
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA 
Klasa: 003-06/17-01/26 
Ur.broj: 2170-57-5-01-17-2 
Rijeka, 28. rujna 2017.   

Z A P I S N I K 
 
XIII. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci u ak. 2016./2017. god., 
održane  u četvrtak, 28. rujna 2017. u dvorani za sastanke Fakulteta, s početkom u 14,30 sati. 
 
Prisutno: 13 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 X., XI. i XII. sjednice Fakultetskog vijeća 
 

2. Izvješće dekana  
 

3. Izvješća  prodekana  
 

4. Izvješća pročelnika katedri 
 

5. Izvješće studenata 
 

6. Donošenje odluke o prihvaćanju izvedbenih nastavnih planova diplomskih studija 
 

7. Dopuna Pravilnika o ustroju- obveze pročelnika katedre i voditelja studija 
 

8. Kadrovska pitanja  
 
8.1. 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. OLIVIO PERKOVIĆ, dr. med., viši znanstveni suradnik, 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 neurologija, na Katedri za 
kliničke medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, s nepunim radnim vremenom 
od 5 sati tjedno za 25% nastavne norme.   
 
Odluka se primjenjuje od 01. listopada 2017.  
 
 

8.2. 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. IVA RINČIĆ, dipl. kroatolog i dipl. sociolog., viša znanstvena suradnica izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredni profesor, znanstveno 
područje humanističke znanosti, znanstveno polje filozofija, znanstvena grana filozofijska bioetika, na 
Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, s nepunim radnim vremenom od 20 
sati tjedno za 50% nastavne norme.   
 
Odluka se primjenjuje od 01. listopada 2017.  
 
 

8.3. 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. VANJA VASILJEV MARCHESI, dipl. san. ing., viša znanstvena suradnica izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredni profesor, znanstveno 
područje područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana medicinska mikrobiologija, na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih 
studija u Rijeci, s nepunim radnim vremenom od 20 sati tjedno za 50% nastavne norme.     
 
Odluka se primjenjuje od 01. listopada 2017.  
 

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

 
O D L U K U 

 
Dr. sc. HARI JURDANA, dr. med., znanstveni suradnik izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na 
odgovarajuće radno mjesto docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana ortopedija, na Katedri za kliničke medicinske znanosti 
II Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, s nepunim radnim vremenom od 5 sati tjedno za 25% 
nastavne norme.   
 
Odluka se primjenjuje od 02. listopada 2017.  
 
 

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

 
O D L U K U 

 
Dr. sc. TANJA BATINAC, dr. med., znanstvena savjetnica izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na 
odgovarajuće radno mjesto docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana dermatovenerologija, na Katedri za kliničke 
medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, s nepunim radnim vremenom od 5 sati 
tjedno za 25% nastavne norme.   
 
Odluka se primjenjuje od 01. listopada 2017.  
 

8.6. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za izbor u suradničko zvanje poslijedoktorand, Fakultetsko vijeće donosi 

 



O D L U K U 
 

Dr. sc. ALEKSANDRA STEVANOVIĆ, dipl. psih. prof., izabire se u suradničko zvanje i na odgovarajuće 
radno mjesto poslijedoktorand, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana psihijatrija, na Katedri za kliničke medicinske znanosti 
I Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, s nepunim radnim vremenom od 15 sati tjedno za 50% 
nastavne norme.   
 
Odluka se primjenjuje od 01. listopada 2017.  
 

8.7. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za izbor u suradničko zvanje poslijedoktorand, Fakultetsko vijeće donosi 

 
O D L U K U 

 
Dr. sc. DARKO ROVIŠ, prof. soc. ped., izabire se u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 
poslijedoktorand, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i 
zdravstvena zaštita, znanstvena grana javno zdravstvo, na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci, s nepunim radnim vremenom  - 5 sati tjedno za 25% nastavne norme.   
 
Odluka se primjenjuje od 01. listopada 2017.  
 

8.8. Donošenje odluke o provođenju postupka reizbora jednog nastavnika u znanstveno- 
nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana kirurgija na Katedri za kliničke medicinske 
znanosti II Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  s nepunim radnim vremenom-5 sati tjedno za 25% 
nastavne obveze.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. doc. dr. sc. Marko Zelić, dr. med.  2. prof. dr. sc. Tedi Cicvarić, dr. med. i 3. 

prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. 

