
SVEUČILIŠTE U RIJECI 
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA 
Klasa: 003-06/15-01/15 
Ur.broj: 2170-57-5-01-15-2 
Rijeka, 22. listopada 2015.   

Z A P I S N I K 
 
I. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci u ak. 2015./2016. god., održane  
u četvrtak, 22. listopada 2015. u dvorani za sastanke Fakulteta, s početkom u 14,00 sati. 
 
Prisutno: 15 članova  Fakultetskog vijeća prema popisu koji čini sastavni dio ovog zapisnika. 
Ostali prisutni: Iva Križanec Ropac, dipl. iur., tajnica fakulteta, gđa Sanda Tamarut 

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

 
D n e v n i  r e d 

 

I.Usvajanje zapisnika X. sjednice Fakultetskog vijeća  
 

II.Izvješće dekana  
 

III.Izvješća  prodekana  
 

IV.Izvješće studenata 
 

V.Usvajanje etičkih kodeksa Fakulteta 
 

VI.Kadrovska pitanja  
 

6.1.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. NIVES RADOŠEVIĆ QUADRANTI, dr.med.,  izabire se u znanstveno-nastavno zvanje 
naslovni docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti, znanstvena grana farmakologija, na Katedri za temeljne medicinske znanosti 
Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. studenog 2015. godine. 
 
6.2. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 

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

O D L U K U 
 

 Mr.sc. MILJENKO MANESTAR, dr.med.   reizabire se u nastavno zvanje  viši predavač, 
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, na vrijeme od 5 (pet) 
godina.   



Odluka se primjenjuje od 01. studenog 2015. godine. 
 
6.3. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 

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

O D L U K U 
 

 Mr.sc. LINDA CASER, dr.med.   reizabire se u nastavno zvanje  naslovni predavač, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
klinička imunologija, 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. studenog 2015. godine. 

 
Prije početka sjednice mr.sc. Sanda Tamarut , u ime tima za projekte u kratko je izvjestila članove 
Fakultetskog vijeća o novostima vezano za projekte. Svoju prezentaciju dostaviti će članovima 
Fakultetskog vijeća elektronskim putem. 
 
Ad.1. Usvajanje zapisnika X. sjednice Fakultetskog vijeća  
  
Utvrđuje se da je zapisnik X. sjednice Fakultetskog vijeća održane 17. rujna 2015. usvojen.  
 
Ad. 2. Izvješće dekana 
 
Prof.dr.sc. Alan Šustić, dr.med. predložio je termin sljedeće sjednice za 19. studenog 2015.  
 
Dana 20. listopada održan je Senat na kojem se raspravljalo o izmjenama i dopunama Odluke o 
financiranju rashoda poslovanja za sljedeću kalendarsku godinu. Određena sredstva će nam bit 
doznaćena. 
Zbog odlaska u mirovinu tri profesora s Katedre za pedijatriju Medicinskog fakulteta, došlo je do 
problema u izvođenju nastave iz Pedijatrije i na našem Fakultetu, pa je iz tog razloga Uprava odlučila 
iskoristiti zakonsku mogućnost zapošljavanja umirovljenika do 4 sata dnevno, na način da će se sa 
prof.dr.sc. Vojkom Rožmanićem zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme na tri sata dok se ne 
pronađe neko trajnije rješenje problema nastave na Pedijatriji, te je slijedom navedenog Fakultetsko 
vijeće na prijedlog dekana donjelo sljedeću 
 

O D L U K U 
 

Prof.dr.sc. Vojku Rožmaniću, dr.med. produljuje se radni odnos na Fakultetu zdravstvenih studija do 
31. prosinca 2015. godine. 
  
Izvješće Dekana jednoglasno je prihvaćeno. 
 
