SVEUČILIŠTE U RIJECI
MEDICINSKI FAKUL TET RIJEKA
Klasa:003-08/04-02l149
Ur.broj:2170-24-01-04-01 JGS
Rijeka, 25. svibnja 2004.
Na temelju čl. 118. st. 1. podst. 9. Zakona o visokim učilištima (u daljnjem tekstu ZVU
- NN 59/96. pit i 129/00.), čl. 118. st. 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju (NN 123/03. i 198/03.) i čl. 29. st. 1. podst. 12. Statuta Medicinskog fakulteta
Sveučilišta u Rijeci (klasa: 003-05/04-01/03 od 27. travnja 2004.), Znanstveno-nastavno
vijeće na sjednici održanoj 25. svibnja 2004. godine donosi slijedeću

ODLUKU
Dr. sc. GORDANA ZAMaLO-KONČAR,
docent - izabire se u znanstveno-nastavno
zvanje izvanredni profesor za predmet PA TOLOGIJA, znanstveno područje biomedicine i
zdravstva, znanstveno polje kliničkih medicinskih znanosti, na Katedri za opću patOlogiju i
patološku anatomiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, s nepunim radnim vremenom
- 30 sati tjedno, na vrijeme od pet (5) godina.

Odluka se primjenjuje od 01. lipnja 2004. godine.

Obrazloženje
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,
prof. dr. sc. Dražen Kovač i prof dr. sc. Stanko Jukić, te pozitivnog mišljenja Matičnog
povjerenstva za područje biomedicine i zdravstva - polje temeljnih medicinskih znanosti,
kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, stomatologije i
farmacije sa 16. sjednice održane 22. travnja 2004., utvrđeno da predloženica doc. dr. sc.
Gordana Zamolo-Končar ispunjava uvjete utvrđene čl. 74. st. 2. ZVU za izbor u znanstvenonastavno zvanje izvanrednog profesora, na prijedlog Povjerenstva za izbor nastavnika,
znanstvenika i suradnika, Znanstveno-nastavno 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.
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