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PROMOVIRANI DOKTORI ZNANOSTI – ARHIVA 
 
 

Sveučilište u Rijeci izdalo je 1996. godine knjigu sažetaka doktorata znanosti s popisom doktoranata. 
Od 1997. godine svi promovirani doktori znanosti Sveučilišta u Rijeci unose se prema godini 
održavanja svečane promocije na WEB stranice Sveučilišta. 
 
 
Arhiva - od 1997.g. do 2010.godine. 
 
 
 

69. PROMOCIJA DOKTORA ZNANOSTI 
 
 

Na Sveučilištu u Rijeci 5. ožujka 2010.  u 11,00 sati održana je  svečana promocija doktora 
znanosti. Rektor Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Pero Lučin na 69. promociji promovirao je 14 
doktoranada u akademski stupanj doktora znanosti. To su:  

 
 

1. ROBERT KOPAL   
Naslov disertacije: "Ekonomske implikacije meñunarodnoga terorizma" 
Fakultet na kojem je obranjena disertacija: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, polje i grana: Društvene znanosti, Ekonomija, Meñunarodna ekonomija 
Datum obrane: 7. listopada 2009. 
 
 
2. DAMIR JURIČIĆ 
Naslov disertacije: "Varijabilnost financijskog stanja i rizika u funkciji utvrñivanja dužničkog kapaciteta 
projekta javno – privatnog partnerstva"  
Fakultet na kojem je obranjena disertacija: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci  
Znanstveno područje, polje i grana: Društvene znanosti, Ekonomija, Financije 
Datum obrane: 6. listopada 2009. 
 
 
3. ANðELKA TUTEK   
Naslov disertacije: "Pučko kazalište Hrvata u Gradišću – Od doseljenja do kraja 20. stoljeća" 
Fakultet na kojem je obranjena disertacija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, polje i grana: Humanističke znanosti, Filologija, Teorija i povijest književnosti 
Datum obrane: 1. prosinca 2009. 
 
4. CHERISE ALEXIS MIHELČIĆ  
Naslov disertacije: "Dualism and Self - Actualization in the Works of John Knowles " 
Fakultet na kojem je obranjena disertacija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, polje i grana: Humanističke znanosti, Filologija, Anglistika 
Datum obrane: 27. studenoga 2009. 
 
5. GORDANA ðORðEVIĆ   
Naslov disertacije: "Regulacijski mehanizmi ekspresije vaskularnoga endotelnog čimbenika rasta u 
karcinomu bubrega" 
Fakultet na kojem je obranjena disertacija: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, polje i grana: Biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, Patologija 
Datum obrane: 8. svibnja 2009. 
 
6. ALDO IVANČIĆ  
Naslov disertacije: "Vanjska stabilizacija prsnoga koša obuhvatnom svezom u politraumatiziranih 
bolesnika" 
Fakultet na kojem je obranjena disertacija: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, polje i grana: Biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, Kirurgija 
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Datum obrane: 29. svibnja 2009. 
 
7. LEO ČABRIJAN    
Naslov disertacije: "Uloga adhezijskih molekula ICAM-1 i VCAM-1 u nastajanju psorijaze" 
Fakultet na kojem je obranjena disertacija: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, polje i grana: Biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, 
Dermatovenerologija 
Datum obrane: 6. kolovoza 2009. 
 
8. SNJEŽANA GLAVIČIĆ    
Naslov disertacije: "Utjecaj vertikalne sile i okretnog momenta tijekom ručne i strojne obrade kanala na 
nastanak vertikalne frakture korijena zuba in vitro" 
Fakultet na kojem je obranjena disertacija: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, polje i grana: Biomedicina i zdravstvo, Stomatologija, Endodoncija i 
restaurativna stomatologija 
Datum obrane: 12. kolovoza 2009. 
 
9. DIJANA DETEL   
Naslov disertacije: "Uloga molekule CD26 u razvoju kolitisa u miša" 
Fakultet na kojem je obranjena disertacija: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, polje i grana: Biomedicina i zdravstvo, Temeljne medicinske znanosti, Fiziologija 
čovjeka 
Datum obrane: 26. kolovoza 2009. 
 
10. MARIJA VUČIĆ PEITL   
Naslov disertacije: "Utjecaj osobnosti na seksualno samopoimanje u shizofrenih i depresivnih 
bolesnika" 
Fakultet na kojem je obranjena disertacija: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, polje i grana: Biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, Psihijatrija 
Datum obrane: 29. rujna 2009. 
 
11. DRAGAN TRIVANOVIĆ   
Naslov disertacije: "Dijagnostički i prognostički čimbenici u bolesnika s metastatskim karcinomom 
nepoznatog primarnog sijela"  
Fakultet na kojem je obranjena disertacija: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, polje i grana: Biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, Onkologija 
Datum obrane: 29. listopada 2009. 
 
12. MIRAN ČOKLO   
Naslov disertacije: "Odnos toksikoloških, demografskih i sudsko-medicinskih značajki samoubojstava 
koja nisu povezana s predoziranjem"  
Fakultet na kojem je obranjena disertacija: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, polje i grana: Biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, Sudska 
medicina 
Datum obrane: 22. listopada 2009. 
 
13. JURICA ARAPOVIĆ   
Naslov disertacije: "Molekularna osnova različite osjetljivosti proteina RAE-1 na regulaciju 
citomegalovirusom"  
Fakultet na kojem je obranjena disertacija: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, polje i grana: Biomedicina i zdravstvo, Temeljne medicinske znanosti, 
Imunologija 
Datum obrane: 2. rujna 2009. 
 
14. TAMARA BRAUT   
Naslov disertacije: "Uloga receptora epidermalnog faktora rasta u patogenezi karcinoma grkljana" 
Fakultet na kojem je obranjena disertacija: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, polje i grana: Biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, 
Otorinolaringologija 
Datum obrane: 13. listopada 2009. 
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68. PROMOCIJA DOKTORA ZNANOSTI 
 
 

Na Sveučilištu u Rijeci održana je  27. studenoga 2009.  u 11,00 sati svečana promocija 
doktora znanosti. Rektor Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Pero Lučin na 68. promociji promovirao je 9 
doktoranada u akademski stupanj doktora znanosti. To su:  

 
1. GORDANA NIKOLIĆ   
Naslov disertacije: "Osiguranje odgovornosti logističkog operatora multimodalnoga transporta" 
Fakultet na kojem je obranjena disertacija: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, polje i grana: Društvene znanosti, Ekonomija, Ekonomika poduzetništva 
Datum obrane: 12. svibnja 2009. 
 
2. MIRJANA BABIĆ 
Naslov disertacije: "Intelektualni kapital u funkciji unapreñenja korporativnog imidža uslužnih 
djelatnosti"  
Fakultet na kojem je obranjena disertacija: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci  
Znanstveno područje, polje i grana: Društvene znanosti, Ekonomija, Opća ekonomija 
Datum obrane: 12. svibnja 2009. 
 
3. DAMIR ŠKARO   
Naslov disertacije: "Upravljanje sustavom financiranja Olimpijskih igara" 
Fakultet na kojem je obranjena disertacija: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, polje i grana: Društvene znanosti, Ekonomija, Ekonomika poduzetništva 
Datum obrane: 14. srpnja 2009. 
 
4. MARKO PERIĆ  
Naslov disertacije: "Projektni menadžment i javno privatno partnerstvo u turizmu" 
Fakultet na kojem je obranjena disertacija: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, polje i grana: Društvene znanosti, Ekonomija, Organizacija i menadžment 
Datum obrane: 24. srpnja 2009. 
 
5. HELENA PAVLETIĆ   
Naslov disertacije: "Semantički odnosi u terminologiji hrvatskoga jezika"  
Fakultet na kojem je obranjena disertacija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, polje i grana: Humanističke znanosti, Filologija, Kroatistika 
Datum obrane: 2. travnja 2009. 
 
6. MAURO DUJMOVIĆ  
Naslov disertacije: "Mediji i oglašavanje u kontekstu Orwellova romana 1984. i Vrlog novog svijeta 
Aldousa Huxleya" 
Fakultet na kojem je obranjena disertacija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, polje i grana: Humanističke znanosti, Filologija, Teorija i povijest književnosti 
Datum obrane: 24. ožujka 2009. 
 
 
 
7. TIN MATULJA   
Naslov disertacije: "Hijerarhijsko modeliranje kao osnova metodologije projektiranja optimalnog 
rasporeda proizvodnih površina brodogradilišta"  
Fakultet na kojem je obranjena disertacija: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, polje i grana: Tehničke znanosti, Brodogradnja, Tehnologija gradnje i 
održavanje plovnih objekata 
Datum obrane: 31. srpnja 2009. 
 
8. MARKO HADJINA    
Naslov disertacije: "Simulacijsko modeliranje kao osnova metodologije projektiranja brodograñevnog 
proizvodnog procesa" 
Fakultet na kojem je obranjena disertacija: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci 
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Znanstveno područje, polje i grana: Tehničke znanosti, Brodogradnja, Tehnologija gradnje i 
održavanje plovnih objekata 
Datum obrane: 31. srpnja 2009. 
 
9. RENATO IVČE   
Naslov disertacije: "Doprinos učinkovitosti prijevoza kontejnera manjim  feeder brodovima u 
zatvorenim morima"  
Fakultet na kojem je obranjena disertacija: Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, polje i grana: Tehničke znanosti, Tehnologija prometa i transport, Pomorski i 
riječni promet 
Datum obrane: 29. prosinca 2008. 
 
 
 

67. PROMOCIJA DOKTORA ZNANOSTI 
  

Na Sveučilištu u Rijeci održana je 3. srpnja 2009. promocija doktora znanosti.  
Rektor Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Pero Lučin promovirao je 11 doktoranada u akademski stupanj 

doktora znanosti.  
  
  
1. MAJA RADMAN 
Naslov disertacije: Važnost metode neprekidne potkožne kontrole glukoze u oboljelih od 

dijabetične nefropatije 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i  
grana: 

Biomedicina i zdravstvo  
Kliničke medicinske znanosti 
Interna medicina 

Datum obrane: 20. veljače 2009. 
 
2. HRVOJE JAKOVAC 
Naslov disertacije: Morfogenetska i imunomodulacijska svojstva stresnih proteina 

metalotioneina i glikoproteina 96 tijekom regeneracije jetre u miša 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i  
grana: 

Biomedicina i zdravstvo  
Temeljne medicinske znanosti 
Imunologija  

Datum obrane: 26. veljače 2009. 
  
3. DAVOR JURIŠIĆ 
Naslov disertacije: Ekspresija proteina u tkivima oboljelih od Dupuytrenove kontrakture 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i  
grana: 

Biomedicina i zdravstvo  
Kliničke medicinske znanosti 
Kirurgija 

Datum obrane: 6. ožujka 2009. 
  
4. MAJA MERLAK 
Naslov disertacije: Ekspresija vaskularnog endotelnog faktora rasta u perforativnim 

ozljedama oka i proliferativnoj dijabetičnoj retinopatiji 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i  
grana: 

Biomedicina i zdravstvo  
Kliničke medicinske znanosti 
Oftalmologija 

Datum obrane: 9. ožujka 2009. 
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5. IVAN VLASTELIĆ 
Naslov disertacije: Plodnost muških partnera u postupku pomognute oplodnje 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i  
grana: 

Biomedicina i zdravstvo  
Kliničke medicinske znanosti 
Ginekologija i opstetricija 

Datum obrane: 10. ožujka 2009. 
  