Ad. 3. Izvješće prodekana 
 
Prof.dr.sc. Daniela Malnar, dr.med., prodekan za nastavu 
 
Profesorica Malnar izvjestila je ukratko prisutne o proteklim upisima na diplomske studije i objasnila 
da su ove godine po prvi puta upisi na diplomske studije išli preko NisPVu sustava, na način da je 
središnji prijavni ured odrađivao glavninu posla, a Fakultet je morao provjeriti radni staž i objavljene 
radove, nakon čega je Središnji prijavni ured objedinjavao podatke i formirao rang liste. Nakon objave 



rang listi ispostavilo se da su potpuno krive i netransparentne. Nakon toga iz Središnjeg ureda 
naloženo je da se dodatno upišu još neki studenti iz kojeg razloga imamo upisane studente povrh 
kvote. 
Problem je iznesen na sastanku Centra za studije na Sveučilištu i budući da su sve sastavnice imale 
istih problema sa listama, odlučeno je da se Sveučilište očituje prema Središnjem prijavnom uredu. 
  

Studij Kvota Prijavljeni 
studenti 

Upisani 
studenti 

Sestrinstvo – 
Menadžment u 
sestrinstvu  

30 85 35 

Sestrinstvo – 
Promocija i zaštita 
mentalnog zdravlja 

15 81 17 

Fizioterapija 30 70 35 

 
U međuvremenu smo dobili pozitivno mišljene Agencije za visoko obrazovanje za Diplomski 
sveučilišni studij Klinički nutricionizam (radi se o združenom studiju u izvođenju kojeg će učestvovati, 
osim nas kao nositelja programa i Medicinski fakultet, Filozofski fakultet i Fakultet za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu). U dogovoru sa Sveučilištem krenut ćemo s natječajem i upisati prve 
studente već početkom mjeseca studenog. Kvota je 30 studenata. Ima puno zainteresiranih iz cijele 
Hrvatske i očekuje se puno prijava.  
 
Profesorica Malnar je u nastavku prikazala uvjete upisa na novi diplomski studij koji su rađeni u 
suradnji sa prof.dr.sc. Davorom Štimcem, dr.med. koji je ujedno i voditelj studija. 
 
I. DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ KLINIČKI NUTRICIONIZAM 
 
1. Uvjeti upisa za studij 

1. stručni i sveučilišni prvostupnici Sestrinstva i Nutricionizma bez dodatnih kriterija 
2. prvostupnici Prehrambene tehnologije, Biotehnologije  i sličnih profila uz položene razlikovne 

ispite zadane od strane Povjerenstva za upis na diplomski studij Kliničkog nutricionizma kao 
ekvivalent koji nosi 30 ECTS ili odslušan i položen program cjeloživotnog obrazovanja 

3. prvostupnik Fizioterapije te prvostupnici Kineziologije uz položene razlikovne ispite zadane 
od strane Povjerenstva za upis na diplomski studij Kliničkog nutricionizma kao ekvivalent koji 
nosi 30 ECTS ili odslušan i položen program cjeloživotnog obrazovanja 

4. prvostupnik prirodoslovnih znanosti kemije, biologije i mikrobiologije uz položene razlikovne 
ispite zadane od strane Povjerenstva za upis na diplomski studij Kliničkog nutricionizma kao 
ekvivalent koji nosi 30 ECTS ili odslušan i položen program cjeloživotnog obrazovanja 

5. magistri Kineziologije uz položene razlikovne stručne ispite definirane od strane Povjerenstva 
za upis na diplomski studij 

6. magistri farmacije uz položene razlikovne stručne ispite definirane od strane Povjerenstva za 
upis na diplomski studij 

 
Razlikovni stručni ispiti definirani od strane Povjerenstva za upis na diplomski studij jesu: 
 

- Osnove anatomije i fiziologije odabranih organskih sustava 
- Osnove biokemije 
- Poznavanje namirnica biljnog podrijetla 
- Poznavanje namirnica životinjskog podrijetla 

 



Svi osim prvostupnika Sestrinstva i Nutricionizma, dužni su do kraja prve godine studija položiti gore 
navedene ispite, a studenti koji su ranije savladali pojedina područja unutar razlikovnih ispita, mogu 
zatražiti priznavanje ranije savladanog predmeta. 
 
2. Prijave za razredbeni postupak 
 
Prijave za razredbeni postupak primaju se od 26. listopada 2015. do 31. listopada 2015. na šalteru 
Službe studentskih poslova. 
Prijava se može izvršiti osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Fakultet zdravstvenih studija 
Sveučilišta u Rijeci, Studentska služba, Viktora Cara Emina 5, 51000 Rijeka.  
 