8.9. Donošenje odluke o provođenju postupka reizbora jednog nastavnika u nastavnom zvanju i 
odgovarajućem radnom mjestu viši predavač, znanstveno područje prirodne znanosti, polje fizika, 
grana biofizika i medicinska fizika na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih 
studija u Rijeci,  s punim radnim vremenom.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. izv. prof. dr. sc. Gordana Brumini, prof. fiz. i kem., 2. izv. prof. dr. sc. 

Gordana Žauhar, prof. fiz. i kem. i 3. mr. sc. Andrica Lekić, prof. mat. i fiz.  

 
8.10. Donošenje odluke o provođenju postupka izbora jednog nastavnika u naslovnom  

znanstveno-nastavnom zvanju docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke 
medicinske znanosti, grana interna medicina na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.   
 
Stručno povjerenstvo: 1. izv. prof. dr. sc. Tatjana Kehler, dr. med., 2. doc. dr. sc. Goran Hauser, dr. 
med. i 3. izv. prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr.med. 
 
Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. izv. prof. dr. sc. Tatjana Kehler, dr. med., 2. 
doc. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. i 3. Izv.prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr.med. 
 



8.11. Donošenje odluke o provođenju postupka izbora jednog nastavnika u naslovnom 
znanstveno-nastavnom zvanju docent, znanstveno područje društvene znanosti, polje psihologija, 
grana klinička i zdravstvena psihologija na Katedri za temeljne medicinske znanosti  Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.   
 
Stručno povjerenstvo: 1. prof. dr.sc. Mladenka Tkalčić, dipl. psiholog, 2. prof. dr. sc. Alessandra 
Pokrajac-Bulian,  dipl. psiholog i 3. doc. dr. sc. Tamara Martinac- Dorčić, dipl. psiholog. 
 
Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. prof. dr.sc. Mladenka Tkalčić, dipl. 
psiholog, 2. prof. dr. sc. Alessandra Pokrajac-Bulian,  dipl. psiholog i 3. doc. dr. sc. Tamara Martinac- 
Dorčić, dipl. psiholog. 
 

8.12. Donošenje odluke o provođenju postupka izbora jedanaest 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. Saša Uljančić, mag. educ. rehab., 2. Marija Bukvić, prof. reh. i 3. doc. dr. sc. 
Mirjana Graovac, dr. med. 
 
Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. Saša Uljančić, mag. educ. rehab., 2. Marija 
Bukvić, prof. reh. i 3. doc. dr. sc. Mirjana Graovac, dr. med. 
 

8.13. Donošenje odluke o provođenju postupka izbora jednog nastavnika u naslovnom 
nastavnom zvanju predavač, znanstveno područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana opća 
pedagogija na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez 
zasnivanja radnog odnosa.   
 
Stručno povjerenstvo: 1. doc. dr. sc. Siniša Kušić, 2. Prof. dr. sc. Jasminka Zloković i 3. Prof. dr.sc. 
Anita Klapan. 
 
Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. doc. dr. sc. Siniša Kušić, 2. prof. dr. sc. 
Jasminka Zloković i 3. prof. dr. sc. Anita Klapan. 
 
Prije početka sjednice Dekan je dao riječ studentici sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstvo-
menadžment u sestrinstvu Lukreciji Poropat koja je ukratko prezentirala svoj diplomski rad pod 
naslovom  

„Usporedba sustava visokog obrazovanja u sestrinstvu u Ujedinjenom Kraljevstvu i Hrvatskoj s 
osvrtom na Sveučilište u Edinboroughu i Rijeci“. 

Na pitanje izv. prof. dr. sc Vanje Vasiljev Marchesi da li je moguće doći do podataka tko u kojem 
trenutku i gsdje drži npr. predavanja, seminare ili vježbe, odgovoreno je da se svim tim podacima 
može pristupiti i da je sve javno i vidljivo. 

Ad. 1. Usvajanje zapisnika X., XI. i XII. sjednice Fakultetskog vijeća  
  

Utvrđuje se da su zapisnici X., XI. i XII. sjednice Fakultetskog vijeća održane 6., 13. i od 24. do 27. srpnja 
2017. usvojeni.  

 
Dnevni red je usvojen uz tri dopune u točkama: 

 



8. 14. Donošenje odluke o provođenju postupka izbora jednog nastavnika u naslovnom 
nastavnom zvanju predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske 
znanosti, grana radiologija na Katedri za laboratorijsku i radiološku dijagnostiku Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.   
 