6. KOVILJKA MATUŠAN ILIJAŠ 
Naslov disertacije: Prognostičko značenje osteopontina u karcinomu bubrega 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i  
grana: 

Biomedicina i zdravstvo  
Kliničke medicinske znanosti 
Patologija  

Datum obrane: 18. ožujka 2009. 
  
7. MORANA BRKLJAČIĆ 
Naslov disertacije: Bioetički, zakonodavni i organizacijski preduvjeti primjene suvremenih 

trendova u hospicijskom pokretu u zdravstvenom sustavu Republike 
Hrvatske 

Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i  
grana: 

Biomedicina i zdravstvo  
Kliničke medicinske znanosti 
Medicinska etika 

Datum obrane: 24. ožujka 2009. 
  
8. MAJA VERDONIK 
Naslov disertacije: Gradsko kazalište lutaka u Rijeci i hrvatska lutkarska scena (1960.-

2004.) 
Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i  
grana: 

Humanističke znanosti 
Filologija 
Teorija i povijest književnosti 

Datum obrane: 11. studenoga 2008. 
  
9. NATAŠA LAH 
Naslov disertacije: Likovne koordinate u djelu Miroslava Krleže 
Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i  
grana: 

Humanističke znanosti 
Znanost o umjetnosti 
Teorija likovnih umjetnosti 

Datum obrane: 2. ožujka 2009. 
  
10. ALEKSANDAR MIJATOVIĆ 
Naslov disertacije: Kritika robne opsjene i pojam vizualne reprezentacije u kulturalnoj teoriji 
Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i  
grana: 

Humanističke znanosti 
Filologija 
Teorija i povijest književnosti 

Datum obrane: 7. travnja 2009. 
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11. MIRANO HESS 
Naslov disertacije: Prilog istraživanju tehnoloških i tržišnih utjecaja na način poslovanja u 

slobodnom brodarstvu 
Fakultet: Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i  
grana: 

Tehničke znanosti 
Tehnologija prometa i transport 
Pomorski i riječni promet 

Datum obrane: 20. listopada 2008. 
 
 
 
 

66. PROMOCIJA DOKTORA ZNANOSTI, 
27. ožujka 2009. 

  
  
1. VESNA – VESELA BILIĆ 
Naslov disertacije: "Tjelesno i emocionalno zlostavljanje djece i njihov školski uspjeh“ 
Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno 
područje, polje i 
grana: 

Društvene znanosti, Odgojne znanosti, Sustavna pedagogija 

Datum obrane: 24. lipnja 2008. 
 
2. IVANA GOBIN 
Naslov disertacije: "Stanična i molekulska svojstva imunopatofiziološkog odgovora na bakteriju 

Legionella longbeachae serogrupe 1 na mišjem modelu" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno 
područje, polje i 
grana: 

Biomedicine i zdravstva, Temeljne medicinske znanosti, Medicinska 
mikrobiologija 

Datum obrane: 27. lipnja 2008. 
 
3. MIRANDA MUHVIĆ UREK 
Naslov disertacije: "Etiopatogeneza kronične boli žvačnih mišića u bolesnika s posttraumatskim 

stresnim poremećajem" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno 
područje, polje i 
grana: 

Biomedicine i zdravstva, Stomatologija, Oralna medicina 

Datum obrane: 28. studenoga 2008. 
 
4. GORDANA STARČEVIĆ - KLASAN 
Naslov disertacije: "Ispoljavanje regeneracijskog gena Reg IV u tkivu štakora“ 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno 
područje, polje i 
grana: 

Biomedicine i zdravstva, Temeljne medicinske znanosti, Anatomija 

Datum obrane: 28. studenoga 2008. 
 
5. LUKA TRAVEN 
Naslov disertacije: "Ekotoksikološka karakterizacija sedimenata Riječkog zaljeva upotrebom in vitro 
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biotestova" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno 
područje, polje i 
grana: 

Biomedicine i zdravstva, Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, Zdravstvena 
ekologija 

Datum obrane: 22. siječnja 2009. 
 
6. VELJKO ROGOŠIĆ 
Naslov disertacije: „Uloga cirkulirajućih agregata trombocita i hemodinamskih promjena u arteriji 

oftalmici u propadanju vidnog polja tijekom pseudoeksfolijtivnoga glaukoma“ 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno 
područje, polje i 
grana: 

Biomedicine i zdravstva, Kliničke medicinske znanosti, Oftalmologija 

Datum obrane: 26. siječnja 2009. 
 
7. MARINA FRANULOVIĆ 
Naslov disertacije: "Oštećenje korijena zuba zupčanika zbog niskocikličnog zamora materijala" 
Fakultet: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno 
područje, polje i 
grana: 

Tehničke znanosti, Strojarstvo, Opće strojarstvo (konstrukcije) 

Datum obrane: 5. prosinca 2008. 
 
8. ROBERT BASAN 
Naslov disertacije: "Zamor i oštećenje materijala boka zuba zupčanika“ 
Fakultet: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno 
područje, polje i 
grana: 

Tehničke znanosti, Strojarstvo, Opće strojarstvo (konstrukcije) 

Datum obrane: 6. ožujka 2009. 
 
9. DINA LONČARIĆ 
Naslov disertacije: "Kvaliteta života i strategijsko upravljanje marketingom u hrvatskome 

gospodarstvu " 
Fakultet: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno 
područje, polje i 
grana: 

Društvene znanosti, Ekonomija, Ekonomika poduzetništva 

Datum obrane: 29. srpnja 2008. 
  
10. ALEN JUGOVIĆ 
Naslov disertacije: "Racionalizacija upravljanja županijskim morskim lukama u Republici Hrvatskoj" 
Fakultet: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno 
područje, polje i 
grana: 

Društvene znanosti, Ekonomija, Ekonomika poduzetništva 

Datum obrane: 29. prosinca 2008. 
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65. PROMOCIJA DOKTORA ZNANOSTI 
12. prosinca 2008. 

  
  
1. NATAŠA RUPČIĆ 
Naslov disertacije: "Vrijednosni sustav u funkciji upravljanja učećim poduzećem“ 
Fakultet: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno 
područje, polje i 
grana: 

Društvene znanosti, Ekonomija, Menadžment i upravljanje 

Datum obrane: 6. lipanj 2008. 
 
2. ŽELJKO KURTELA 
Naslov disertacije: "Metodologija postupanja vodenim balastom na brodu " 
Fakultet: Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno 
područje, polje i 
grana: 

Tehničke znanosti, Tehnologija prometa i transport, Pomorski i riječni promet 

Datum obrane: 15. siječnja 2008. 
 
3. MIRJANA KOVAČIĆ 
Naslov disertacije: "Optimizacija izbora lokacije i sadržaja luke nautičkog turizma " 
Fakultet: Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno 
područje, polje i 
grana: 

Tehničke znanosti, Tehnologija prometa i transport, Pomorski i riječni promet 

Datum obrane: 2. srpnja 2008. 
 
4. MIRKO BILIĆ 
Naslov disertacije: "Optimizacija lučkih prekrcajnih procesa uporabom sistemske dinamike“ 
Fakultet: Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno 
područje, polje i 
grana: 

Tehničke znanosti, Tehnologija prometa i transport, Pomorski i riječni promet 

Datum obrane: 4. srpnja 2008. 
 
5. MIRO KLARIĆ 
Naslov disertacije: "Posredna traumatizacija u supruga ratnih veterana oboljelih od 

posttraumatskoga stresnog poremećaja" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno 
područje, polje i 
grana: 

Biomedicine i zdravstva, Kliničke medicinske znanosti, Psihijatrija 

Datum obrane: 30. lipnja 2008. 
 
6. JURAJ KUNIŠEK 
Naslov disertacije: „Stupanj hipertrofije lijeve klijetke i incidencija srčanih aritmija u bolesnika s 

hipertenzivnom bolesti srca“ 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno 
područje, polje i 
grana: 

Biomedicine i zdravstva, Kliničke medicinske znanosti, Interna medicina 
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Datum obrane: 2. srpnja 2008. 
 
 
 
7. NADA STARČEVIĆ ČIZMAREVIĆ 
Naslov disertacije: "Polimorfizmi gena za hemokromatozu, transferin i čimbenik nekroze tumora u 

multiploj sklerozi " 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno 
područje, polje i 
grana: 

Biomedicine i zdravstva, Temeljne medicinske znanosti, Genetika  

Datum obrane: 16. srpnja 2008. 
 
8. SANJA ŠTIFTER 
Naslov disertacije: "Uloga nuklearnog faktora kappa B u regulaciji angiogeneze u multiplom 

mijelomu" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno 
područje, polje i 
grana: 

Biomedicine i zdravstva, Temeljne medicinske znanosti, Genetika 
  

Datum obrane: 18. srpnja 2008. 
 
9. MIRJANA JERKOVIĆ 
Naslov disertacije: "Fiskalna decentralizacija i utjecaj lokalnih poreza na razvoj turističkih 

destinacija" 
Fakultet: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija 
Znanstveno 
područje, polje i 
grana: 
Datum obrane:  

Društvene znanosti, Ekonomija, Financije i fiskalna politika 
  
  
2. srpnja 2008. 

  
10. NIKOLA RAČIĆ 
Naslov disertacije: "Simulacija rada brodskog propulzijskog sustava sa sporohodnim dizelskim 

motorom u otežanim uvjetima" 
Fakultet: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno 
područje, polje i 
grana: 
Datum obrane:  

Tehničke znanosti, Strojarstvo, Brodsko strojarstvo  
  
  
10. listopada 2008. 

  
11. MARO JELIĆ 
Naslov disertacije: "Termodinamička analiza procesa izgaranja u dizelskom motoru" 
Fakultet: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno 
područje, polje i 
grana: 
Datum obrane:  

Tehničke znanosti, Strojarstvo, Brodsko strojarstvo  
  
  
21. studenoga 2007.  
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64. PROMOCIJA DOKTORA ZNANOSTI 
3. listopada 2008. 

  
  
1. SANDRA FABIJANIĆ GAGRO 
Naslov disertacije: "Meñunarodnopravno ureñenje nemeñunarodnih oružanih sukoba" 
Fakultet: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Društvene znanosti, Pravo, Meñunarodno pravo 

Datum obrane: 27. veljače 2008. 
 
2. ALEN HOST 
Naslov disertacije: "Intragranska trgovina i uključivanje Republike Hrvatske u Europsku uniju" 
Fakultet: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Društvenih znanosti, Ekonomija, Meñunarodna ekonomija 

Datum obrane: 21. prosinca 2007. 
 
3. DUNJA ŠKALAMERA - ALILOVIĆ 
Naslov disertacije: " Utjecaj poslovnog okruženja na uspješnost poslovanja poduzeća" 
Fakultet: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Društvenih znanosti, Ekonomija, Opća ekonomija 

Datum obrane: 12. ožujka 2008. 
 
4. MARKO LONČAREVIĆ 
Naslov disertacije: "Hrvatske željeznice u funkciji europskoga logističkoga operatora" 
Fakultet: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Društvenih znanosti, Ekonomija, Ekonomika poduzetništva 

Datum obrane: 27. svibnja 2008. 
 
5. SUZANA JONOVSKA 
Naslov disertacije: "Biopsihosocijalni aspekt liječenja prijeloma dugih kostiju u djece i 

adolescenata" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicine i zdravstva, Kliničke medicinske znanosti, Kirurgija 

Datum obrane: 4. listopada 2007. 
 
