djeteta Prof. dr. sc. Goran Palčevski 
1
0 

 
1
5 

3 

Komunikacijske vještine 
Doc. dr. sc. Vesna Šendula 
Jengić 

5  
2
0 

3 

Podrška obiteljima djece s 
teškoćama u razvoju 

Doc.dr.sc. Sanja Skočić Mihić 

Dr.sc. Sandra Bošković, viši 
predavač 

2
5 

 
2
5 

4 

Promoviranje 
jednakosti/inkluzija 

Dr.sc. Sandra Bošković, viši 
predavač 

5  
1
5 

2 

Obitelj i djeca u sustavu 
socijalnog prava 

Doc dr. sc Vanja Smokvina 
1
5 

  1 

Mentalno zdravlje obitelji Radoslav Kosić, viši predavač 
1
5 

 
3
0 

3 

 
 
Nakon ponovne rasprave o drugom cjeloživotni programu „Interdisciplinaran pristup gerijatrijatriskoj 
populaciji i palijativnoj skrbi” zaključeno je da se isti još treba doraditi, te će se o njemu raspravljati 
na sljedećem Fakultetskom vijeću. 
 
O uvjetima za upis na diplomske studije raspravljati će se na sljedećoj sjednici, a prije toga će se 
članovima Vijeća materijali dostaviti na uvid. 
Profesorica Malnar je obavijestila sve pročelnike katedri da je pronađen ispit iz Pedijatrije sa 
odgovorima, te je ovim putem zamolila da upozore nastavnike svojih katedri da mijenjaju ispite, kako 
bi se izbjeglo ponavljanje istih iz godine u godinu jer se na taj način ruši kvaliteta studiranja. 
 
Što se tiće semestara, napravljena je simulacija sa stručnim studijem Primaljstva, jer je to studij sa 
najvećim brojem sati, i rezultati su odlični te je odlučeno da se (bez obzira na Medicinski fakultet) od 
jeseni kreće na semestre dok će se nastava na njegama i dalje održavati u kontinuitetu. Dogovoreno 
je da se simulacija napravi na svim preddiplomskim studijima kako bismo bili spremni za eventualni 
prelazak na semestre. 
Studenti će biti pozvani na sastanak vezano za prijelaz na semestre i prezentaciju simulacije, te će 
imati priliku postavljati pitanja o tome. 
Studenti su dobili 6 projekata, ide se sa dva simpozija (kraj 5. mjeseca i početak 6.), te su pozvani 
nastavnici da studentima izađu u susret prilikom organizacije istih. 
Dogovoreno je da će se obilježavati dani svih struka (do sada samo sestrinstvo, od ove godine i 
primaljstvo). Obavijesti će biti na mrežnim stranicama. 
 
Izvješća prodekana jednoglasno su prihvaćena. 

 
Ad. 4. Izvješća pročelnika katedri 
 
Doc. dr.sc. Goran Hauser - pročelnik Katedre za kliničke medicinske znanosti I izvjestio je prisutne o  
održanom sastanku u Hrvatskoj lječničkoj komori u Zagrebu, vezano za pokretanje programa 
edukacije stručnih suradnika u farmaceutskoj industriji (do sada su to bili samo liječnici, stomatolozi, 
veterinari i farmaceuti), budući je izmjenom zakona regulirano da to može raditi bilo tko. Pokazala se 
potreba za edukacijom tih ljudi, te su vodeći ljudi farmaceutske industrije složili program koji je njima 
potreban. Fakultet će pružiti logističku potporu, predavači će biti ljudi iz farmaceutskih tvrtki, dok će 



nositelji pojedinih kolegija biti naši nastavnici. Dekan je čestitao docentu Hauseru na izvrsnoj 
organizaciji sastanka. 
Docent je ujedno izvjestio da se na sastanku u Ministarstvu zdravlja koji je održan na temu reforme 
hitne medicine, uočio prostor za edukaciju medicinskih sestara koje bi u skladu s reformom bile 
odgovorne za vraćanje pacijenata sa Hitne, a one u ovom trenutku nisu dovoljno obrazovane za takvo 
nešto, te je predloženo da se ponudi neka vrsta programa (npr. diplomski ) iz hitne medicine za 
sestre. 
Najavio je održavanje tribine „Komunikacija u zdravstvu“ 29. travnja u 19 sati na Medicinskom 
fakultetu u organizaciji Hrvatske liječničke komore, uz brojne eminentne predavače. 
 