Stručno povjerenstvo: 1. doc. dr. sc. Melita Kukuljan, dr. med. 2. prof. dr. sc. Damir Miletić, dr. med. i 
3.  Maja Karić, bacc. med. radiol. 
 
Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. doc. dr. sc. Melita Kukuljan, dr. med. 2. 
prof. dr. sc. Damir Miletić, dr. med. i 3.  Maja Karić, bacc. med. radiol. 
 

8. 15. Donošenje odluke o provođenju postupka izbora jednog nastavnika u naslovnom 
nastavnom zvanju viši predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke 
medicinske znanosti, grana neurologija na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.   
 
Stručno povjerenstvo: 1. izv. prof. dr. sc. Mira Bučuk, dr. med. 2. izv. prof. dr. sc. Igor Antončić, dr. 
med. i 3.  izv.prof.  dr. sc. Olivio Perković, dr. med. 
 
Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. izv. prof. dr. sc. Mira Bučuk, dr. med. 2. izv. 
prof. dr. sc. Igor Antončić, dr. med. i 3.  izv. prof. dr. sc. Olivio Perković, dr. med. 

 
1. Donošenje odluke o izboru predstavnika Fakulteta zdravstvenih studija za člana Senata 

Sveučilišta u Rijeci  
 

Ad. 2. Izvješće  dekana  

Dekan je izvijestio prisutne članove Fakultetskog vijeća da je održan sastanak sa predstavnicima tvrtki 
Ergomed i Primevigilance u Zagrebu sa kojima imamo potpisan Ugovor o suradnji, oko osmišljavanja i 
pokretanja novog diplomskog studija koji bi se sastojao od 4 međusobno neovisna modula (u početku 
kao LLL programi), sve na temu ispitivanja lijekova. Plan je da se krene od iduće akademske godine. 
Takav studij bio bi prvi na ovim prostorima i očekivanja su velika.   

Dekan je nadalje ukratko predstavio Strategiju Fakulteta za razdoblje 2018. - 2021. godine koja će se 
od sutra, 29. rujna nalaziti na web stranicama fakulteta na javnoj raspravi. Pozvao je sve prisutne da 
sudjeluju u kreiranju Strategije kao ključnog dokumenta na način da do 13. listopada dostave svoje 
prijedloge i primjedbe. Bitno je napomenuti da se ciljevi moraju postavljati na način da budu realni i 
dostižni tj. na cca 5-10% iznad svojih trenutačnih mogućnosti kako bi u konačnici ti isti ciljevi bili 
ostvareni. Na sljedećoj sjednici Fakultetskog vijeća, koja će se održati 26. listopada konačan tekst 
Strategije trebao bi biti prihvaćen. Tekst prijedloga Strategije sastavni je dio ovog zapisnika. 

Izvješće Dekana jednoglasno je prihvaćeno. 
 
Ad. 3. Izvješće  prodekana prof. dr. sc. Daniela Malnar, dr. med. – prodekanica za nastavu 
 
Profesorica Malnar izvjestila je da je cca 90% INP-ova za preddiplomske studije i prve godine 
diplomskih studija stiglo, dok se ostatak još čeka, te je apelirala da se požuri sa dostavom jer nastavu 
počinje u ponedjelja 02. listopada. Nadalje, predložila je još neke izmjene nastavnih programa, te je 
na njen prijedlog Fakultetsko vijeće donjelo sljedeću 
 

ODLUKU 
o promjeni voditelja kolegija 



Naziv predmeta Status Studij Godina 
studija 

Dosadašnji voditelj Novi voditelj 

Patologija obvezni Primaljstvo 2. Prof.dr.sc. Maja 
Krašević 

Prof.dr.sc. Senija 
Eminović 

Drematovenerologija obvezni Sestrinstvo 
Karlovac 

2. Doc.dr.sc. Sandra 
Peternel 

Predavač Hrvoje 
Cvitanović, dr.med, 

Higijena i 
epidemiologija 

obvezni Sestrinstvo 
Karlovac 

2. Doc.dr.sc. Vanja 
Tešić 

Predavač  Biserka 
Hranilović 

Pedijatrija obvezni Sestrinstvo 
Karlovac 

2. Prof.dr.sc. Vojko 
Rožmanić 

Predavač Daniela 
Meštrović, dr.med. 