Prijavi se prilaže: 
 
1. ovjerena preslika diplome ili svjedodžbe o završenom odgovarajućem stručnom studiju, 
odnosno potvrdu o izjednačavanju 
2. prijepis ocjena ostvarenih tijekom studija, s prosjekom ocjena, u izvorniku 
3. preslika domovnice 
4. preslika objavljenih radova (publikacije, kongresna priopćenja, znanstveni rad) 
5. potvrde o nagradama (rektorova, dekana) 
6. potvrda o statusu vrhunskog sportaša (kategorije I, II, III) 
3. Razredbeni postupak 
 
Razredbeni postupak provodi se bez razredbenog ispita. Pristupnici će se rangirati na temelju 
slijedećih uvjeta: 
 
a) prosjek ocjena na studiju: 
3,5 – 3,9 (15 bodova) 
4,0 – 4,4 (20 bodova) 
4,5 – 5,0 (25 bodova) 
 
b) radovi objavljeni u znanstvenom ili stručnom časopisu, uključujući i poglavlja u udžbenicima 
1 rad – 5 bodova, a svaki sljedeći rad 2,5 bodova 
 
c) publicirana kongresna priopćenja 
svako kongresno priopćenje – 1 bod 
 
d) dekanova nagrada – 5 bodova 
 
e) rektorova nagrada – 10 bodova 
 
f) vrhunski sportaš (sportaš I, II ili III kategorije) – 5 bodova 
 
g) motivacijski razgovor kandidata s povjerenstvom za izbor koji će se održati 03. studenog 2015. 
Tijekom razgovora ocjenjivat će se  slijedeće: 

1. komunikacijske vještine,  

2. poznavanje engleskog jezika, 

3. informatička pismenost,  

4. upućenost u tematiku i viziju studija   

5. motiviranost za primjenu stečenih znanja i vještina u zajednici. 



Svaka stavka biti će ocjenjena ocjenom od 1 – 5. Na motivacijskom razgovoru može se sakupiti 
ukupno 25 bodova. 

 
Još nije definirano na koj način će se provoditi motivacijski razgovori, a da se sve uspije završiti na 
vrijeme da se ljudi stignu upisati. Odluku o tome donjeti će voditelj studija - profesor Štimac. 
 
Na upit doc.dr.sc. Gorana Hausera da li djelatnici KBC-a imaju prednost prilikom upisa, odgovoreno je 
da ne, osim ukoliko su naši mentori i onda plaćaju nižu cijenu školarine. 
 
Na prijedlog Prodekanice za nastavu, Fakultetsko vijeće donosi sljedeću  
 

O D L U K U 
 

o promjeni u nastavnom programu u akademskoj godini 2015./2016. 
 

Naziv predmeta Status Studij Godina 
studija 

Dosadašnji voditelj Novi voditelj 

Osnove 
medicinske 
kemije i 
biokemije 

obvezni Sestrinstvo 
redovni, 
izvanredni, 
Karlovac 

1. Prof.dr.sc. Čedomila 
Milin 

Doc.dr.sc. Jelena 
Marinić 

Socijalno i 
zdravstveno 
zakonodavstvo 

obvezni Sestrinstvo 
izvanredni 

1. Doc.dr.sc. Milena 
Kabalin 

Doc.dr.sc. Elizabeta 
Dadić Hero 

 
Profesorica Malnar još jednom je pozvala Pročelnike katedri da provjere svoje potrebe za vanjskom 
suradnjom, jer ukoliko netko prijavi vanjsku suradnju nakon 1. studenog 2015., trošak njegove 
naknade snositi će se iz sredstava Katedri. Dogovoreno je da se izvješća moraju predati najkasnije 15 
dana po završenoj nastavi  predmetnog kolegija. 
 
Dekan se nadovezao i rekao da zaposlenici Medicinskog fakulteta ne mogu vanjska suradnja iz razloga 
što Fakultet zdravstvenih studija plaća Medicinskom fakultetu godišnji paušal preko 500.000,00 kn. 
 
