
Sjednica SZ FZSRi 

ZAPISNIK   
FAKULTET ZDRAVSTVENIH 

STUDIJA RIJEKA 

 

SASTANAK JE SAZVAO Viktorija Bugarin SZ FZSRi 

VRSTA SASTANKA 3. sjednica 

VODITELJ Viktorija Bugarin, predsjednica SZ FZSRi 

ZAPISNIČAR Anamaria Komen 

SUDIONICI 

Prisustvovali putem online platforme Microsoft Teams: 

Viktorija Bugarin 

Dino Dolenec 

Valentina Granić 

Anamaria Komen 

Tamara Kos  

Nataša Skočibušić 

 

Teme dnevnog reda 

17:00 

 
 

USVAJANJE DNEVNOG REDA 

 

RASPRAVA Predsjednik predlaže usvajanje dnevnog reda. 

 

 

ZAKLJUČCI 
Jednoglasnom odlukom dnevni red je usvojen. 

 

 

 

 

 

USVAJANJE ZAPISNIKA II. SJEDNICE 

SZ FZSRI 
 

RASPRAVA Predsjednik predlaže usvajanje zapisnika II. sjednice SZ FZSRi. 

 

 

ZAKLJUČCI Jednoglasnom odlukom zapisnik II. sjednice SZ FZSRi je usvojen. 

 

 

   

 

 
  



 

 IZVJEŠTAJ PREDSJEDNICE SZFZSRI  

RASPRAVA 

Predsjednica SZFZSRI izvještava kako je Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci raspisao 

Natječaj za financiranje projekata koji će biti otvoren do 18.01.2021. Nadalje, 

predsjednica ukratko predstavlja upute za pisanje i prijavu projekata financiranih iz fonda 

SZ FZSRi te navodi da se prijave šalju na mail adresu fzsri@sz.uniri.hr. Također, 

predstavlja i sam Obrazac sa nadopunjenim pojašnjenjima te 9 različitih kategorija 

projekata. Obrazac sadrži rubrike poput naziva projekta, broja korisn ika, voditelja 

projekta, opisa projekta, opisa problematike, očekivanih rezultate i brojne druge. Iz 

Obrasca je, po dogovoru na prethodnoj sjednici, izbačen OIB kao traženi podatak. 

Predsjednica izlaže i teme o kojima se raspravljalo na Fakultetskom vijeću . Na sjednici 

Vijeća, održanoj 25.11.2020., govorilo se o problemima koji su izneseni na 2.sjednici SZ 

FZSRi. Raspravljalo se o opisivanju ocjena u Studomat, nadoknadi vježbi za studente u 

samoizolaciji, online nastavi te otvaranju studija na engleskom jeziku. Problem upisivanja 

ocjena u Studomat detaljnije je razmotren u suradnji sa prodekanicom za nastavu te se 

na osnovu dostavljenog popisa profesora, krenulo u rješavanje istog. Također, navodi 

kako je sjednica Vijeća, održana 17.12.2020., bila usmjerena na proces imenovanja prof. 

dr. sc. Daniele Malnar dekanicom, a prof. dr. sc Gordane Brumini prodekanicom za 

nastavu. 

 

 

ZAKLJUČCI  

 

 

 

 

 

 
 

IZVJEŠTAJ PREDSTAVNIKA 

STUDENATA U SZ FZSRi 

 

RASPRAVA 

SESTRINSTVO (diplomski) – problem nepodudaranja praga prolaznosti navedenog u INP-

u te onog kojeg predavač zaista zahtijeva 

Ostali predstavnici studenata ne iznose svoje komentare. 

 

 

ZAKLJUČCI 

Predstavnica diplomskog studija sestrinstva će uputiti žalbu prodekanici za nastavu 

Gordani Brumini. 
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IMENOVANJE STUDENTSKOG 

PRAVOBRANITELJA 
 

RASPRAVA 

Na Natječaj za izbor studentskog pravobranitelja u konačnici se prijavio jedan kandidat. 

Kandidat je Petar Lendl, student 1.godine sveučilišnog diplomskog studija fizioterapije.  

Predsjednica predlaže imenovanje njega kao studentskog pravobranitelja. 

 

 

ZAKLJUČCI 
Za studentskog pravobranitelja izglasan je Petar Lendl jednoglasnom odlukom. 

 

 

 

 PROPUSNICE ZA STUDENTE  

RASPRAVA 

Zamjenik predsjednice izlaže moguću pojavu problema vezanog za propusnice koje će biti 

potrebne studentima kojima nastava započinje prije 08.01.2021., budući da je odredba o 

propusnicama zasad valjana do tog datuma. 

 

ZAKLJUČCI 

Predsjednica SZ FZSRi će se konzultirati s nadležnima o navedenom mogućem problemu 

za studente. 

 

 

Viktorija Bugarin,  

Predsjednica Studentskog zbora  

Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci  

 

Anamaria Komen,  

Tajnica Studentskog zbora  

Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci 