6. SANJIN RAČKI 
Naslov disertacije: „Kliničko značenje sindroma pothranjenosti, upale i ateroskleroze u 

bolesnika na redovitoj hemodijalizi“ 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicine i zdravstva, Kliničke medicinske znanosti, Interna medicina 

Datum obrane: 30. listopada 2007. 
 
7. IVA SORTA BILAJAC 
Naslov disertacije: " Kvantitativno istraživanje bioetičkih problema u kliničkoj praksi: potrebe 

Kliničkoga bolničkog centra Rijeka za sustavom bioetičkih konzultacija " 
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Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicine i zdravstva, Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, Javno 
zdravstvo  

Datum obrane: 30. studenog 2007. 
 
8. TEA SCHNURRER - LUKE - VRBANIĆ 
Naslov disertacije: "Propriocepcija i funkcionalna stabilizacija zglobova aktivacijom 

zatvorenoga kinetičkog lanca u rehabilitaciji gornjeg i donjeg ekstremiteta" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicine i zdravstva, Kliničke medicinske znanosti, Fizikalna medicina i 
rehabilitacija 
  

Datum obrane: 20. ožujka 2008. 
 
9. OLGA CVIJANOVIĆ 
Naslov disertacije: "Procjena kvalitete kosti u osoba različite dobi i spola te tjelesne 

konstitucije" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 
Datum obrane:  

Biomedicine i zdravstva, Temeljne medicinske znanosti, Anatomija 
23. travnja 2008. 

  
10. VELJKO FLEGO 
Naslov disertacije: "Polimorfizam TNF-α gena (TNF-α-308 i TNF-α-238) u bolesnika s 

primarnim karcinomom pluća" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 
Datum obrane: 

Biomedicine i zdravstva, Kliničke medicinske znanosti, Interna medicina  
18. lipnja 2008. 

  
11. SEAD ALIĆ 
Naslov disertacije: " Filozofija i književnost – od ideologija zavoñenja do manipuliranja 

medijem/medijima " 
Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 
Datum obrane: 

Humanističkih znanosti, znanstvenoga polja: Filologija, znanstvene  grane: 
Teorija i povijest književnosti 
21. studenoga 2007. 

  
  
  
  

63. PROMOCIJA DOKTORA ZNANOSTI, 
26. lipnja 2008. 

 
  
1. MARINA BUBONJA 
Naslov disertacije: "Eksperimentalna neonatalna listerioza u miša s nedostatkom gena za 

receptor 1 čimbenika nekroze tumora" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicina i zdravstvo, Temeljne medicinske znanosti, Mikrobiologija 

Datum obrane: 17. rujna 2007. 
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2. DAMIR FABIJANIĆ 
Naslov disertacije: "C-reaktivni protein i oštećenje gastroduodenalne sluznice u bolesnika s 

koronarnom bolešću srca" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, Interna medicina 

Datum obrane: 26. rujna 2007. 
 
3. INES DIMINIĆ - LISICA 
Naslov disertacije: "Učinak liječenja depresije u hipertenzivnih bolesnika" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicina i zdravstvo, Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, Obiteljska 
medicina 

Datum obrane: 2. listopada 2007. 
 
4. NATAŠA IVANČIĆ JOKIĆ 
Naslov disertacije: "Strah od stomatološkoga liječenja u djece s ponovljenim ozljedama zuba" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicine i zdravstva, Stomatologija, Stomatologija i oralna kirurgija 

Datum obrane: 9. listopada 2007. 
 
5. ADRIANA JELUŠIĆ 
Naslov disertacije: "Značenje izlaznih inozemnih izravnih ulaganja za ekonomski rast 

tranzicijskih zemalja" 
Fakultet: Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Društvene znanosti, Ekonomija, Opća ekonomija 

Datum obrane: 20. prosinca 2007. 
 
6. DIANA GRGURIĆ 
Naslov disertacije: "Glazbeni diskurz u književnosti Milutina Cihlara Nehajeva i Nedjeljka 

Fabrija" 
Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Humanističke znanosti, Znanost o umjetnosti, Muzikologija i 
etnomuzikologija 

Datum obrane: 21. rujna 2007. 
 
7. ANTE ČORKALO 
Naslov disertacije: "Komparativna analiza domovinskog odgoja u vojnim učilištima" 
Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Društvene znanosti, Odgojne znanosti, Sustavna pedagogija 

Datum obrane: 6. studenoga 2007. 
 
8. SONJA KOVAČEVIĆ 
Naslov disertacije: "Struktura progresivističke pedagogije učitelja osnovne škole" 
Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, Društvene znanosti, Odgojne znanosti, Sustavna pedagogija 
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polje i grana:   
Datum obrane: 19. prosinca 2007. 
 
9. ALJOŠA PUŽAR 
Naslov disertacije: "Epistemološko-metodološki okvir i etički doseg kulturalnih studija 

liminalnosti" 
Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Humanističke znanosti, Filologija, Teorija i povijest književnosti 

Datum obrane: 22. studenoga 2006. 

 
 
 
 

62. PROMOCIJA DOKTORA ZNANOSTI,  
15. veljače 2008. 

 
  
1. ZORAN ČARIJA 
Naslov disertacije: "Optimizacija oblika hidrauličkih dijelova Francisove turbine" 
Fakultet: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Tehničke znanosti, Druge temeljne tehničke znanosti, Tehnička mehanika i 
mehanika fluida 

Datum obrane: 7. rujna 2007. 
 
2. JERKO ŠKIFIĆ 
Naslov disertacije: "Numeričke simulacije strujanja hidrauličkih tranzijenata u cjevovodima s 

primjenom u hidroelektranama" 
Fakultet: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Tehničke znanosti, Druge temeljne tehničke znanosti, Tehnička mehanika i 
mehanika fluida 

Datum obrane: 7. rujna 2007. 
 
3. SINIŠA DRUŽETA 
Naslov disertacije: "Numeričke simulacije strujanja u vodotocima sa slobodnom površinom" 
Fakultet: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Tehničke znanosti, Druge temeljne tehničke znanosti, Tehnička mehanika i 
mehanika fluida 

Datum obrane: 7. rujna 2007. 
 
4. ZORAN JURKOVIĆ 
Naslov disertacije: "Modeliranje i optimizacija parametara obrade primjenom evolucijskih 

algoritama kod inteligentnih obradnih sustava" 
Fakultet: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Tehničke znanosti, Strojarstvo, Proizvodno strojarstvo 

Datum obrane: 9. listopada 2007. 
 
5. ROBERT MARŠANIĆ 
Naslov disertacije: "Model parkiranja u destinaciji gradskog turizma" 
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Fakultet: Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Društvene znanosti, Ekonomija, Ekonomika poduzetništva 

Datum obrane: 28. lipnja 2007. 
 
6. JASNA GRŽINIĆ 
Naslov disertacije: "Teorijski aspekti smjehovnog u književnosti i primjer Zorana Kompanjeta" 
Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Humanističke znanosti, Filologija, Teorija i povijest književnosti 

Datum obrane: 24. travnja 2007. 
 
7. DAVOR VAŠIČEK 
Naslov disertacije: "Državno računovodstvo u funkciji donošenja odluka javnog menadžmenta" 
Fakultet: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Društvene znanosti, Ekonomija, Menadžment i upravljanje 

Datum obrane: 23. srpnja 2007. 
 
8. HANA MAHMUTEFENDIĆ 
Naslov disertacije: "Sortiranje konformiranih i nekonformiranih glikoproteina u membranske 

mikrodomene" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicina i zdravstvo, Temeljne medicinske znanosti, Imunologija i 
imunohematologija 
  

Datum obrane: 5. srpnja 2007. 
 
9. GORDANA BRUMINI 
Naslov disertacije: "Stav zdravstvenih djelatnika prema postupku informatizacije bolničkih 

ustanova" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicina i zdravstvo, Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, Javno 
zdravstvo 

Datum obrane: 4. lipnja 2007. 
 
10. STANISLAV PEHAREC 
Naslov disertacije: "Kinematska analiza statičkih i dinamičkih karakteristika kralježnice zdravih 

osoba i pacijenata s lumbalnim bolnim sindromom" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, Fizikalna medicina i 
rehabilitacija 

Datum obrane: 10. travnja 2007. 
 
11. LEONARDO BUKMIR 
Naslov disertacije: "Obiteljski liječnik i medicinar rada u ublažavanju psihofizičkoga stresa 

vatrogasaca" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicina i zdravstvo, Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, Opća 
medicina 
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Datum obrane: 25. travnja 2007. 
 
12. DANKO BAKARČIĆ 
Naslov disertacije: "Učinkovitost žvakanja u djece s cerebralnom paralizom" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicina i zdravstvo, Stomatologija, Stomatologija i oralna kirurgija 

Datum obrane: 25. travnja 2007. 

 
 
 

61. PROMOCIJA DOKTORA ZNANOSTI, 30. studenog 2007. 
 
  

1. SANJA BRAJNOVIĆ - ZAPUTOVIĆ 
Naslov disertacije: "Klinički i genetički probir na priroñenu gluhoću" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, Pedijatrija 

Datum obrane: 3. listopada 2006. 
 
2. DARIO RAHELIĆ 
Naslov disertacije: "Serumske koncentracije bakra, cinka, mangana i magnezija u bolesnika s 

jetrenom cirozom" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, Interna medicina 

Datum obrane: 19. prosinca 2006. 
 
3. ZDENKA BARIĆEV - NOVAKOVIĆ 
Naslov disertacije: "Epidemiološke karakteristike pretilosti u Primorsko - goranskoj i Istarskoj 

županiji" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicina i zdravstvo, Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, Opća 
medicina 

Datum obrane: 20. ožujka 2007. 
 
4. MILJENKO KOVAČEVIĆ 
Naslov disertacije: "Utjecaj izvantjelesnoga krvotoka na apoptozu miokardijalnih stanica" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, Kirurgija 

Datum obrane: 23. ožujka 2007. 
 
5. VJEKOSLAVA JURDANA 
Naslov disertacije: "Povijest i prostor u stvaralaštvu Drage Gervaisa" 
Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Humanističke znanosti, Filologija, Teorija i povijest književnosti 
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Datum obrane: 22. ožujka 2007. 
 
6. LOVORKA GRUIĆ - GRMUŠA 
Naslov disertacije: "Temporality in American Postmodern Literature: Thomas Pynchon and 

Robert Coover" 
Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Humanističke znanosti, Filologija, Anglistika  

Datum obrane: 21. veljače 2007. 
 
7. AMELIA TOMAŠEVIĆ 
Naslov disertacije: "Korporativna kultura - čimbenik uspješnoga hotelskog menadžmenta" 
Fakultet: Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Društvene znanosti, Ekonomija, Menadžment i upravljanje 

Datum obrane: 16. listopada 2006. 
 
8. LJUBICA PILEPIĆ 
Naslov disertacije: "Primjena informacijske tehnologije pri donošenju poslovnih odluka u 

hotelskoj industriji" 
Fakultet: Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Društvene znanosti, Ekonomija, Menadžment i upravljanje 
  

Datum obrane: 19. ožujka 2007. 
 
9. LORENA BAŠAN 
Naslov disertacije: "Projektni merketing u funkciji razvoja turističke ponude i potražnje" 
Fakultet: Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Društvene znanosti, Ekonomija, Ekonomika poduzetništva 

Datum obrane: 20. travnja 2007. 
 
10. DUBRAVKO VUČETIĆ 
Naslov disertacije: "Model optimizacije elektroenergetskog sustava trgovačkog broda s 

električnom propulzijom" 
Fakultet: Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Tehničke znanosti, Tehnologija prometa i transport, Pomorski i riječni 
promet 

Datum obrane: 18. prosinca 2006. 
 