Ginekologija obvezni Sestrinstvo 
Karlovac 

2. Viši predavač dr.sc.  
Mirko Prodan 

Predavač  Štajcer, dr. 
med. 

Oftalmologija obvezni Sestrinstvo 
Karlovac 

3. Izv.prof.dr.sc. Damir 
Kovačević 

Predavač Bednar 
Babić Ivana, dr.med. 

Otorinolaringologija obvezni Sestrinstvo 
Karlovac 

3. Doc.dr.sc. Tamara 
Braut 

Predavač Ante Srđan 
Anzić 

Osnove medicinske 
kemije i biokemije 

obvezni Sestrinstvo  
Redovni, 
izvanredni, 
Karlovac 

1. Doc.dr. sc. Jelena 
Marinić 

Prof.dr.sc. Jadranka 
Varljen 

 
 
Odluka se primjenjuje od akademske godine 2017/2018. 
 
 
Profesorica Malnar nadalje je izvijestila kako je na jesenskom upisnom roku i ove godine ostala 
nepopunjena kvota za dislocirani studij u Karlovcu i kako bismo trebali razmisliti o prebacivanju kvote 
na neke od atraktivnijih studija. 

 
Studij Kvota Prijavljeni 

studenti 
Upisani 
studenti 

Sestrinstvo 
izvanredno Karlovac 

11 6 6 

 

 
Također je prezentirala Popis aktivnosti izvan studijskog programa putem kojih je moguće steći 
dodatne kompetencije: 
 
Važnost priznavanja i vrednovanja kompetencija  stečenih izvan studijskog programa, kroz formalno, 
neformalno i informalno učenje, prepoznata je strateškim dokumentima Europske  unije, Republike 
Hrvatske (Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije RH) kao i u Strategijama Sveučilišta u Rijeci. 
Cilj ovih nastojanja je omogućiti studentima razvoj osobnih putova  učenja i karijera kao  i   
uvažavanje činjenica brzih društvenih promjena i potreba na tržištu rad koje se ne mogu pratiti 
prilagodbama  studijskih programa. 
Postojeći izborni kolegiji mogu se zamijeniti slijedećim aktivnostima formalnog, neformalnog i 
informalnog učenja: 
- izborni kolegij iz skupa zajedničkih izbornih kolegija koji se nude na razini Sveučilišta u Rijeci i koji su 
dio akreditiranih programa; 



- aktivnosti neformalnog učenja, priznavanjem i vrednovanjem položenog kolegija unutar programa  
cjeloživotnog učenja, ljetnih škola, Erazmus plus programa, sudjelovanje u provedbi stručnog ili 
znanstvenog projekta i slično; 
- aktivnosti informalnog učenja, priznavanjem i vrednovanjem stručne prakse, međunarodne 
mobilnosti, sudjelovanje na radionicama, volonterske aktivnosti kojima se stječu relevantne 
kompetencije, vođenje ili sudjelovanje u organiziranim stručnim, znanstvenim, kulturnim ili sportskim 
aktivnostima (vođenje studentskog projekta), rukovodeće  funkcije u registriranim sveučilišnim 
udrugama (tu bi još dodala  funkcije u  studentskom zboru FZS i Sveučilišta); 
 
Nakon rasprave, zaključeno je da se funkcije kao i vremensko trajanje istih preciziraju i da se odredi 
broj volonterskih sati koji će se priznavati (npr 45 sati), te je predloženo da se osnuje povjerenstvo 
koje će odlučivati o priznavanju aktivnosti. 
 
Na prijedlog prodekanice za nastavu Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi sljedeću: 
 

O D L U K U 
 

I. Odobrava se angažiranje vanjskih suradnika za izvođenje nastave na studijima Fakulteta 
zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci za akad. 2017./2018. godinu prema popisu koji je 
sastavni dio ove Odluke. 
 

II. Sastavni dio ove Odluke čine Odluke o povjeravanju izvođenja nastave vanjskim suradnicima 
na preddiplomskim i diplomskim studijima Sestrinstvo, Primaljstvo, Fizioterapija, Medicinsko-
laboratorijska dijagnostika i Radiološka tehnologija. 

