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Na temelju
članka
33.
i 35.,
Zakona
o znanstvenoj
djelatnosti
i visokom
obrazovanju
CNN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04,46/07,45/09,63/11
i 94/13) Matični odbor za područje biomedicine i
zdravstva - polje temeljnih medicinskih znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i
zdravstvene zaštite, dentalne medicine i farmacije, na 3. sjednici održanoj 18. rujna 2013. donosi

ODLUKU
o izboru u znanstveno zvanje
Dr.sc. GORDANA ĐORĐEVIĆ, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, izabire se u znanstveno
zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva - polje kliničke medicinske
znanosti.
Obrazloženje
Sukladno članku 33. i 35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnica dr.sc. Gordana
Đorđević, podnijela je Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci zahtjev za izbor u znanstveno zvanje.
Na prijedlog Stručnog povjerenstva imenovanog na sjednici Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta
Sveučilišta u Rijeci dana 27. studenog 2012., koje je za pristupnicu dalo svoje mišljenje o ispunjenju uvjeta iz
Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja - čl.l. tč.3. biomedicina i zdravstvo CNN 84/05), Fakultetsko
vijeće Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci na sjednici održanoj 28. svibnja 2013. utvrdilo je da
pristupnica ispunjava sve uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području
biomedicine i zdravstva - polje kliničke medicinske znanosti.
Matični odbor prihvatio je prijedlog Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te na 3.
sjednici održanoj 18. rujna 2013. izabrao pristupnicu u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

UPUTA O PRAVNOM

LlJEKU:

Protiv Odluke o izboru u znanstveno zvanje pristupnik nema pravo žalbe, ali

može pokrenuti upravni spor.
redsjednik Matičnog odbora
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Odluka se dostavlja:

I. dr.sc. Gordana Đorđević
2. Medicinski fakultet u Rijeci
3. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
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