11. IVO DOMIJAN - ARNERI 
Naslov disertacije: "Strateško upravljanje tržišnim rizicima u morskom brodarstvu" 
Fakultet: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Društvene znanosti, Ekonomija, Menadžment i upravljanje 

Datum obrane: 3. ožujka 2007. 
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60. PROMOCIJA DOKTORA ZNANOSTI, 20. lipnja 2007. 
 
  

1. ALEN BRAUT 
Naslov disertacije: "Regeneracijska sposobnost stanica postnatalne zubne pulpe u miša" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicina i zdravstvo, Stomatologija, Stomatologija i oralna kirurgija 

Datum obrane: 11. srpnja 2006. 
 
2. TANJA BATINAC 
Naslov disertacije: "Apoptoza i proliferacija u spinocelularnom karcinomu i keratoakantomu" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, Dermatologija 

Datum obrane: 21. lipnja 2006. 
 
3. MLADEN MLINAREVIĆ 
Naslov disertacije: "Strategija razvoja komunalnih poduzeća u Republici Hrvatskoj u uvjetima 

tržišnog gospodarstva" 
Fakultet: Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Društvene znanosti, Ekonomija, Opća ekonomija 

Datum obrane: 10. listopada 2006. 
 
4. DIONIS JURIĆ 
Naslov disertacije: "Pravno ureñenje unutarnjeg korporacijskog upravljanja (Corporate 

Governance) u dioničkim društvima u hrvatskom i usporednom pravu 
društava"" 

Fakultet: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Društvene znanosti, Pravo, Trgovačko pravo i pravo društava 

Datum obrane: 4. rujna 2006. 
 
5. MAJA BUKOVAC PUVAČA 
Naslov disertacije: "Odgovornost za štetu prouzročenu terorističkim aktom" 
Fakultet: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Društvene znanosti, Pravo, Grañansko pravo i grañansko procesno pravo 

Datum obrane: 14. rujna 2006. 
 
6. SANDRA DEBELJAK - RUKAVINA 
Naslov disertacije: "Odgovornost prijevoznika u Budimpeštanskoj konvenciji o ugovoru o 

prijevozu robe unutarnjim plovnim putevima" 
Fakultet: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Društvene znanosti, Pravo, Pomorsko i općeprometno pravo 

Datum obrane: 14. rujna 2006. 
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7. ANTE KLJAIĆ 
Naslov disertacije: "Suvremeno dioničarstvo - put u novo postkapitalističko doba" 
Fakultet: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Društvene znanosti, Ekonomija, Opća ekonomija 

Datum obrane: 24. listopada 2006. 
 
8. DRAGO PUPAVAC 
Naslov disertacije: "Logistički operator - čimbenik dinamičke optimalizacije globalnih logističkih 

lanaca" 
Fakultet: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Društvene znanosti, Ekonomija, Ekonomika poduzetništva 
  

Datum obrane: 18. listopada 2006. 
9. TATJANA VUKELIĆ 
Naslov disertacije: "Rasna, rodna i spolna diskriminacija žena u djelima suvremenih 

afroameričkih spisateljica" 
Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Humanističke znanosti, Filologija, Teorija i povijest književnosti 

Datum obrane: 10. listopada 2006. 
 

10. DANIJELA MAROT 
Naslov disertacije: "Identitet granice (Čitanje hrvatske pogranične književnosti iz perspektive 

postkolonijalne teorije)" 
Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Humanističke znanosti, Filologija, Teorija i povijest književnosti 

Datum obrane: 30. studenoga 2006. 
 
11. VESNA GRAHOVAC - PRAŽIĆ 
Naslov disertacije: "Udžbenički diskurs u hrvatskim dopreporodnim gramatikama" 
Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Humanističke znanosti, Filologija, Kroatistika 

Datum obrane: 22. prosinca 2004. 

 
 
 

59. PROMOCIJA DOKTORA ZNANOSTI, 20. travnja 2007. 
  

1. MATO TUDOR 
Naslov disertacije: "Modeliranje integriranog informacijskog sustava nadzora brodskih procesa 

s gledišta održavanja" 
Fakultet: Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Tehničke znanosti, Tehnologija prometa i transport, Pomorski i riječni 
promet 

Datum obrane: 30. lipnja 2006. 
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2. ANA ŠTAMBUK 
Naslov disertacije: "Demometrijsko modeliranje stanovništva u funkciji strategijskog upravljanja 

makroekonomskim agregatima Hrvatske" 
Fakultet: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Društvene znanosti, Ekonomija, Kvantitativna ekonomija 

Datum obrane: 16. lipnja 2006. 
 
3. DEAN UČKAR 
Naslov disertacije: "Utjecaj financijske strukture i dividendne politike na tržišnu vrijednost 

poduzeća u Republici Hrvatskoj" 
Fakultet: Sveučilište u Rijeci, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" Pula 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Društvene znanosti, Ekonomija, Financije i fiskalna politika 

Datum obrane: 17. srpnja 2006. 
 
4. DENI KARELOVIĆ 
Naslov disertacije: "Tumorska obilježja i preživljenje oboljelih od raka dojke tijekom 15 

godišnjeg razdoblja: odnos prijeratnog, ratnog i poslijeratnog razdoblja" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, Onkologija 

Datum obrane: 26. lipnja 2006. 
 
5. ŽELJKO ŽUPAN 
Naslov disertacije: "Ultrazvukom voñena perkutana dilatacijska traheotomija u bolesnika s 

ozljedama središnjeg živčanog sustava" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, Anesteziologija 

Datum obrane: 26. lipnja 2006. 
 
6. ROBERT CEROVIĆ 
Naslov disertacije: "Značenje prisutnosti antigena krvnih grupa u slini bolesnika kao mogućeg 

čimbenika u patogenezi karcinoma usne šupljine" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, Stomatologija i 
oralna kirurgija 

Datum obrane: 30. lipnja 2006. 
 
7. SVJETLANA GRBAC - IVANKOVIĆ 
Naslov disertacije: "Uloga scintigrafije s 99mTc-MAG3 i 99mTc-DMSA u ranom otkrivanju i 

praćenju oštećenja parenhima bubrega u djece s urinarnom infekcijom" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, Nuklearna medicina 

Datum obrane: 29. lipnja 2006. 
 
8. SLAVEN KOKIĆ 
Naslov disertacije: "Učinci primjene kombinacije metformina i inzulinskog analoga lispro u 
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liječenju šećerne bolesti tipa 2" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, Interna medicina 

Datum obrane: 27. lipnja 2006. 
 
9. LIDIJA BILIĆ - ZULLE 
Naslov disertacije: "Pojavnost i stajališta o prisvajanju autorskoga vlasništva meñu studentima 

medicine" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicina i zdravstvo, Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, Javno 
zdravstvo 

Datum obrane: 4. rujna 2006. 

 
 
 

58. PROMOCIJA DOKTORA ZNANOSTI, 9. ožujka 2007. 
  
 
  

1. VLADIMIR AHEL 
Naslov disertacije: "Evaluacija ekstrakcije zuba donjim premolarnim kliještima" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicina i zdravstvo, Stomatologija, Stomatologija i oralna kirurgija 

Datum obrane: 24. svibnja 2006. 
 
2. LJILJANA BULAT - KARDUM 
Naslov disertacije: "Mutacija gena za receptor interferona gama kao jedan od uzroka nasljedne 

sklonosti obolijevanju od tuberkuloze" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, Interna medicina 

Datum obrane: 6. lipnja 2006. 
 
3. GORAN GOLČIĆ 
Naslov disertacije: "Hiperfrakcionirano zračenje tumora glave i vrata" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, Onkologija 

Datum obrane: 12. svibnja 2006. 
 
4. OLIVIO PERKOVIĆ 
Naslov disertacije: "Utjecaj genetskih i okolišnih čimbenika na neujednačenu rasprostranjenost 

multiple skleroze u Gorskome kotaru" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, Neurologija 

Datum obrane: 22. svibnja 2006. 
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5. JOŠKO DVORNIK 
Naslov disertacije: "Simulacijsko modeliranje brodskih turbinskih pogona sinkronih generatora" 
Fakultet: Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Tehničke znanosti, Tehnologija prometa i transport, Pomorski i riječni 
promet 

Datum obrane: 22. svibnja 2006. 
 
6. MAKSIM KLARIN 
Naslov disertacije: "Prilog istraživanju zbrinjavanja balastnih voda tankera" 
Fakultet: Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Tehničke znanosti, Tehnologija prometa i transport, Pomorski i riječni 
promet 

Datum obrane: 24. srpnja 2006. 
 
7. SANJA ZUBČIĆ 
Naslov disertacije: "Akcenatski tipovi imenica i glagola u sjeverozapadnim čakavskim govorima 

(dijakronijski i sinkronijski aspekt)" 
Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Humanističke znanosti, Filologija, Kroatistika 

Datum obrane: 30. ožujka 2006. 
 
8. SANJIN BRAUT 
Naslov disertacije: "Analiza dinamike rotora pri dodiru rotora i statora" 
Fakultet: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Tehničke znanosti 
Strojarstvo, Druge temeljne tehničke znanosti 
Opće strojarstvo – Konstrukcije, Tehnička mehanika i mehanika fluida 

Datum obrane: 9. lipnja 2006. 
 
9. KRISTIAN LENIĆ 
Naslov disertacije: "Analiza izmjene topline i tvari pri stvaranju leda na lamelnim 

izmjenjivačima topline" 
Fakultet: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Tehničke znanosti 
Strojarstvo, Druge temeljne tehničke znanosti 
Procesno energetsko strojarstvo, Termodinamika 

Datum obrane: 6. srpnja 2006. 
 
10. WILHELM SERVIS 
Naslov disertacije: "Utjecaj sniženja temperature rashladnog spremnika na karakteristike 

Stirlingova motora" 
Fakultet: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Tehničke znanosti, Strojarstvo, Procesno energetsko strojarstvo 

Datum obrane: 7. srpnja 2006. 
 
11. ELVIS MUJAČEVIĆ 
Naslov disertacije: "Upravljanje bankarskim rizicima" 
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Fakultet: Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Društvene znanosti, Ekonomija, Financije i fiskalna politika 

Datum obrane: 29. prosinca 2004. 

 

57. PROMOCIJA DOKTORA ZNANOSTI, 13. listopada 2006. 
  

1. KSENIJA VODEB 
Naslov disertacije: "Turistički menadžment u oblikovanju turističke ponude graničnih regija" 
Fakultet: Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Društvene znanosti, Ekonomija, Ekonomika poduzetništva 

Datum obrane: 18. siječnja 2005. 
 
2. INES CEROVIĆ - MILOHNIĆ 
Naslov disertacije: "Menadžment konkurentskih prednosti maloga poduzetništva u 

ugostiteljstvu" 
Fakultet: Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Društvene znanosti, Ekonomija, Ekonomika poduzetništva 

Datum obrane: 16. siječnja 2006. 
 
3. ALEKSANDRA KRAJNOVIĆ 
Naslov disertacije: "Mogućnosti implementacije sustava upravljanja kvalitetom u hrvatske 

turističke destinacije" 
Fakultet: Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Društvene znanosti, Ekonomija, Ekonomika poduzetništva 

Datum obrane: 15. ožujka 2006. 
 
4. MARINKO LAZZARICH 
Naslov disertacije: "Prozno stvaralaštvo Srećka Cuculića" 
Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Humanističke znanosti, Filologija, Kroatistika 

Datum obrane: 20. travnja 2006. 
 