Prof.dr.sc. Amir Muzur, dr.med., prodekan za poslovne odnose i kvalitetu  
 
Profesor Muzur nadovezao se na izvješće Sande Tamarut i istaknuo da će u skoroj budućnosti 
europski projekti bit jedini izvor financiranja i što se tiče istraživanja, putovanja pa čak i zapošljavanja. 
Obavijestio je članove Vijeća da će se 23. i 24. studenog održati dvije radionice na temu Europskih 
projekata. Radionice će održati eksperti iz Poljske koji su već bili kod nas, a sada su voljni svoje 
bogato znanje podijeliti s našim ljudima. Kako se radi o limitiranim radionicama za 40 ljudi mjesta će 
se dijeliti po principu tko se prvi prijavi imat će mjesto. Prvi dan će biti općenita radionica o  
prijavljivanju na Europske fondove, a drugi dan će biti dvije odvojene radionice po 20 ljudi  na temu 
ESF - Europski socijalni fond. Radi se o specifičnom fondu koji ide preko nacionalnih ministarstva. 
Odogovara profilu ovog Fakulteta, ne bavi se znanošću, ali financira unaprijeđenje nastave i  
unaprijeđenje uprave. Ideja je da se prvo ponudi našim zaposlenicima, pa Medicinskom fakultetu kao 
suorganizatoru i dalje preko Zaklade Sveučilišta kao trećem suorganizatoru - ostalim sastavnicama 
Sveučilišta. Članovi FV-a će  o svemu biti obaviješteni preko elektronske pošte. 
Profesor Muzur još jednom je pozvao sve pročelnike Katedri da u slučaju svoje odsutnosti na 
Fakultetsko vijeće pošalju svojega zamjenika i da se sastanci Katedri održavaju redovito - najmanje 
jednom mjesečno kako se ne bi desilo da se neke, ponekad bitne informacije, ne proslijede. 
 



Obavijestio je da je zbog čestog kvarenja vrata na ulazu u parkiralište odlučeno da se ugradi rampa 
koja će ostaviti slobodan prolaz pješacima, dok će postojeća vrata biti zatvorena od 20 do 08 sati 
kako bi se spriječila eventualna zadržavanja u krugu Fakultet tijekom noći. Kako imamo ograničen 
broj parkirnih mjesta morali smo ograničiti pravo na broj daljinskih upravljača, donesena je Odluka da 
samo članovi Uprave, šefovi Katedri i osobe koje sjede u ovoj zgradi, a dolaze na posao autom imaju 
pravo na daljinski upravljač. Drugi će po potrebi moći posuditi uz obvezu vraćanja ili se eventualno 
telefonski najaviti da dolaze - kako bi im se otvorila vrata. 
Iz Računovodstva i Kadrovske službe skrenuli su pažnju da je potrebno uvesti reda u proceduru 
kruženja pismenih zahtjeva, papira na način da se o svakom organiziranju tečaja, radionica ili sl. 
obavijesti pismenim putem Uprava koja će onda o tome obavijestiti računovodstvo i druge službe 
koje su uključene u taj posao, kako bi se posao odradio do kraja uz pismeno pokriće. Ako netko traži 
refundaciju- račun mora glasiti na djelatnika Fakulteta zdravstvenih studija i obvezno uz R-1 račun 
koji glasi na Fakultet. Sve narudžbe potrošnog materijala,  informatičke opreme i sl. idu preko Službe 
kadrovskih i općih poslova (Danko Kirinčić). 
U međuvremenu je novi Pravilnik o službenim putovanjima objavljen na mrežnim stranicama, a u 
njemu su detaljno objašnjeni svi koraci od predavanja zahtjeva za izdavanje putnog naloga do 
refundiranja istih, te ga je potrebno dobro proučiti. 
Nadalje je izvjestio prisutne da su stigli tableti za Klinički nutricionizam i u dogovoru sa Prorektorom 
Carom definirati će se što će se na njima nalaziti. 
Vezano za izlazak novih grafičkih standarda Sveučilišta u Rijeci -  u ovom trenutku se može sa 
sigurnošću reći da ćemo imati dva paralelna puta izdavaštva: 
Jedan je put za one koji žele objaviti Sveučilišni udžbenik koji se broji za napredovanje- u tom slučaju 
potrebno je slijediti vrlo stroga pravila Sveučilišta.  
Dok je drugi put posebno izdavaštvo našega Fakulteta na način da u prostoru Fakulteta imamo 
prodavaonicu naših izdanja, fotokopirnicu i sustav izdavaštva koji bi jamčio da su pokriveni troškovi 
izdavanja + honorar- zahvaljujući suradnji sa našim partnerima: Veleučilištima u Karlovcu, 
Slavonskom Brodu i jednog dana, možda Ivanić Gradu, koji su za to zainteresirani. To bi se odnosilo 
samo na tekstove koji su u najširem smislu povezani s nastavom na našim studijima, ali ta izdanja ne 
bi bila priznata od strane Sveučilišta u postupku napredovanja. 
Izvjestio je članove Vijeća da su u međuvremenu pristigli elaborati za osnivanje Centara (Statistika, 
Medicinska komunikologija i Društvene i humanističke znanosti u profesijama u zdravstvu) i sada je 
potrebno donjeti Odluku o osnivanju, kako bi isti mogli započeti sa radom. 
Na kraju svojega izvješća upoznao je članove Vijeća sa činjenicom da je dr.sc. Sandra Bošković dobila 
poziv da bude mentorica na doktoratu u Kazahstanu uz uvjet da doktorand boravi na našem 
Fakultetu 4 mjeseca. 
Profesorica Malnar još je dodala da je dr.sc. Sandra Bošković izabrana za predstavnika UNICEF-a za 