 
Još jednom je podsjetila da se sutra u 12 sati održava imatrikulacijsko predavanje. 
 
prof. dr. sc. Amir Muzur, dr.med., prodekan za poslovne odnose i kvalitetu 
 
Profesor Muzur izvijestio je prisutne da se od ove akademske godine kreće s evidencijom nastave na 
način da se uvodi knjiga evidencije nastave koju će dobiti svi voditelji kolegija. Knjižica je obveza i 
ispunjavaju je svi djelatnici, (asistenti, suradnici, voditelji) prilikom svakog održanog sata nastave, 
vježbi ili seminara kolegija. Jedan od studenata na kraju odrađenog sata mora supotpisati obrazac 
kojim potvrđuje da se nastava održala. Za početak knjižice će se davati voditeljima kolegija 1. godine 
preddiplomskih i diplomskih studija i mogu se preuzeti kod tajnica Katedri prije početka nastave. 
 
Tijekom ljeta vršili su se radovi zamjene radijatora, uređuje se WC u suterenu, zamijeniti će se 
postojeća ekaspanziona posuda, dok je uređenje porte za sada odgođeno do daljnjeg. 
 
Za potrebe e- learninga opremiti će se predavaona br. 6 u suradnji sa Zdravstvenim veleučilištem 
Zagreb (trošak cca 100.000,00 kn) suradnja 4 Fakulteta se nastavlja. U tim koji bi, u elektroničkoj 
međusobnoj korespodenciji, mogao početi razmatrati projekte europskih i drugih fondova na koje 
bismo mogli zajednički aplicirati, s naše strane imenovana je Jasna Lulić-Drenjak, prof. kinez., sa 
strane Maribora to će biti izv prof. dr. sc. Gregor Štiglic, ostali članovi još se trebaju imenovati. 
23. listopada SUVAG u Vijećnici Grada Rijeke predstavlja svoj program cjeloživotnog obrazovanja, 
STOMA terapeuti kreću uskoro. 
 
Izvješće prodekana jednoglasno je prihvaćeno. 
 
Ad. 4. Izvješća pročelnika katedri 
 



Izv. prof. dr. sc. Vanja Vasiljev Marchesi-pročelnica Katedre za javno zdravstvo izvijestila je da je 
danas održan sastanak sa Dobricom Rončevićem sa NZJZ koji u rujnu 2018. održava kongres pod 
imenom „Lječilišni turizam i prirodni ljekoviti činitelji“ uz prijedlog da Fakultet sudjeluje kao 
suorganizator cijelog projekta. Uz kongres izaći će i skripta koja se može koristiti kao literatura uz 
izborni kolegij koji postoji na studiju Sestrinstva. Njen prijedlog je da se osmisli program cjeloživotnog 
obrazovanja za hotelske menadžere na temu prirodnih ljekovitih čimbenika. 
Nadalje je istaknula svoje veliko iznenađenje činjenicom da je, kao voditelj studija, dobila izvedbene 
nastavne planove, posebno voditelja kolegija prvih godina diplomskih studija koji nisu pisanina 
obrascu koji se svima dostavlja, nego slobodnim stilom, a ako i jesu u obrascu, šalju se oni od 
prethodnih godina, sa starim datumim. 
Doc. dr. sc. Marko Zelića-pročelnik Katedre za kliničke medicinske znanosti II izvijestio je prisutne o 
održanom kongresu digestivne kirurgije na kojem je sudjelovao i Fakultet, studentskih radova nije 
bilo previše, svi su pozvani da sudjeluju i još je jednom naglasio da nema kotizacije. Nadalje je 
spomenuo da je za tečaj za stoma terapeute prijavljeno cca 18-20 ljudi. U buduće će trebati poraditi 
više na marketingu, osobito prema KBC-ima. Od Svjetskog udruženja stoma terapeuta dobiveno je 
preliminarno odobrenje i oni planiraju službeni posjet Fakultetu do kada je potrebno nabaviti 
literaturu za tečaj. 
Stigao je usmeni upit profesora Schwarza, ravnatelja poliklinike Radiochirurgija Zagreb da postanu 
nastavna baza Fakulteta 
  
Ad. 5. Izvješće studenata 
 
Predstavnica studenata Antonia Plišić spomenula je da je održan natječaj za odlazak na kongres u 
Rejkjavik, na koji su na kraju otišli ona i kolega sada pokušavaju i animirati i druge studente tj. struke 
da se prijave na kongrese jer se na taj način stječe veliko i bogato iskustvo. 
 
Ad. 6. Donošenje odluke o prihvaćanju izvedbenih nastavnih planova diplomskih studija 
 

Na prijedlog prodekanice za nastavu, Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 
 
 

Prihvaćaju se izvedbeni nastavni planovi sveučilišnih diplomskih studija Fakulteta zdravstvenih studija 
za akademsku godinu 2017./18. 
 