5. BRANIMIR BARIŠIĆ 
Naslov disertacije: "Analiza pojave Lüdersovih traka u procesu izrade proizvoda iz 

tankostjenog lima" 
Fakultet: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Tehničke znanosti, Strojarstvo, Proizvodno strojarstvo 

Datum obrane: 18. studenoga 2005. 
 
6. LADO KRANJČEVIĆ 
Naslov disertacije: "Analiza učinkovitosti numeričkih shema za plitke vode" 
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Fakultet: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Tehničke znanosti, Druge temeljne tehničke znanosti, Tehnička mehanika i 
mehanika fluida 

Datum obrane: 11. travnja 2006. 
 
7. DOMAGOJ LANC 
Naslov disertacije: "Numerička analiza izvijanja grednih nosača u procesu puzanja" 
Fakultet: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Tehničke znanosti, Strojarstvo i Druge temeljne tehničke znanosti,   
Opće strojarstvo - Konstrukcije, Tehnička mehanika i mehanika fluida 

Datum obrane: 12. svibnja 2006. 
 
8. JULIJE MEŠTROVIĆ 
Naslov disertacije: "Bodovni sustavi predviñanja smrtnosti i kakvoća života djece liječene u 

jedinici intenzivnog liječenja" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, Pedijatrija 

Datum obrane: 27. prosinca 2005. 
 
9. JASNA GRKOVIĆ 
Naslov disertacije: "Strategije prilagodbe kao posrednici u cjelovitom oporavku srčanih 

bolesnika" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, Psihijatrija 

Datum obrane: 10. travnja 2006. 
 
10. ANTUN MARIČEVIĆ 
Naslov disertacije: "Vanjski fiksator u liječenju ratnih ozljeda donjih udova" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, Kirurgija 

Datum obrane: 11. travnja 2006. 
 

11. LUKA ČIČIN - ŠAIN 
Naslov disertacije: "Komplementacija citomegalovirusnih varijanti in vivo" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicina i zdravstvo, Temeljne medicinske znanosti, Infektologija 

Datum obrane: 24. ožujka 2006. 

 

56. PROMOCIJA DOKTORA ZNANOSTI, 21. lipnja 2006. 
  

1. ELIZABETA DADIĆ - HERO 
Naslov disertacije: "Utjecaj obiteljskih odnosa na tijek shizofrenije" 
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Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, Psihijatrija 

Datum obrane: 26. listopada 2005. 
 
2. IRENA MILOTIĆ 
Naslov disertacije: "Karakterizacija humanog citomegalovirusa s delecijom homologa 

receptora vezanih za G protein" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicina i zdravstvo, Temeljne medicinske znanosti, Infektologija 

Datum obrane: 18. listopada 2005. 
 
3. VLADIMIR BOSCHI 
Naslov disertacije: "Subbrahijalni operacijski pristup dijafizi nadlaktične kosti" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, Kirurgija 

Datum obrane: 22. studenoga 2005. 
 
4. TEDI CICVARIĆ 
Naslov disertacije: "Klasifikacija ruptura medijalne glave gastroknemijusa na temelju kliničkog i 

sonografskog nalaza" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, Kirurgija 

Datum obrane: 10. studenoga 2005. 
 
5. ŽELJKO JOVANOVIĆ 
Naslov disertacije: "Učinci liječenja pretilosti smanjenjem unosa i apsorpcije masti na 

čimbenike kardiovaskularnog rizika" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, Interna medicina 

Datum obrane: 21. prosinca 2005. 
 
6. ZORAN KOVAČ 
Naslov disertacije: "Funkcija stomatognatog sustava u bolesnika s multiplom sklerozom" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicina i zdravstvo, Stomatologija, Stomatologija i oralna kirurgija 

Datum obrane: 29. ožujka 2006. 
 
7. MARIO VASILJ 
Naslov disertacije: "Razvoj znanstveno-tehničkog kurikuluma za niže razrede osnovne škole" 
Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Društvene znanosti, Odgojne znanosti, Sustavna pedagogija 

Datum obrane: 23. studenoga 2005. 
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8. SANJA VULIĆ 
Naslov disertacije: "Tvorba imenica u gradišćansko-hrvatskim čakavskim govorima" 
Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Humanističke znanosti, Filologija, Kroatistika 

Datum obrane: 27. rujna 2005. 
 
9. JASMINA GRŽINIĆ 
Naslov disertacije: "Pozicioniranje konkurentnosti hrvatske turističke ponude" 
Fakultet: Sveučilište u Rijeci, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Pula 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Društvene znanosti, Ekonomija, Ekonomika poduzetništva 

Datum obrane: 17. siječnja 2006. 
 
10. NIKO KONCUL 
Naslov disertacije: "Turizam kao čimbenik europske integracije i globalizacije (na primjeru 

Dubrovnika)" 
Fakultet: Sveučilište u Rijeci, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Pula 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Društvene znanosti, Ekonomija, Opća ekonomija 

Datum obrane: 12. siječnja 2006. 

  

55. PROMOCIJA DOKTORA ZNANOSTI, 28. travnja 2006. 
  

1. SANJA TADIĆ - ŠOKAC 
Naslov disertacije: "Autoreferencijalnost u hrvatskom romanu 20. stoljeća (od Isušene kaljuže 

Janka Polića Kamova do Koraljnih vrata Pavla Pavličića)" 
Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Humanističke znanosti, Filologija, Kroatistika 

Datum obrane: 21. rujna 2005. 
 
2. KLEMENTINA RUŽIĆ 
Naslov disertacije: "Procjena liječenja psihijatrijskih forenzičkih bolesnika" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, Psihijatrija 

Datum obrane: 20. travnja 2005. 
 
3. JOSIP BAČIĆ 
Naslov disertacije: "Biokemijska analiza majčinog seruma u kliničkoj procjeni tijeka i ishoda 

trudnoće" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, Ginekologija, 
opstetricija i reproduktivna medicina 

Datum obrane: 6. svibnja 2005. 
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4. IVAN BUBIĆ 
Naslov disertacije: "Imunobiologija citomegalovirusnih proteina kao liganada za aktivacijske 

receptore na NK-stanicama" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicina i zdravstvo, Temeljne medicinske znanosti, Imunologija i 
imunohematologija 

Datum obrane: 11. svibnja 2005. 
 
5. MARIJA CRNIĆ MARTINOVIĆ 
Naslov disertacije: "DNA tipizacija HLA gena u bolesnika s multiplom sklerozom u Gorskom 

kotaru" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, Imunologija i 
imunohematologija 

Datum obrane: 14. lipnja 2005. 
 
6. MARINA NIKOLIĆ 
Naslov disertacije: "Ekspresija miogenih regulacijskih čimbenika tijekom denervacije i 

regeneracije skeletnih mišića štakora" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicine i zdravstva, Temeljne medicinske znanosti, Genetika 

Datum obrane: 15. lipnja 2005. 
 
7. JOSIP ŠPANJOL 
Naslov disertacije: "Koštani morfogenetski proteini i njihovi receptori u patogenezi karcinoma 

prostate" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicine i zdravstva, Kliničke medicinske znanosti, Urologija 

Datum obrane: 26. srpnja 2005. 
 
8. SENIJA BEHREM 
Naslov disertacije: "Meñuovisnost razvijenosti krvožilja i ekspresije tenascina u astrocitnim 

tumorima mozga" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicine i zdravstva, Kliničke medicinske znanosti, Patologij 

Datum obrane: 21. listopada 2005. 
 
9. VLADIMIR MOZETIČ 
Naslov disertacije: "Kliničko – patološki prognostički čimbenici u raku bubrežnih stanica s 

posebnim osvrtom na angiogenezu" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicine i zdravstva, Kliničke medicinske znanosti, Urologija 

Datum obrane: 14. rujna 2005. 
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10. NEDILJKA BULJUBAŠIĆ 
Naslov disertacije: "Vaskularni učinci hlapljivih anestetika – mehanizmi djelovanja" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicine i zdravstva, Temeljne medicinske znanosti, Farmakologija i 
toksikologija 

Datum obrane: 10. veljače 1997. 

 

54. PROMOCIJA DOKTORA ZNANOSTI, 17. ožujka 2006. 
 
  

1. LEO GRANDIĆ 
Naslov disertacije: "Prednosti poštednog kirurškog liječenja ozljeda slezene u kliničkim 

uvjetima i na eksperimentalnom modelu" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, Kirurgija 

Datum obrane: 9. srpnja 2004. 
 
2. EUGENIO STOINI 
Naslov disertacije: "Rast i razvoj djece četrdesetogodišnjih i starijih rodilja" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, Pedijatrija  

Datum obrane: 23. srpnja 2004. 
 
3. JOSIPA BORČIĆ 
Naslov disertacije: "Odreñivanje raspodjele naprezanja uzrokovanih žvačnim silama na 

dvokorjenskom zubu s nadogradnjom metodom konačnih elemenata" 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicina i zdravstvo, Stomatologija, Stomatologija i oralna kirurgija 

Datum obrane: 3. ožujka 2005. 
 
4. ROBERT KRAJINA 
Naslov disertacije: "Antropometrijska i biokemijska procjena intrauterinog zastoja rasta u 

terminske novoroñenčadi“ 
Fakultet: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, Pedijatrija 

Datum obrane: 3. ožujka 2005. 
 
5. ROMINA ALKIER RADNIĆ 
Naslov disertacije: "Evaluacija promocijskih sredstava i aktivnosti u funkciji unapreñenja 

turističkog proizvoda" 
Fakultet: Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Društvene znanosti, Ekonomija, Ekonomika poduzetništva 
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Datum obrane: 19. svibnja 2005. 
 
6. MILAN IKONIĆ 
Naslov disertacije: "Modeliranje organizacijske strukture proizvodnih poduzeća" 
Fakultet: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Tehničkie znanosti, Strojarstvo, Druge temeljne tehničke znanosti, 
Proizvodno strojarstvo, Organizacija rada i proizvodnje 

Datum obrane: 16. studenog 2005. 
 
7. PAVEL KAIBA 
Naslov disertacije: "Model tehničke dokumentacije – osnova razvojno usmjerene poduzetničke 

organizacije" 
Fakultet: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Tehničke znanosti, Strojarstvo, Konstrukcije 

Datum obrane: 21. studenog 2005. 
 
8. LJERKA CEROVIĆ 
Naslov disertacije: "Funkcijsko povezivanje odrednica kvalitete temeljnih financijskih izvještaja" 
Fakultet: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Društvenih znanosti, Ekonomija, Ekonomika poduzetništva 

Datum obrane: 1. srpnja 2005. 
 
9. TANJA POLETAN 
Naslov disertacije: "Višekriterijska analiza u valoriziranju Paneuropskog koridora Vв" 
Fakultet: Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Tehničkih znanosti, Tehnologija prometa i transport, Pomorski i riječni 
promet 

Datum obrane: 17. svibnja 2005. 
 
10. ANTE BUKŠA 
Naslov disertacije: "Modeliranje održavanja brodskog porivnog sustava" 
Fakultet: Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
Znanstveno područje, 
polje i grana: 

Tehničkih znanosti, Tehnologija prometa i transport, Pomorski i riječni 
promet 

Datum obrane: 20. srpnja 2005. 

 

 

53. PROMOCIJA DOKTORA ZNANOSTI, 25. listopada 2005. 

Dr. sc. IVANKA JELIĆ 

Naslov: "Analitička epidemiologija multiple skleroze u Lici" 
Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 



29 

 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, 

Neurologija 
Datum obrane: 24. svibnja 2004. 