ranu intervenciju kao jedna od dvije osobe iz Hrvatske.  

 

Izvješće prodekana jednoglasno je prihvaćeno. 

Dekan je pozvao doc.dr.sc. Vanju Vasiljev Marchesi da ukratko izvjesti članove Fakultetskog vijeća o 

posjetu studenata izbjegličkom kampu Opatovac. 

Ona se ovom prilikom zahvalila dekanima Fakulteta zdravstvenih studija i Medicinskog fakulteta što 

su podržali pokretanje akcije, te Kruni Topolskom i Josipu Aničiću koji su proveli akciju prikupljanja 

humanitarne pomoći za izbjeglice i odlazak u Kamp Opatovac. Studentica Sestrinstva Anja 

Ašenbrener, Franjo Carović student godine Medicine i Deni Jurišić student Sanitarnog inženjerstva 

zajedno sa doc. dr. sc. Marchesi dostavili su pomoć u Kamp i tamo proveli 3 dana, za koje vrijeme su 

studenti aktivno sudjelovali u radu medicinskog tima i bili pohvaljeni od Kriznog stožera. Studenti su 



se susreli sa mnogim kulturološkim razlikama, upoznali su rad zdravstvene zaštite i dobru suradnju 

zdravstvene zaštite, vojske, policije i državne uprave za zaštitu i spašavanje. 

Rad naših studenata je pohvaljen i prepoznat te su članci o ovom posjetu objavljeni u Novom listu, 24 

sata i na mrežnim stranicama Sveučilišta kao i na portalu srednja.hr.  

Ad. 4. Izvješće studenata 
 
Predstavnik studenata izvijestio je da su studenti u suradnji sa doc.dr.sc. Vanjom Vasiljev Marchesi 
organizirali prije spomenutu humanitarnu akciju, sudjelovali su na Kampu za brucoše, jedini na 
Sveučilištu su organizirali studente mentore, kontaktirali su AZVO vezano za probleme sa upisima na 
diplomske studije.  
Ove subote organizirau akciju Rent-a- bike: voziti će se 30 km oko Matulja.  
Napomenuo je da na izvedbenim planovima za Primaljstvo nije definirano na koji način  će se 
skupljati bodovi na nastavi. 
 
Docent Zelić predložio je da se u dnevnom redu predvidi točka Izvješća Pročelnika Katedri, što je 
prihvaćeno i biti će uvršteno u dnevni red sljedeće sjednice Fakultetskog vijeća. 
 
