SVEUĆILlŠTE U RIJECI
MEDICINSKI FAKULTET RIJEKA
Klasa: 003-06/09-021 1J.f1
Ur.broj:2170-24-01-09-01
Rijeka, 28. srpnja 2009.
Na temelju čl. 93., čl. 95. i čl. 102. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju (NN 123/03.,198/03.,105/04.,174/04.
i 46107.), te čl. 29. st. 1. podst.12.
Statuta Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (pit - klasa:003-05/05-01/04
od 22. veljače
2005. godine), Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 28. srpnja 2009. godine
donosi
slijedeću

ODLUKU
Prof. dr. sc. GORDANA ZAMOlO KONČAR, znanstveni savjetnik, izabire se prvi
put u znanstveno-nastavno
zvanje i na odgovarajuće radno mjesto redoviti profesor,
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti,
znanstvena
grana patologija, na Katedri za opću patologiju i patološku anatomiju
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, s nepunim radnim vremenom 30 sati tjedno.
Odluka podliježe verifikaciji Senata Sveučilišta u Rijeci.
Obrazloženje
Na natječaj objavljen u "Narodnim novinama», «Novom listu» i na WEB stranicama
Fakulteta dana 04. veljače 2009. godine, za izbor jednog nastavnika u znanstvenonastavnom zvanju i na odgovarajućem radnom mjestu docent i višem, znanstveno područje
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana
patologija, na Katedri za opću patologiju i patološku anatomiju Medicinskog fakulteta
Sveučilišta u Rijeci, s nepunim radnim vremenom - 30 sati tjedno, u otvorenom natječajnom
roku prijavu je podnijela prof. dr. sc. Gordana Zamolo Končar.
Stručno povjerenstvo imenovano odlukom Fakultetskog vijeća u sastavu: prof. dr. sc.
Nives Jonjić, prof. dr. sc. Dražen Kovač i prof. dr. sc. Sven Seiwerth, dostavilo je za
pristupnicu mišljenje o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno zvanje znansteni savjetnik,
te znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor.
Matični odbor za područje biomedicine i zdravstva, polje temeljnih medicinskih
znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, stomatologije
i farmacije na 2. sjednici održanoj 30. lipnja 2009. godine donio je odluku o izboru prof. dr.
sc. Gordane Zamolo Končar, u znanstveno zvanje - znanstveni savjetnik.
Slijedom narečenog, a na prijedlog Povjerenstva za izbor nastavnika, znanstvenika i
suradnika Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo odluku kao u izreci.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove odluke može se izjaviti zahtjev za zaštitu prava, u roku od 15 dana od dana
primitka odluke. Prigovor se podnosi dekanu Fakulteta, neposredno ili poštom preporučeno.

Dostaviti:
1. Prof. dr. sc. Gordani Zamolo Končar
2.
Katedri za opću patologiju i patološku anatomiju, ovdje
3. Senatu Sveučilišta u Rijeci
Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa
. Službi za pravne, kadrovske i opće poslove, ovdje
. Službi za znanstvenoistraživačku djelatnost, ovdje
7. Pismohrani, ovdje
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