Dr. sc. HARRY GRBAS   

Naslov: "Stanicama posredovana imunost i jetrena reakcija akutne faze nakon 
laparoskopske i klasične kolecistektomije" 
Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 
Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, 

Kirurgija 
Datum obrane: 14. prosinca 2004. 

Dr. sc. ðULIJA MALATESTINIĆ    

Naslov: "Indikatori kvalitete javnozdravstvene ustanove u promicanju mentalnog 
zdravlja srednjoškolske mladeži" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 
Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Javno zdravstvo i zdravstvena 

zaštita, Javno zdravstvo 
Datum obrane: 5. veljače 2005. 

Dr. sc. SRðAN NOVAK    

Naslov: "Monoklonska protutijela na TNFα u liječenju najtežih oblika reumatoidnog 
artritisa" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, 

Interna medicina 

Datum obrane: 20. srpnja 2004. 

Dr. sc. MARTIN TOKALIĆ  

Naslov: "Vrijednost radikalnog kirurškog liječenja raka debelog crijeva" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, 

Kirurgija 

Datum obrane: 10. srpnja 2004. 

Dr. sc. STANISLAV RUPČIĆ   

Naslov: "Limfadenektomija u liječenju raka jajnika" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, 

Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina 

Datum obrane: 9. prosinca 2004. 

Dr. sc. SLAVKO LONČAR  
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Naslov: "Upravljanje financijama korporacija u funkciji povećanja tržišne vrijednosti 
dionica" 

Fakultet: Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija 

Znanstveno područje, polje i grana: društvene znanosti, Ekonomija, Financije i fiskalna 

politika 

Datum obrane: 26. listopada 2004. 

Dr. sc. SVJETLANA HESS   

Naslov: "Stohastički modeli u upravljanju lučkim sustavom" 

Fakultet: Pomorski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: tehničke znanosti, Tehnologija prometa i transporta, 

Pomorski i riječni promet 

Datum obrane: 22. prosinca 2004. 

Dr. sc. VLADIMIR KARDUM   

Naslov: "Utjecaj učenja rješavanjem problemskih zadataka na obrazovni učinak u 
elementarnoj nastavi" 

Fakultet: Filozofski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: društvene znanosti, Odgojne znanosti, Sustavna 

pedagogija 

Datum obrane: 27. rujna 2004. 

Dr. sc. NIKO TUNJIĆ   

Naslov: "Strategije i metode odgoja u različitim koncepcijama domske pedagogije" 

Fakultet: Filozofski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: društvene znanosti, Odgojne znanosti, Sustavna 

pedagogija 

Datum obrane: 5. studenoga 2004. 

Dr. sc. DAŠA DRNDIĆ  

Naslov: "Feministički rukopis ili politika parabola: ideje protofeminizma i ljevice u 
dramama Lillian Hellman" 

Fakultet: Filozofski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: humanističke znanosti, Znanosti o književnosti, 

Komparativna književnost 

Datum obrane: 21. listopada 2004. 

Dr. sc. JADRAN ANTOLOVIĆ    

Naslov: "Spomenička renta u funkciji gospodarenja zaštićenom graditeljskom 
baštinom" 

Fakultet: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" u Puli 

Znanstveno područje, polje i grana: društvene znanosti, Ekonomija, Opća ekonomija 

Datum obrane: 24. lipnja 2005.  
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52. PROMOCIJA DOKTORA ZNANOSTI, 16. svibnja 2005. 

  

Dr. sc. MLADEN PERINIĆ 

Naslov: "Optimizacija ciklusa izrade na fleksibilnom proizvodnom sustavu primjenom 
genetskih algoritama" 
Fakultet: Tehnički fakultet u Rijeci 
Znanstveno područje, polje i grana: tehničke znanosti, Strojarstvo, Proizvodno strojarstvo 
Datum obrane: 15. srpnja 2004. 

Dr. sc. DUŠKO PAVLETIĆ   

Naslov: "Temeljenje operativnog modela unapreñenja kvalitete u fazi pripreme 
proizvodnje" 
Fakultet: Tehnički fakultet u Rijeci 
Znanstveno područje, polje i grana: tehničke znanosti, Brodogradnja, Strojarstvo, grana: 

Tehnologija gradnje i održavanja plovnih objekata 
Datum obrane: 30. rujna 2004. 

Dr. sc. SPASO VULIĆ    

Naslov: "Ekonomske implikacije primjene telemedicine u zdravstvenoj zaštiti" 

Fakultet: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" u Puli 

Znanstveno područje, polje i grana: društvene znanosti, Ekonomija, Opća ekonomija 

Datum obrane: 22. srpnja 2004.  

Dr. sc. SRðAN NOVAK   

Naslov: "Monoklonska protutijela na TNFα u liječenju najtežih oblika reumatoidnog 
artritisa" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, 

Interna medicina 

Datum obrane: 20. srpnja 2004. 

Dr. sc. SANDRA MILIĆ  

Naslov: "Učestalost mutacija gena za hemakromatozu u bolesnika s povišenim 
vrijednostima serumskog željeza i aminotransferaza" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, 

Interna medicina 

Datum obrane: 23. srpnja 2004. 



32 

 

Dr. sc. LARISA PRPIĆ MASSARI  

Naslov: "Uloga citolitičkoga mehanizma posredovanoga perforinom u 
imunopatogenezi psorijaze i lihen planusa" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, 

Dermatologija 

Datum obrane: 16. srpnja 2004. 

Dr. sc. VLADIMIR SABLJIĆ  

Naslov: "Učestalost  i osobitosti akutne akatizije tijekom liječenja antipsihoticima" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, 

Psihijatrija 

Datum obrane: 22. ožujka 2004. 

Dr. sc. DUBRAVKA JURIŠIĆ-ERŽEN   

Naslov: "Ekspresija sintetaza dušikova monoksida u eksperimentalnom modelu 
šećerne bolesti" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, 

Interna medicina 

Datum obrane: 2. srpnja 2004. 

Dr. sc. GORAN PALČEVSKI  

Naslov: "Praćenje potrošnje i procjena kvalitete uporabe lijekova u dječjoj dobi" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, 

Pedijatrija 

Datum obrane: 4. ožujka 2004. 

Dr. sc. ALEKSANDRA FRKOVIĆ    

Naslov: "Informirani pristanak u teoriji i praksi kliničke bioetike" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, 

Druge grane kliničke medicine 

Datum obrane: 5. veljače 2004. 
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51. PROMOCIJA DOKTORA ZNANOSTI, 29. listopada 2004. 

  

Dr. sc. NEDJELJKO ŠKIFIĆ 

Naslov: "Analiza utjecaja parametara opreme na značajke dizelskog motora" 
Fakultet: Tehnički fakultet u Rijeci 
Znanstveno područje, polje i grana: tehničke znanosti, Strojarstvo, Procesno energetsko 

strojarstvo 
Datum obrane: 7. studenoga 2003. 

Dr. sc. SANJIN SOREL   

Naslov: "Mediteranizam i tijelo u poeziji Tončija Petrasova Marovića" 

Fakultet: Filozofski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: humanističke znanosti, Znanost o književnosti, Teorija i 

povijest književnosti 

Datum obrane: 9. srpnja 2003.  

Dr. sc. VESNA KOVAČ    

Naslov: "Koncepcije upravljanja visokoškolskim institucijama kao podrška uvoñenju 
sustava osiguranja kvalitete" 

Fakultet: Filozofski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: društvene znanosti, Odgojne znanosti, Sustavna 

pedagogija 

Datum obrane: 19. ožujka 2004.  

Dr. sc. TONI BIELIĆ  

Naslov: "Organizacijski model  upravljanja brodom u izvanrednim okolnostima" 

Fakultet: Pomorski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: tehničke znanosti, Tehnologija prometa i transport, 

Pomorski i riječni promet 

Datum obrane: 22. prosinca 2003. 

Dr. sc. DAVOR PETRIŠ 

Naslov: "Plinofikacija u funkciji razvitka turizma u priobalju Republike Hrvatske" 

Fakultet: Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji 

Znanstveno područje, polje i grana: društvene znanosti, Ekonomija, Ekonomika 

poduzetništva 

Datum obrane: 3. prosinca 2003. 

Dr. sc. DANIELA GRAČAN  

Naslov: "Strategije i planiranje u razvoju turizma i turističke ponude Istre" 
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Fakultet: Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji 

Znanstveno područje, polje i grana: društvene znanosti, Ekonomija, Ekonomika 

poduzetništva 

Datum obrane: 29. ožujka 2004.  

Dr. sc. SLOBODAN IVANOVIĆ  

Naslov: "Strategijski menadžment u hotelskoj industriji" 

Fakultet: Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji 

Znanstveno područje, polje i grana: društvene znanosti, Ekonomija, Ekonomika 

poduzetništva 

Datum obrane: 29. rujna 2003. 

Dr. sc. TEA BALDIGARA  

Naslov: "Statistička kontrola procesa visoke naobrazbe za turizam" 

Fakultet: Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji 

Znanstveno područje, polje i grana: društvene znanosti, Ekonomija, Kvantitativna 

ekonomija 

Datum obrane: 14. lipnja 2004. 

Dr. sc. ALDO ŠPELIĆ  

Naslov: "Spolni identitet i objektni odnosi u obitelji adolescenata" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, 

Psihijatrija 

Datum obrane: 12. siječnja 2004. 

Dr. sc. DANIELA KOVAČEVIĆ  

Naslov: "Ispitivanje promjena gustoće alveolarne kosti oko zuba nosača kvačica 
metodom intraoralne mikrodenzitometrije" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Stomatologija 

Datum obrane: 10. prosinca 2003. 

Dr. sc. RADAN STARČEVIĆ  

Naslov: "Značenje nepravilnosti nistagmusa u elektronistagmografskom zapisu 
bolesnika s migrenom" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, 

Neuroznanost 

Datum obrane: 24. rujna 2003. 

Dr. sc. NATAŠA ŠTRBO  
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Naslov: "Uloga proteina toplinskoga stresa gp96 u mehanizmima imunološke 
tolerancije" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Temeljne medicinske znanosti, 

Imunologija i imunohematologija  

Datum obrane: 29. prosinca 2003. 

 

 

 

 

50. PROMOCIJA DOKTORA ZNANOSTI, 28. studenoga 2003. 

  

Dr. sc. ROBERT ŽIVADINOV  

Naslov: "Kognitivni poremećaji u bolesnika s multiplom sklerozom" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, 

Neurologija 

Datum obrane: 5. prosinca 2002.  

Dr. sc. SANDRO DESSARDO 

Naslov: "Dinamika razvoja hipoksijsko-ishemijske encefalopatije u novoroñenčeta" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, 

Pedijatrija 

Datum obrane: 13. veljače 2003.  

Dr. sc. BRANKICA MIJANDRUŠIĆ-SINČIĆ   

Naslov: "Epidemiologija upalnih bolesti crijeva u pučanstva Primorsko-goranske 
županije" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, 

Interna medicina 

Datum obrane: 20. veljače 2003.  

Dr. sc. ALEKS FINDERLE  

Naslov: "Uloga doplerskog mjerenja fetoplacentarnog protoka krvi i testa 
gliceriltrinitratom u predikciji hipertenzije u trudnica" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, 
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Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina 

Datum obrane: 7. ožujka 2003. 

Dr. sc. MIRJANA GRAOVAC 

Naslov: "Stilovi suočavanja sa stresom tijekom srednje faze adolescencije u 
srednjoškolaca" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, 

Psihijatrija 

Datum obrane: 12. ožujka 2003.  