 
Ad. 7. Dopuna Pravilnika o ustroju- obveze pročelnika katedre i voditelja studija 
 
Na prijedlog Dekana, Fakultetsko vijeće, jednoglasno donosi sljedeću 
 

O D L U K U 
 

I. U Pravilniku o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta Fakulteta zdravstvenih studija 

(Klasa: 003-05/15-02/06 od 9. veljače 2015.) iza članka 10. dodaje se članak 10. a koji glasi: 

 

„ Dužnosti pročelnika/pročelnice katedre su sljedeće: 

 

- kontinuirano osmišljavati, planirati i poticati znanstvenu djelatnost (prijavu projekata, 

publiciranje znanstvenih radova i dr.). 

- sazivati i predsjedati sastancima članova katedre (najmanje jednom u dva mjeseca); 



- prenositi članovima katedre vijesti sa sjednica Fakultetskog vijeća; 

- osigurati provođenje odluka Fakultetskog vijeća i dekana; 

- brinuti da se na vrijeme pripremaju i dostavljaju izvedbeni nastavni planovi;  

- brinuti da se, u slučaju dužeg odsustva, iznađe odgovarajuća zamjena za zaposlenog 

nastavnika ili administrativno osoblje katedre;  

- brinuti da se kontinuirano podiže kvaliteta nastave, mjerena rezultatima studentskih anketa i 

drugačije;  

- odlučivati o raspodjeli mini-proračuna katedre; 

- pokretati postupke napredovanja koja nisu uvjetovana zakonom, odnosno pravodobnog 

angažiranja vanjskih suradnika i izbora nastavnika u naslovna zvanja; 

- kontrolirati adekvatno angažiranje vanjskih suradnika s ciljem što ekonomičnijeg 

funkcioniranja fakulteta; 

- brinuti o ravnomjernom nastavnom opterećenju članova katedre; 

- do 30. rujna podnijeti Fakultetskom vijeću izvješće o radu katedre za proteklu akademsku 

godinu 

- provoditi i brinuti o provođenju prava i obveza iz radnog odnosa članova katedre; 

- suradnja s drugim katedrama. 

 
 Dužnosti voditelja/voditeljice studija su sljedeće: 
 

- kontrolirati kvalitetu i izvedbu nastave; 

- kontrolirati knjižice evidencije održane nastave; 

- koordinirati izvedbu nastave na različitim lokalitetima; 

- predlagati i osmišljavati poboljšanje kvalitete izvedbe i organizacije nastave;  

- predlagati i osmišljavati promjene studijskih programa s ciljem njihovog poboljšanja i 

modernizacije;  

- brinuti da se na vrijeme pripremaju i dostavljaju izvedbeni nastavni planovi;  

- brinuti da se kontinuirano podiže kvaliteta nastave, mjerena rezultatima studentskih anketa i 

drugačije;  

- provoditi stalnu komunikaciju s dionicima u studijskom programu (nastavnicima, suradnicima 

u nastavi i studentima); 

- predstavljati sponu između pročelnika katedre zadužene za studij i pročelnika katedri 

zaduženih za odgovarajuće polje (javno zdravstvo, bazične medicinske znanosti i kliničke 

znanosti I i II).  

 
II. Ovlašćuju se stručne službe Fakulteta da redakcijski urede i izdaju proćišćeni tekst Pravilnika 

o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta. 

  

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
Na upit Hrvoja Vlahovića, u ime novo izabranih voditelja studija, da li je moguće da se naknada za 
voditeljstvo isplaćuje mjesečno, odgovoreno je da ne, jer će jednokratna isplata, krajem akademske 
godine ovisiti i o učinku voditelja studija, drugim riječima promjenjiva je. 
 
Ad. 8. Kadrovska pitanja  

 



8.1. 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. OLIVIO PERKOVIĆ, dr. med., viši znanstveni suradnik, 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 neurologija, na Katedri za 
kliničke medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, s nepunim radnim vremenom 
od 5 sati tjedno za 25% nastavne norme.   
 
Odluka se primjenjuje od 01. listopada 2017.  
 
 

8.2. 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. IVA RINČIĆ, dipl. kroatolog i dipl. sociolog., viša znanstvena suradnica izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredni profesor, znanstveno 
područje humanističke znanosti, znanstveno polje filozofija, znanstvena grana filozofijska bioetika, na 
Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, s nepunim radnim vremenom od 20 
sati tjedno za 50% nastavne norme.   
 
