
Sjednica SZ FZSRi 

ZAPISNIK   
FAKULTET ZDRAVSTVENIH 

STUDIJA RIJEKA 

 

SASTANAK JE SAZVAO Viktorija Bugarin SZ FZSRi 

VRSTA SASTANKA 4. 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  

Samir Softić 

Nataša Skočibušić 

Tihana Švaljek 

Petar Lendl 

 

Teme dnevnog reda 

17:00 

 
 

USVAJANJE DNEVNOG REDA 

 

RASPRAVA Predsjednik predlaže usvajanje dnevnog reda. 

 

 

ZAKLJUČCI 
Jednoglasnom odlukom dnevni red je usvojen. 

 

 

 

 

 

USVAJANJE ZAPISNIKA III. 
SJEDNICE SZ FZSRI 

 

RASPRAVA 
Predsjednik predlaže usvajanje zapisnika III. sjednice SZ FZSRi. 

 

 

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

 

 

   

   



 

 

 
IZVJEŠTAJ PREDSJEDNICE SZFZSRI  

RASPRAVA 

15.siječnja 2021.godine održana je sjednica Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci. 

Predstavljen je plan Sveučilišta u sklopu kojeg će se osnovati fond za pomoć studentima 

sa potresom pogođenog područja. Fond bi trebao iznositi 150 000 kn, a osigurati će se 

rebalansom proračuna. Nadalje, poslan je prijedlog Senatu da se studentima sa potresom 

pogođenih područja omogući fleksibiln iji oblik nastave po pitanju seminarskih radova, 

kolokvija i ispita. Također, organiziran je Odbor za organizaciju nacionalne studentske 

konferencije za promicanje znanosti čiji su članovi i dva riječka predstavnika.  

U sklopu Odbora za unaprjeđenje kvalitete, predstavnica SZ FZSRI izradila je postupnike 

za izradu završnih i diplomskih radova. 

Naposljetku, predstavnica poziva novog studentskog pravobranitelja Petra Lendla da se 

ukratko predstavi članovima SZ FZSRI. 

 

 

ZAKLJUČCI 

Izrađeni postupnici za izradu završnih i diplosmkih biti će poslani na uvid članovima SZ 

FRSRI te će, po eventualnim prepravkama, biti objavljeni na službenoj stranici Fakulteta.  

 

 

 

 

 

 
 

IZVJEŠTAJ PREDSTAVNIKA 

STUDENATA U SZ FZSRi 

 

RASPRAVA 
Predstavnici studenata ne iznose svoje komentare. 

 

 

ZAKLJUČCI 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
ODRŽAVANJE NASTAVE-OTVORENA 

RASPRAVA 
 

RASPRAVA 

Predstavnici studenata iznose kako se nastava u obliku predavanja i seminara redovno 

održava online, dok se ispiti održavaju ili online ili onsite. 

Predstavnica SZ FZSRI te primaljstva iznosi problem kolegija Biofizike i zaštite u okviru 

ionizirajućeg zračenja na 1.godini studija primaljstva u okviru kojeg je nastava održavana 

samo putem slanja prezentacija. 

Predstavnica SZ FZSRI također ističe kako će se nastava održavati online putem do 

31.1.2021. 

 

 

ZAKLJUČCI  

 

 

 

 POMOĆ STUDENTIMA  

RASPRAVA 

U prijedlogu pomoći studentima sa područja pogođenih potresom nisu odobrene sljedeće 

stavke: oslobađanje studenata od pisanja kolokvija, dodatni ispitni rok, oslobađanje od 

pisanja seminara te omogućavanje do maksimalno 20% izostanaka s kliničkih vježbi. 

Upravi će se uputiti apel da se studentima omogući održavanje ispita i kolokvija online 

zatim naknadno polaganje kolokvija, produljenje roka predaje seminara te mogućnost 

većeg izostanka s nastave (50%). Praćenje nastave online za ove studente ovisi o 

epidemiološkom stanju, ali i o cjelokupnom odvijanju situacije u drugom semestru. 

 

 

ZAKLJUČCI 

Predstavnici studenata inzistiraju da se studentima sa pogođenih područja mora tolerirati 

dio izostanaka sa kliničkih vježbi radi izvanredne situacije. Također, ističe se i potreba za 

mogućnošću nadoknade vježbe sa koje je student izostao. 

 

 

Viktorija Bugarin,  

Predsjednica Studentskog zbora  

Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci  

 

Anamaria Komen,  

Tajnica Studentskog zbora  

Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci 