Dr. sc. IKA RONČEVIĆ-GRŽETA 

Naslov: "Liječenje kroničnih duševnih poremećaja uvjetovanih ratnom psihičkom 
traumom" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, 

Psihijatrija 

Datum obrane: 25. travnja 2003. 

Dr. sc. ANTICA DULETIĆ-NAČINOVIĆ  

Naslov: "Interleukin 6 i infekcija Epstein-Barrovim virusom u ne-Hodgkinovih 
limfoma" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, 

Interna medicina 

Datum obrane: 27. lipnja 2003.  

Dr. sc. NATALIA KUČIĆ  

Naslov: "Endocitoza virusa  i površinskih glikoproteina" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Temeljne medicinske znanosti, 

Imunologija i imunohematologija 

Datum obrane: 6. listopada 2003.  

Dr. sc. TATJANA KEHLER  

Naslov: "Značenje ultrazvuka u ranoj dijagnostici i pravodobnom liječenju reumatskih 
bolesnika" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, 

Fizikalna medicina i rehabilitacija 

Datum obrane: 9. listopada 2003.  

Dr. sc. ROBERT MOHOVIĆ  
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Naslov: "Model manevriranja brodom u ograničenim plovnim područjima u funkciji 
sigurnosti i zaštite morskog okoliša" 

Fakultet: Pomorski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: tehničke znanosti, Tehnologija prometa i transport, 

Pomorski i riječni transport 

Datum obrane: 28. prosinca 2002. 

Dr. sc. VINKO TOMAS   

Naslov: "Model distribuiranog dijagnostičkog sistema brodskih elektroenergetskih 
postrojenja" 

Fakultet: Pomorski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: tehničke znanosti, Tehnologija prometa i transport, 

Pomorski i riječni transport 

Datum obrane:20. lipnja 2003. 

Dr. sc. MANFRED A. DAUSES  

Naslov: "Pravni temelji europske ekonomske i monetarne unije" / "Rechtliche 
Grundlagen der europäischen wirtschafts und Währungsunion" 

Fakultet: Pravni fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: društvene znanosti, Pravo, Financijsko pravo 

Datum obrane: 9. prosinca 2002.  

 

49. PROMOCIJA DOKTORA ZNANOSTI, 30. listopada 2003. 

Dr. sc. IRENA SLAVIĆ 

Naslov: "Imunizacija djece protiv hepatitisa B u području umjerene endemičnosti" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, 

Pedijatrija i infektologija 

Datum obrane: 4. srpnja 2002.  

Dr. sc. SANJA KATALINIĆ  

Naslov: "Zapuštanje i zlostavljanje djece i maloljetnih osoba" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Temeljne medicinske znanosti, 

Sudska medicina 

Datum obrane: 17. listopada 2002. 

Dr. sc. LORENA RADOLOVIĆ-PRENC   



38 

 

Naslov: "Izazovi diferencijalne dijagnoze multiple skleroze" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, 

Neurologija 

Datum obrane: 22. listopada 2002.  

Dr. sc. MIRA BUČUK  

Naslov: "Povezanost tranzitorne globalne amnezije i migrene" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, 

Neurologija 

Datum obrane: 20. studenoga 2002.  

Dr. sc. IVANA BREKALO  

Naslov: "Antimikrobni učinak i citotoksičnost materijala za punjenje korijenskog 
kanala" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Stomatologija 

Datum obrane: 3. prosinca 2002. 

Dr. sc. SAŠA OSTOJIĆ  

Naslov: "Moguća uloga Interleukina 16, 17 i 18 na fetoplacentnoj površini u miša" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Temeljne medicinske znanosti, 

Imunologija i imunohematologija 

Datum obrane: 12. veljače 2003. 

Dr. sc. ALBERT ZAMARIN 

Naslov: "Numeričko modeliranje ekstremnih opterećenja broda na valovima velikih 
amplituda" 
Fakultet: Tehnički fakultet u Rijeci 
Znanstveno područje, polje i grana: tehničke znanosti, Brodogradnja, Konstrukcija plovnih 

objekata i osnivanje plovnih objekata 
Datum obrane: 14. veljače 2003. 

Dr. sc. TOMISLAV MRAKOVČIĆ  

Naslov: "Osnivanje i voñenje brodskog pogonskog postrojenja primjenom numeričke 
simulacije" 
Fakultet: Tehnički fakultet u Rijeci 
Znanstveno područje, polje i grana: tehničke znanosti, Strojarstvo, Brodsko strojarstvo 
Datum obrane: 9. rujna 2003. 

Dr. sc. CHRISTIAN STIPANOVIĆ  
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Naslov: "Marketinške odrednice kvalitativnih trendova turističke ponude na 
europskom tržištu" 

Fakultet: Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji 

Znanstveno područje, polje i grana: društvene znanosti, Ekonomija, 5.01.05 

Datum obrane: 22. siječnja 2003. 

Dr. sc. SUZANA MARKOVIĆ  

Naslov: "Mjerenje kvalitete usluga u hotelskoj industriji – atributivni pristup" 

Fakultet: Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji 

Znanstveno područje, polje i grana: društvene znanosti, Ekonomija, Kvantitativna 

ekonomija 

Datum obrane: 12. veljače 2003. 

Dr. sc. HELGA MAŠKARIN  

Naslov: "Poboljšanje rezultata poslovanja hotelske industrije" 

Fakultet: Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji 

Znanstveno područje, polje i grana: društvene znanosti, Ekonomija, 5.01.05 

Datum obrane: 25. ožujka 2003. 

Dr. sc. ðORðO SINKOVIĆ  

Naslov: "Upravljanje troškovima u remontnim brodogradilištima" 

Fakultet: Ekonomski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: društvene znanosti, Ekonomija, Ekonomika poduzeća 

Datum obrane: 18. travnja 2003. 

 

48. PROMOCIJA DOKTORA ZNANOSTI, 7. ožujka 2003. 

  

Dr. sc. INGRID MILJAN 

Naslov: "Portfolio menedžment vrijednosnih papira na financijskim tržištima zemalja 
u tranziciji" 

Fakultet: Ekonomski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: društvene znanosti, Ekonomija, Financije i fiskalna 

politika 

Datum obrane: 21. svibnja 2002. 

Dr. sc. ANICA TRP  

Naslov: "Termodinamička analiza akomulacije topline u latentnom spremniku" 

Fakultet: Tehnički fakultet u Rijeci 
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Znanstveno područje, polje i grana: tehničke znanosti, Druge temeljne tehničke znanosti, 

Termodinamika 

Datum obrane: 28. lipnja 2002..  

Dr. sc. MARKO ČANAðIJA  

Naslov: "Numerička analiza nelinearnih izotermičkih i neizotermičkih procesa 
plastičnog deformiranja metala" 

Fakultet: Tehnički fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: tehničke znanosti, Strojarstvo, Opće strojarstvo i 

znanstvenog polja Druge temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana Tehnička 

mehanika i mehanika fluida 

Datum obrane: 26. rujna 2002.  

Dr. sc. INES MRAKOVČIĆ-ŠUTIĆ 

Naslov: "Uloga jetrenih limfatičkih stanica u eksperimentalnim autoimunim 
bolestima" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Temeljne medicinske znanosti, 

Imunologija i imunohematologija 

Datum obrane: 23. svibnja 2002. 

Dr. sc. ANTON TUDOR 

Naslov: "Prognostička vrijednost "pročišćenog" Wibergovog kuta u razvoju zgloba 
kuka" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, 

Ortopedija 

Datum obrane: 3. lipnja 2002.  

Dr. sc. TAMARA ŠIOĆ-VRANIĆ 

Naslov: "Utjecaj inervacije na ekspresiju neuralne sintetaze dušikova monoksida u 
skeletnim mišićima štakora" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Temeljne medicinske znanosti, 

Neuroznanost 

Datum obrane: 26. lipnja 2002. 

Dr. sc. VELJKO ŠANTIĆ 

Naslov: "Liječenje efekta duge kosti rotacijom periosta i alogenim koštanim 
presatkom u kunića" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, 

Ortopedija 
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Datum obrane: 3. srpnja 2002.  

Dr. sc. RADOJKA PANTOVIĆ 

Naslov: "Slobodne masne kiseline leñne moždine netraumatiziranih i traumatiziranih 
kunića" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Temeljne medicinske znanosti, 

Medicinska biokemija 

Datum obrane: 31. srpnja 2002.  

Dr. sc. TONI VALKOVIĆ 

Naslov: "Tumorski makrofazi u regulaciji angiogeneze invazivnog duktalnog raka 
dojke" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, 

Patologija 

Datum obrane: 17. rujna 2002.  

Dr. sc. LIDIJA TUŠKAN MOHAR  

Naslov: "Epidemiologija primarnih tumora središnjeg živčanog sustava u Primorsko–
goranskoj regiji" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, 

Neurologija 

Datum obrane: 17. listopada 2002.  

Dr. sc. RADOSLAV KUKIĆ  

Naslov: "Domovinski rat u Hrvatskoj i multipla skleroza: epidemiologijska istraživanja 
u Osječko–baranjskoj županiji" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Javno zdravstvo i zdravstvena 

zaštita, Epidemiologija 

Datum obrane: 7. prosinca 2001.  

 

47. PROMOCIJA DOKTORA ZNANOSTI, 8. studenoga 2002. 

Dr. sc. VLADIMIR KERCAN 

Naslov: "Utjecaj oblika rotora Francisovih turbina na pojavu vrtloga u usisnoj cijevi" 
Fakultet: Tehnički fakultet u Rijeci 
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Znanstveno područje, polje i grana: tehničke znanosti, Druge temeljne tehničke znanosti, 

Tehnička mehanika fluida 
Datum obrane: 5. listopada 2001. 

Dr. sc. JURKA LEPČNIK-VODOPIVEC  

Naslov: "Odgoj i obrazovanje za okoliš u predškolskim ustanovama s posebnim 
osvrtom na stajališta odgajatelja i roditelja" 

Fakultet: Filozofski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: društvene znanosti, Odgojne znanosti, Sustavna 

pedagogija 

Datum obrane: 11. travnja 2002. 

Dr. sc. JOSIP KASUM  

Naslov: "Doprinos optimizaciji reambulancije primjenom elektroničkih i informatičkih 
tehnologija" 

Fakultet: Pomorski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: tehničke znanosti, Tehnologija prometa i transport, 

Pomorski i riječni promet 

Datum obrane: 4. veljače 2002. 

Dr. sc. VLADO GALIČIĆ 

Naslov: "Menadžment poslovnih i procesnih funkcija hotela" 

Fakultet: Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji 

Znanstveno područje, polje i grana: društvene znanosti, Ekonomija, Management i 

upravljanje 

Datum obrane: 10. travnja 2002. 

Dr. sc. GORAN BAJEK 

Naslov: "Stanični mehanizmi nastanka osteofita slabinskog dijela kralježnice u 
bolenika sa sindromom lateralnog recesusa" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, 

Neuroznanost 

Datum obrane: 31. listopada 2001. 

Dr. sc. ASTRID KRMPOTIĆ 

Naslov: "Uloga herpesvirusnih gena u izbjegavanju imunološkog nadzora 
posredovanog limfocitima T i NK stanicama in vivo" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Temeljne medicinske znanosti, 

Imunologija i imunohematologija 

Datum obrane: 13. studenoga 2001.. 
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Dr. sc. DAMIR KOVAČEVIĆ 

Naslov: "Liječenje poliferativne dijabetične retinopatije fotokoagulacijom mrežnice 
argonskim laserom" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, 

Oftalmologija 

Datum obrane: 5. prosinca 2001. 

