
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA 
Klasa: 003-06/17-01/25 
Ur.broj: 2170-57-5-01-17-2 
Rijeka, 27. srpanj 2017.   

Z A P I S N I K 
 
XII. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci u ak. 2016./2017. god., 
održane  elektroničkim putem od 24. do 27. srpnja 2017.  
 
Glasalo: 13 članova  Fakultetskog vijeća prema popisu koji čini sastavni dio ovog zapisnika. 

 
Predložen je sljedeći 

 
D n e v n i  r e d 

 

1. Donošenje odluke o prihvaćanju izvedbenih nastavnih planova preddiplomskih studija 
 

2. Donošenje odluke o jesenskom upisnom roku 
 

3. Imenovanje Povjerenstva za upis na diplomske studije  
 

4. Promjene studijskih programa 
 

5. Kadrovska pitanja  
 

 
5.1. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 

ispunjavanju uvjeta  za reizbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, Fakultetsko vijeće 
donosi 
 

O D L U K U 
 

Izv. prof. dr. sc. ŠTEFICA DVORNIK, dipl. ing., viša znanstvena suradnica, reizabire se u znanstveno-
nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredni profesor, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana klinička 
biokemija, na Katedri za laboratorijsku i radiološku dijagnostiku Fakulteta zdravstvenih studija u 
Rijeci, s radnim vremenom od 5 sati tjedno za 25% nastavne norme.   
 
Odluka se primjenjuje od 01. kolovoza 2017.  

 
 

5.2. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, Fakultetsko vijeće 
donosi 

O D L U K U 
 

Doc. dr. sc. TATJANA KEHLER, dr. med., viša znanstvena suradnica, izabire se u znanstveno-nastavno 
zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana fizikalna medicina i 



rehabilitacija, na Katedri za fizioterapiju Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, s radnim vremenom 
od 5 sati tjedno za 25% nastavne norme.   
 
Odluka se primjenjuje od 01. kolovoza 2017.  
 
 
5.3. Donošenje odluke o provođenju postupka izbora jednog nastavnika u naslovnom nastavnom 
zvanju viši predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske 
znanosti, grana psihijatrija na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija 
u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.   
 
Stručno povjerenstvo: 1. izv. prof. dr. sc. Vesna Šendula-Jengić, dr. med., 2. prof. dr. sc. Ika Rončević-
Gržeta, dr. med. i 3. prof. dr. sc. Tanja Frančišković, dr.med. 
 
Ad. 1. Donošenje odluke o prihvaćanju izvedbenih nastavnih planova 
 

O D L U K U 
 

Prihvaćaju se izvedbeni nastavni planovi preddiplomskih studija Fakulteta zdravstvenih studija za 
akademsku godinu 2017./18. 
 
Ad. 2. Donošenje odluke o jesenskom upisnom roku 
 
Fakultetsko vijeće jednoglasno je  donjelo sljedeću: 
 

O D L U K U 
 

Temeljem podataka o broju upisanih studenata u ljetnom upisnom roku akademske godine 
2016./17., donosi se odluka o slobodnim upisnim mjestima u jesenskom roku za: izvanredni 
preddiplomski stručni studij Sestrinstvo-Karlovac - 11 mjesta. 
 
Ad.3. Imenovanje Povjerenstva za upis na diplomske studije  
 
Fakultetsko vijeće jednoglasno je  donjelo sljedeću: 
 

O D L U K U 
 

Imenuje se Povjerenstvo za upise na diplomske studije ak.g. 2017./2018. 
 
1. izv. prof. dr. sc. Štefica Dvornik, dipl.ing. 

2. izv. prof. dr. sc. Tatjana Kehler, dr.med. 

3. prof. dr. sc. Daniela Malnar, dr.med. 

4. Iva Križanec Ropac, dipl. iur. 

Ad. 4. Izmjene studijskih programa 
 
Fakultetsko vijeće jednoglasno je  donjelo sljedeću: 
 

O D L U K U 

o promjeni voditelja kolegija 
 



 

Naziv predmeta Status Studij Godina 
studija 

Dosadašnji voditelj Novi voditelj 

Fiziologija s 
patofiziologijom 

obvezni Fizioterapija 2. Prof.dr.sc. Damir 
Muhvić 

Prof.dr.sc. Ines  
Mrakovčić-Šutić 

Protetika i 
ortotika 

obvezni Fizioterapija 2. Prof.dr.sc.Radovan   
Mihelić 

Doc.dr.sc.Hari 
Jurdana 

 
Odluka se primjenjuje od akademske godine 2017/2018. 

 
 
Fakultetsko vijeće jednoglasno je  donjelo sljedeću: 
 

O D L U K U 

o promjeni imena kolegija 
 
 

Naziv predmeta Status Studij Godina 
studija 

Novi naziv Voditelj 

Redukcijske 
dijete 

Obvezni Sveučilišni 
diplomski  
Studij 
Sestrinstvo -  
Menadžment 
u sestrinstvu 

2. Moć  prehrane 

doc.dr.sc. Gordana 
Čanadi Jurešić 

 
Odluka se primjenjuje od akademske godine 2017/2018. 

 
Ad. 5. Kadrovska pitanja 
 

5.1. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za reizbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, Fakultetsko vijeće 
donosi 
 

O D L U K U 
 

Izv. prof. dr. sc. ŠTEFICA DVORNIK, dipl. ing., viša znanstvena suradnica, reizabire se u znanstveno-
nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredni profesor, znanstveno područje 
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana klinička 
biokemija, na Katedri za laboratorijsku i radiološku dijagnostiku Fakulteta zdravstvenih studija u 
Rijeci, s radnim vremenom od 5 sati tjedno za 25% nastavne norme.   
 
Odluka se primjenjuje od 01. kolovoza 2017.  

 
 

5.2. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, Fakultetsko vijeće 
donosi 

O D L U K U 
 



Doc. dr. sc. TATJANA KEHLER, dr. med., viša znanstvena suradnica, izabire se u znanstveno-nastavno 
zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredni profesor, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana fizikalna medicina i 
rehabilitacija, na Katedri za fizioterapiju Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, s radnim vremenom 
od 5 sati tjedno za 25% nastavne norme.   
 
Odluka se primjenjuje od 01. kolovoza 2017.  
 
 
5.3. Donošenje odluke o provođenju postupka izbora jednog nastavnika u naslovnom nastavnom 
zvanju viši predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske 
znanosti, grana psihijatrija na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija 
u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.   
 
Stručno povjerenstvo: 1. izv. prof. dr. sc. Vesna Šendula-Jengić, dr. med., 2. prof. dr. sc. Ika Rončević-
Gržeta, dr. med. i 3. prof. dr. sc. Tanja Frančišković, dr.med. 
 
Elektronički glasovi članova Fakultetskog vijeća sastavni su dio ovog zapisnika. 

 
 
 

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