 Ad. 5. Odluka o usvajanju etičkih kodeksa Fakulteta 
 
Vezano za ovu točku profesor Muzur je istaknuo da smo vjerojatno prvi Fakultet u Hrvatskoj koji ima 
tri Etička kodeksa: za nastavnike, studente i službe.  
Kodeksi za nastavnike i studente su postojeći kodeksi Medicinskog fakulteta koji su prilagođeni našim 
prilikama, dok je Kodeks za djelatnike stručnih službi sastavljen za ovaj Fakultet i kao takav bio na 
javnoj raspravi, nakon koje su u njega su uvršteni prijedlozi koji su stigli.  
Kodeksi nisu usmjereni prema sankcijama, već naprotiv prema ohrabrivanju pozitivnih praksi i 
postupaka. 
 
Fakultetsko vijeće jednoglasno donosi sljedeću: 
 

O D L U K U 
 

I. Prihvaćaju se Etički kodeks studenata, Etički kodeks nastavnika, suradnika i znanstvenika, te 
Etički kodeks djelatnika stručnih službi Fakulteta zdravstvenih studija. 

 

II. Kodeksi stupaju na snagu danom objave na oglasnoj ploči Fakulteta.   
 

Ad.6. Kadrovska pitanja  
 

6.1.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. NIVES RADOŠEVIĆ QUADRANTI, dr.med.,  izabire se u znanstveno-nastavno zvanje 
naslovni docent, znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje temeljne 
medicinske znanosti, znanstvena grana farmakologija, na Katedri za temeljne medicinske znanosti 
Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 5 (pet) godina.   

 



Odluka se primjenjuje od 01. studenog 2015. godine. 
 
6.2. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 

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

O D L U K U 
 

 Mr.sc. MILJENKO MANESTAR, dr.med.   reizabire se u nastavno zvanje  viši predavač, 
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, na vrijeme od 5 (pet) 
godina.   

 
Odluka se primjenjuje od 01. studenog 2015. godine. 
 
6.3. Temeljem izvješća stručnog povjerenstva, imenovanog odlukom Fakultetskog vijeća, o 

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

O D L U K U 
 

 Mr.sc. LINDA CASER, dr.med.   reizabire se u nastavno zvanje  naslovni predavač, znanstveno 
područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
klinička imunologija, 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. studenog 2015. godine. 
 

Ad.7. Razno 

 

Docent Zelić je izvjestio prisutne da su 25. rujna, dr.sc. Sandra Bošković, sestra Sanja Juretić i on 

osobno, bili u posjeti u Kliničkom centru u Ljubljani vezano za edukaciju za enterostomalnog 

terapeuta, a za čime i kod nas postoji velika potreba. Svjetsko društvo enterostomalne terapije izdaje 

certifikat koji služi kao diploma za priznavanje kompetencija. U Sloveniji (i u mnogim drugim 

zemljama) to nije priznato zanimanje-sestra ne može napisati nalaz, ali svaka bolnica organizira 

službu za enterostomalnu terapiju gdje sestre daju savjete i pomažu pacijentima sa stomom.  

Razgovarano je o projektu pokretanja edukacije za enterostomalnu terapiju, liječenju inkontinencije i 

kroničnim ranama. Edukacije traje otprilike 320 sati (košta 3.500 EUR), a moguće je da idu i 

pojedinačni moduli. Za početak se kod nas planira krenuti sa enterostomalnom terapijom-220 sati 

nastave, a jedini uvjet za pokretanje programa je da nositelj programa bude certificirana 

enterostomalna sestra. Kliničkom centru u Ljubljani poslano je pismo namjere, da nam ustupe jednu 

takvu sestru koja bi bila nositelj našeg programa. Edukacija bi se provodila na Katedri za kliničke 

medicinske znanosti II, najvjerojatnije od sljedeće akademske godine kao program cjeloživotnog 

programa na kojem bi nastavu držali naši nastavnici. Ciljana populacija su prvostupnice sestrinstva, a 

jednog dana bi to moglo ići i kao specijalizacija sestara. 

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