Doc.dr.sc. Vanja Vasiljev Marchesi - pročelnica Katedre za javno zdravstvo – izvjestila je da se 6. 
svibnja održava već tradicionalni međunarodni simpozij „Zdravlje za sve“-ove godine je tema 
mentalno zdravlje. Trajati će od 10 do 17. A  u 17 30 sati održava se okrugli stol na temu „Treba li 
nam doktorski studij iz javnog zdravstva?“ u predavaonici 1 Medicinskog fakulteta, čiji je 
suorganizator i Katedra za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija. 
Na sastanku Katedre za javno zdravstvo razgovaralo se o dodjeli izbornih kolegija studentima, 
konkretno na situaciju da je 16 studenata druge godine izvanrednog stručnog studija Sestrinstvo, 
dobilo kolegij profesorice Gosić, a što nije bio njihov izbor. Profesorica Malnar je odgovorila da je 
krajem prošle akademske godine studentima ponuđeno da biraju izborne kolegije, te su oni nakon 
dva mjeseca prijepiske, prilikom upisa odabrane predmete i upisali. Stvar je u tome da tamo gdje ima 
manje od 5 upisanih studenata-kolegij nije moguće održati. Minimalni broj studenata za održavanje 
nastave je 10, mi smo taj broj smanjili  na 5. 
Profesorica je uz ovu temu nadodala, da se izborni kolegiji mogu slušati i na drugim Fakultetima na 
Sveučilištu, a svim studentima koji budu uključeni u volontiranje na Sportskim igrama i prođu tečaj o 
volontiranju - to će im biti priznato kao izborni kolegij sljedeće akademske godine (uz priloženu 
potvrdu). 
Doc. Vasiljev je zamolila da se zapisnici Fakultetskih vijeća dostavljaju neposredno nakon održane 
sjednice kako bi isti mogli biti prezentirani djelatnicima katedri i prije sljedećeg Vijeća. Zaključeno je 
da bi isti trebali biti kraćeg formata. 
Stjepka Popović i Vanja Pupovac organiziraju radionicu akademskog pisanja za studente FZS-a, a 
Katedra za javno zdravstvo je pripomogla i u organizaciji simpozija o volontiranju voditeljice Patricije 
Jakopović.  
 
Ad. 5. Izvješće studenata 
 
Predstavnica studenata Marina Katušin izvjestila da je studentica Anja Ašembrener prezentirala svoj 
rad na simpoziju u Istambulu, dvoje studenata  je prezentiralo svoje radove na 1. kongresu Hitne 
medicine,  troje ih predstavlja svoje radove na međunarodnom kongresu na Edukacijsko-
rehabilitacijskom kongresu u Zagrebu. U sklopu Dana Fakulteta studentski zbor je uz docenticu 
Vasiljev organizirao Dane otvaorenih vrata na kojima je sudjelovalo oko 200 učenika. Dobiveno je 
28.000,00 kn u sklopu 6 (već prije spomenutih) projekata. To su: Dani sestrinstva 2016, 
Interdisciplinarni studentski simpozij „In health“,  simpozij “Vrijednost volontiranja za studente i 
zajednicu“, obilježavanje Međunarodnog dana primalja , Pokrenimo se, vježbajmo zajedno i Rent-a-
bike Ri.  
Studentski zbor trenutno radi na dokumentu vezanom za kvalitetu nastave, a tijekom svibnja i lipnja 
provoditi će se studentski izbori na Sveučilištu u Rijeci.  
Pročelnici katedri pozvani su da zamole svoje djelatnike da jave naslove tema završnih i diplomskih 
radova kako bi se iste mogle staviti na mrežne stranice. 
 
 
 
 



Ad. 6. Kadrovska pitanja  
 
6.1. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za reizbor u nastavno zvanje naslovni predavač, Fakultetsko vijeće donosi 
 

O D L U K U 
 

 MAJA BURIĆ, mag. med. biokem., reizabire se u naslovno nastavno zvanje predavač, 
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana nuklearna medicina, na Katedri za laboratorijsku i radiološku dijagnostiku Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
 
Odluka se primjenjuje od 01. svibnja 2016. godine 
 
6.2. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 

ispunjavanju uvjeta  za reizbor u nastavno zvanje naslovni predavač, Fakultetsko vijeće donosi 
 

O D L U K U 
 

 MIROSLAVA RADIĆ WOLFL, prof. fizike s mat., reizabire se u naslovno nastavno zvanje 
predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske 
znanosti, znanstvena grana nuklearna medicina, na Katedri za laboratorijsku i radiološku dijagnostiku 
Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. svibnja 2016. godine. 
 
6.3. 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 
 
DEANA ŠVALJUG, bacc. med. techn., mag. rehab. educ., izabire se u nastavno zvanje i na 
odgovarajuće radno mjesto viši predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno 
polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana sestrinstvo, na Katedri za primaljstvo Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci, s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. svibnja 2016. godine. 

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