Odluka se primjenjuje od 01. listopada 2017.  
 
 

8.3. 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. VANJA VASILJEV MARCHESI, dipl. san. ing., viša znanstvena suradnica izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanredni profesor, znanstveno 
područje područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, 
znanstvena grana medicinska mikrobiologija, na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta zdravstvenih 
studija u Rijeci, s nepunim radnim vremenom od 20 sati tjedno za 50% nastavne norme.     
 
Odluka se primjenjuje od 01. listopada 2017.  
 

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

 
O D L U K U 

 
Dr. sc. HARI JURDANA, dr. med., znanstveni suradnik izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na 
odgovarajuće radno mjesto docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana ortopedija, na Katedri za kliničke medicinske znanosti 
II Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, s nepunim radnim vremenom od 5 sati tjedno za 25% 
nastavne norme.   
 



Odluka se primjenjuje od 02. listopada 2017.  
 
 

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

 
O D L U K U 

 
Dr. sc. TANJA BATINAC, dr. med., znanstvena savjetnica izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na 
odgovarajuće radno mjesto docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana dermatovenerologija, na Katedri za kliničke 
medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, s nepunim radnim vremenom od 5 sati 
tjedno za 25% nastavne norme.   
 
Odluka se primjenjuje od 01. listopada 2017.  
 

8.6. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za izbor u suradničko zvanje poslijedoktorand, Fakultetsko vijeće donosi 

 
O D L U K U 

 
Dr. sc. ALEKSANDRA STEVANOVIĆ, dipl. psih. prof., izabire se u suradničko zvanje i na odgovarajuće 
radno mjesto poslijedoktorand, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje 
kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana psihijatrija, na Katedri za kliničke medicinske znanosti 
I Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, s nepunim radnim vremenom od 15 sati tjedno za 50% 
nastavne norme.   
 
Odluka se primjenjuje od 01. listopada 2017.  
 

8.7. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 
ispunjavanju uvjeta  za izbor u suradničko zvanje poslijedoktorand, Fakultetsko vijeće donosi 

 
O D L U K U 

 
Dr. sc. DARKO ROVIŠ, prof. soc. ped., izabire se u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto 
poslijedoktorand, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i 
zdravstvena zaštita, znanstvena grana javno zdravstvo, na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci, s nepunim radnim vremenom  - 5 sati tjedno za 25% nastavne norme.   
 
Odluka se primjenjuje od 01. listopada 2017.  
 

8.8. Donošenje odluke o provođenju postupka reizbora jednog nastavnika u znanstveno- 
nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu docent, znanstveno područje biomedicina i 
zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana kirurgija na Katedri za kliničke medicinske 
znanosti II Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  s nepunim radnim vremenom-5 sati tjedno za 25% 
nastavne obveze.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. doc. dr. sc. Marko Zelić, dr. med.  2. prof. dr. sc. Tedi Cicvarić, dr. med. i 3. 

prof. dr. sc. Alan Šustić, dr. med. 

8.9. Donošenje odluke o provođenju postupka reizbora jednog nastavnika u nastavnom zvanju i 
odgovarajućem radnom mjestu viši predavač, znanstveno područje prirodne znanosti, polje fizika, 



grana biofizika i medicinska fizika na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih 
studija u Rijeci,  s punim radnim vremenom.  
 
Stručno povjerenstvo: 1. izv. prof. dr. sc. Gordana Brumini, prof. fiz. i kem., 2. izv. prof. dr. sc. 

Gordana Žauhar, prof. fiz. i kem. i 3. mr. sc. Andrica Lekić, prof. mat. i fiz.  

 
8.10. Donošenje odluke o provođenju postupka izbora jednog nastavnika u naslovnom  

znanstveno-nastavnom zvanju docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke 
medicinske znanosti, grana interna medicina na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.   
 
Stručno povjerenstvo: 1. izv. prof. dr. sc. Tatjana Kehler, dr. med., 2. doc. dr. sc. Goran Hauser, dr. 
med. i 3. izv. prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr.med. 
 
Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. izv. prof. dr. sc. Tatjana Kehler, dr. med., 2. 
doc. dr. sc. Goran Hauser, dr. med. i 3. Izv.prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr.med. 
 

