SVEUČILIŠTE U RIJECI
MEDICINSKI FAKUL TET RIJEKA
Klasa: 003-08100-02179
Urbroj:2170-24-01-00-01
Rijeka, 11. travnja 2000.
Na temelju čl. 97. i 99. Zakona o visokim učilištima (u daljnjem tekstu ZVUNN 59196. pit) i čl. 111. Statuta pit Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,
Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 11. travnja 2000. donosi slijedeću
ODLUKU
Dr.sc. MAJA KRAŠEVIĆ i dr.sc. GORDANA ZAMOLO-KONČAR
izabiru se
u znanstveno-nastavno
zvanje docent za predmet
OPĆA PATOLOGIJA
I
PATOLOŠKA
ANATOMIJA,
znanstveno
područje
biomedicine
i zdravstva,
znanstveno polje kliničkih medicinskih znanosti, na Katedri za opću patologiju i
patološku anatomiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, s punim radnim
vremenom, na vrijeme od pet (5) godina.
Odluka iz st. 1. stupa na snagu danom donošenja,
svibnja 2000.
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Nakon provedenog natječajnog postupka, sukladno čl. 92., 94. i 99. ZVU, u
kojem je, na temelju pozitivnog izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof dr. sc.
Nives Jonjić, doc. dr. sc. Dražen Kovač i doc.dr.sc. Mira Krstulja, pozitivnog mišljenja
Matičnog povjerenstva
za područje biomedicine i zdravstva - polje temeljnih
medicinskih znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene
zaštite, stomatologije i farmacije Rektorskog zbora visokih učilišta RH sa 4. sjednice
održane 14. prosince 1999., te uspješno obavljenog nastupnog predavanja, utvrđeno
da predloženice dr. sc. Maja Krašević i dr. sc. Gordana Zamolo-Končar ispunjavaju
uvjete utvrđene čl. 74. st. 1. ZVU za izbor u znanstveno-nastavno
zvanje docent, na
prijedlog Povjerenstva za izbor nastavnika, znanstvenika i suradnika Fakultetsko
vijeće donijelo je odluku kao u izreci.
Naputak opravolijeku:
Protiv ove odluke imenovane imaju pravo uložiti prigovor u roku od 15 dana,
računajući od dana uručenja, dekan u Fakulteta, kao organu u drugom stupnju
sukladno čl. 114. Zakona o visokim učilištima i čl. 125. Statuta Fakulteta.

Dostaviti:
Dr. sc. Maja Krašević
Dr. sc. Gordana Zamolo-Končar
- Katedri za opću patologiju i patološku anatomiju (2)
Odsjeku za kadrovske poslove - ovdje - (2)
Odsjeku za znanstvenoistraživačku
djelatnost - ovdje -(2)
Pismohrani Fakultetskog vijeća
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