8.11. Donošenje odluke o provođenju postupka izbora jednog nastavnika u naslovnom 
znanstveno-nastavnom zvanju docent, znanstveno područje društvene znanosti, polje psihologija, 
grana klinička i zdravstvena psihologija na Katedri za temeljne medicinske znanosti  Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.   
 
Stručno povjerenstvo: 1. prof. dr.sc. Mladenka Tkalčić, dipl. psiholog, 2. prof. dr. sc. Alessandra 
Pokrajac-Bulian,  dipl. psiholog i 3. doc. dr. sc. Tamara Martinac- Dorčić, dipl. psiholog. 
 
Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. prof. dr.sc. Mladenka Tkalčić, dipl. 
psiholog, 2. prof. dr. sc. Alessandra Pokrajac-Bulian,  dipl. psiholog i 3. doc. dr. sc. Tamara Martinac- 
Dorčić, dipl. psiholog. 
 

8.12. Donošenje odluke o provođenju postupka izbora jedanaest 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. Saša Uljančić, mag. educ. rehab., 2. Marija Bukvić, prof. reh. i 3. doc. dr. sc. 
Mirjana Graovac, dr. med. 
 
Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. Saša Uljančić, mag. educ. rehab., 2. Marija 
Bukvić, prof. reh. i 3. doc. dr. sc. Mirjana Graovac, dr. med. 
 

8.13. Donošenje odluke o provođenju postupka izbora jednog nastavnika u naslovnom 
nastavnom zvanju predavač, znanstveno područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana opća 
pedagogija na Katedri za temeljne medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci,  bez 
zasnivanja radnog odnosa.   
 
Stručno povjerenstvo: 1. doc. dr. sc. Siniša Kušić, 2. Prof. dr. sc. Jasminka Zloković i 3. Prof. dr.sc. 
Anita Klapan. 
 
Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. doc. dr. sc. Siniša Kušić, 2. prof. dr. sc. 
Jasminka Zloković i 3. prof. dr. sc. Anita Klapan. 

 



8. 14. Donošenje odluke o provođenju postupka izbora jednog nastavnika u naslovnom 
nastavnom zvanju predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske 
znanosti, grana radiologija na Katedri za laboratorijsku i radiološku dijagnostiku Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.   
 
Stručno povjerenstvo: 1. doc. dr. sc. Melita Kukuljan, dr. med. 2. prof. dr. sc. Damir Miletić, dr. med. i 
3.  Maja Karić, bacc. med. radiol. 
 
Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. doc. dr. sc. Melita Kukuljan, dr. med. 2. 
prof. dr. sc. Damir Miletić, dr. med. i 3.  Maja Karić, bacc. med. radiol. 
 

8. 15. Donošenje odluke o provođenju postupka izbora jednog nastavnika u naslovnom 
nastavnom zvanju viši predavač, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke 
medicinske znanosti, grana neurologija na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci,  bez zasnivanja radnog odnosa.   
 
Stručno povjerenstvo: 1. izv. prof. dr. sc. Mira Bučuk, dr. med. 2. izv. prof. dr. sc. Igor Antončić, dr. 
med. i 3.  izv.prof.  dr. sc. Olivio Perković, dr. med. 
 
Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja: 1. izv. prof. dr. sc. Mira Bučuk, dr. med. 2. izv. 
prof. dr. sc. Igor Antončić, dr. med. i 3.  izv. prof. dr. sc. Olivio Perković, dr. med. 

 
9. Donošenje odluke o izboru predstavnika Fakulteta zdravstvenih studija za člana 

Senata Sveučilišta u Rijeci  
 

Na prijedlog Dekana, Fakultetsko vijeće donosi sljedeću: 
 

ODLUKU 

o imenovanju predstavnika Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci za člana Senata Sveučilišta u 

Rijeci 

 
I. Prof. dr. sc. Alan Šustić, dr.med., dekan Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, za mandatno 

razdoblje od 19. prosinca 2017. godine do 18. prosinca 2020. godine, izabire se za 
predstavnika Fakulteta zdravstvenih studija za člana Senata Sveučilišta u Rijeci. 

 
II. Mandat  člana Senata Sveučilišta u Rijeci traje do isteka dekanskog mandata. 

 
III. Ova odluka dostaviti će se Rektoru Sveučilišta.   

 
Dogovoreno je da se zbog obaveza dijela članova, sjednice Fakultetskog vijeća održavaju u 15 sati. 
 
 

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