Dr. sc. NEVEN SKITARELIĆ 

Naslov: "Infekcije nakon malignih tumora glave i vrata" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, 

Otorinolaringologija 

Datum obrane: 17. prosinca 2001. 

Dr. sc. SRðAN BANAC 

Naslov: "Citološka analiza bronhalnog aspirata u dijagnostici plućnih bolesti djece" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, 

Pedijatrija 

Datum obrane: 18. prosinca 2001. 

Dr. sc. GORDANA LAŠKARIN 

Naslov: "Regulacija citolitičke aktivnosti na spoju majčinih i fetalnih tkiva hormonsko 
citokinskom mrežom" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Temeljne medicinske znanosti, 

Imunologija i imunohematologija 

Datum obrane: 11. siječnja 2002. 

Dr. sc. DRAŽEN CUCULIĆ 

Naslov: "Ubojstva u Primorsko-goranskoj i Ličko-senjskoj županiji s kazneno-
pravnog i sudskomedicinskog gledišta" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Temeljne medicinske znanosti, 

Sudska medicina 

Datum obrane: 11. ožujka 2002. 

Dr. sc. RADOVAN MIHELIĆ 

Naslov: "Utjecaj koštanih morfogenetskih proteina na cijeljenje prednje ukrižene 
sveze koljenog zgloba" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 
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Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, 

Ortopedija 

Datum obrane: 12. travnja 2002. 

Dr. sc. ANTE KVESIĆ 

Naslov: "Mjesto Ombredanneove plastike meñu metodama rekonstrukcije 
hipospadne uretre" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, 

Kirurgija 

Datum obrane: 16. travnja 2002.. 

  

 

46. PROMOCIJA DOKTORA ZNANOSTI, 8. veljače 2002. 

  

Dr. sc. IVONE UHAČ 

Naslov: "Odnos kraniomadibularnih disfunkcija i stresa" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Stomatologija, Stomatologija 

Datum obrane: 28. veljače 2001. 

Dr. sc. ZDENKO OSTOJIĆ 

Naslov: "Histomorfometrijska procjena gustoće koštane mase slabinskog kralješka" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, 

Ortopedija 

Datum obrane: 21. ožujka 2001. 

Dr. sc. GORAN PELČIĆ  

Naslov: "Utjecaj hiperbaričke oksigenacije na ishemijskooštećenje vidnog živca u 
štakora " 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Temeljne medicinske znanosti, 

Neuroznanost 

Datum obrane: 26. ožujka 2001. 

Dr. sc. SANJA BALEN-MARUŠIĆ 
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Naslov: "Uloga imunoloških i neimunoloških čimbenika u dugoročnom preživljavanju 
alogeničkih bubrežnih transplantata" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, 

Imunologija i imunohematologija 

Datum obrane: 3. travnja 2001. 

Dr. sc. TANJA FRANČIŠKOVIĆ 

Naslov: "Predskazatelji, tijek i prognoza akutne reakcije na borbeni stres " 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, 

Psihijatrija 

Datum obrane: 25. svibnja 2001. 

Dr. sc. INES BRAJAC 

Naslov: "Psihosocijalni i imunološki čimbenici u nastanku alopecije areate" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, 

Dermatologija 

Datum obrane: 1. lipnja 2001. 

Dr. sc. NEVEN LOVRIN 

Naslov: "Analiza nosivosti evolventnog ozubljenja s velikim prekrivanjem profila" 

Fakultet: Tehnički fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: tehničke znanosti, Strojarstvo, Opće strojarstvo 

(konstrukcije) 

Datum obrane: 11. svibnja 2001. 

Dr. sc. ROBERTO ŽIGULIĆ 

Naslov: "Dinamika rotora u kliznim ležajevima " 

Fakultet: Tehnički fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: tehničke znanosti, Strojarstvo, Druge temeljne tehničke 

znanosti, Strojarstvo, Tehnička mehanika i mehanika fluida 

Datum obrane: 9. studenoga 2001. 

Dr. sc. IZIDOR SUČIĆ 

Naslov: "Financijski ustroj monetarnih institucija-odrednica likvidnosti hrvatskog 
gospodarstva" 

Fakultet: Ekonomski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: društvene znanosti, Ekonomija, Financije i fiskalna 

politika 

Datum obrane: 8. svibnja 2001. 
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Dr. sc. PAVLO RUŽIĆ 

Naslov: "Strategija organizacijskog razvoja hotelskih trgovačkih društava Istre" 

Fakultet: Ekonomski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: društvene znanosti, Ekonomija, Management i 

upravljanje 

Datum obrane: 26. listopada 2001. 

Dr. sc. JASMINKA ZLOKOVIĆ 

Naslov: "Pedagoški aspekti rada učitelja sa zapuštenom djecom" 

Fakultet: Filozofski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: društvene znanosti, Odgojne znanosti, Sustavna 

pedagogija 

Datum obrane: 17. svibnja 2001. 

Dr. sc. DARKO GLAŽAR 

Naslov: "Optimizacija troškova  putovanja kontejnerskog broda u funkciji uspješnosti 
i sigurnosti morskog brodarstva" 

Fakultet: Pomorski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: tehničke znanosti, Tehnologija prometa i transport, 

Pomorski i riječni promet 

Datum obrane: 4. srpnja 2001. 

 

45. PROMOCIJA DOKTORA ZNANOSTI, 26. listopada 2001. 

 

Dr. sc. VLADIMIR VINCEK 

Naslov: "Porijeklo i evolucija  DR haplotipova Glavnog sistema tkivne srodnosti"  
Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 
Znanstveno područje, polje i grana: Biomedicina i zdravstvo, Temeljne medicinske 

znanosti, Imunologija i imunohistologija 
Datum obrane: 15. listopada 1993. 

Dr. sc. MARIJA KAŠTELAN 

Naslov: "Uloga antigena HLA razreda I i II i imunoloških čimbenika u patogenezi 
psorijaze" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, 

Dermatologija 

Datum obrane: 8. veljače 2000. 
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Dr. sc. IVAN ZUBOVIĆ 

Naslov: "Mogućnost  dijagnostike, praćenja i liječenja bolesnika s astmom mjerenjem 
razine eozinofilnog kationskog proteina - medijatora upalne reakcije (ECP-a) u 
serumu bolesnika" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, 

Pedijatrija 

Datum obrane: 11. svibnja 2000. 

Dr. sc. RENATA GRŽIĆ 

Naslov: "Poremećaji funkcije stomatognatog sustava u stanovništvu Rijeke" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Stomatologija, Stomatologija 

Datum obrane: 25. svibnja 2000. 

Dr. sc. HRVOJE ŠTALEKAR 

Naslov: "Prilog kirurškom liječenju ratnih i mirnodopskih ozljeda dijafize kostiju 

potkoljenice" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, 

Kirurgija 

Datum obrane: 26. svibnja 2000. 

Dr. sc. KORNELIJA MIŠE 

Naslov: "Procjena vrijednosti  kliničkih, radiologijskih i funkcijskih pretraga u 
dijagnostici  kroničnih plućnih bolesti" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, 

Interna medicina 

Datum obrane: 26. svibnja 2000. 

Dr. sc. ALENA BURETIĆ-TOMLJANOVIĆ 

Naslov: "Heteromorfizam konstitutivnog heterokromatina u osoba smanjene  
plodnosti" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Temeljne medicinske znanosti, 

Genetika 

Datum obrane: 16. lipnja 2000. 

Dr. sc. NEDA SMILJAN-SEVERINSKI 
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Naslov: "Histomorfometrijske osobitosti humane posteljice u odnosu na nalaze krvne 
slike tijekom trudnoće" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: biomedicina i zdravstvo, Kliničke medicinske znanosti, 

Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina 

Datum obrane: 8. veljače 2001. 

Dr. sc. MILJENKO NEKIĆ 

Naslov: "Tržišna politika imovinskog osiguranja u  Hrvatskoj" 

Fakultet: Ekonomski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje, polje i grana: društvene znanosti, Ekonomija, Opća ekonomija 

Datum obrane: 5. prosinac 2000. 

 

44. PROMOCIJA DOKTORA ZNANOSTI, 9. ožujka 2001. 

 

Dr. sc. MILORAD ŠUŠA 

Naslov: “Patološke promjene tijekom citomegalovirusnog oboljenja nakon 
transplantacije koštane srži" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: medicinske znanosti, polje medicine 

Datum obrane: 14. travnja 1993. 

Dr. sc. DARKO LEDIĆ 

Naslov: “Zasnivanje suvremene neurokirurgije Harvey Williams Cushing" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti 

Datum obrane: 15. srpnja 1999. 

Dr. sc. DRAŽEN STOJANOVIĆ 

Naslov: “Tijek i prognoza multiple skleroze u Hrvatskoj" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicina i zdravstvo, polje temeljne medicinske znanosti 

Datum obrane: 22. prosinca 1999. 

Dr. sc. GORDAN GULAN 

Naslov: “Sistemska i lokalna ekspresija perforina u bolesnika s reumatoidnim 
artritisom" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 
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Znanstveno područje i polje: biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti 

Datum obrane: 28. prosinca 1999. 

Dr. sc. ZDRAVKO DELIĆ 

Naslov: “Odreñivanje meñučeljusne okluzijske vertikalne dimenzije modificiranim 
kraniometrom" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicina i zdravstvo, polje stomatologija 

Datum obrane: 11. veljače 2000. 

Dr. sc. DUBRAVKA MATANIĆ 

Naslov: “In vitro otpuštanje citokina iz plućnih makrofaga izoliranih 
bronhoalveolarnom lavažom u bolesnika s malignim tumorom pluća" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti 

Datum obrane: 11. veljače 2000. 

Dr. sc. RATOMIR DIMNIK 

Naslov: “Eksperimentalni i klinički aspekti intraoperacijske prevencije sraslinskih 
procesa trbušne šupljine  

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti 

Datum obrane: 9. ožujka 2000. 

Dr. sc. SANJA ZORIČIĆ 

Naslov: “Uloga koštanog morfogenetskog proteina - 7 u ektopičnoj i ortotopičnoj 
osteogenezi u štakora" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti 

Datum obrane: 21. travnja 2000. 

Dr. sc. MARIJA KAŠTELAN MRAK 

Naslov: “Ekonomski potencijali modela poslovnog umrežavanja u hrvatskom 
gospodarstvu" 

Fakultet: Ekonomski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: društvene znanosti, polje ekonomije 

Datum obrane: 26. lipnja 2000. 

Dr. sc. ZDRAVKO ŠERGO 
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Naslov: “konkurentske sposobnosti Republike Hrvatske i strategija izvozne ekspanzije " 

Fakultet: Ekonomski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: društvene znanosti, polje ekonomije 

Datum obrane: 5. listopada 2000. 

Dr. sc. STANKO GEIĆ 

Naslov: “Socio-gospodarski učinci meñunarodnih putovanja na kulturno 
civilizacijsko nasljeñe trogirske mikroregije" 

Fakultet: Ekonomski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: društvene znanosti, polje ekonomije 

Datum obrane: 6. listopada 2000. 

Dr. sc. STJEPAN STANIČIĆ 

Naslov: “Voñenje odgojno-obrazovne djelatnosti u školi " 

Fakultet: Filozofski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: društvene znanosti, polje odgojne znanosti 

Datum obrane: 21. prosinca 2000. 

43. PROMOCIJA DOKTORA ZNANOSTI, 8. siječnja 2001. 

  

Dr. sc. MARKO PERKOVIĆ 

Naslov: “Utvrñivanje raspodjele sila na modificiranim aktivnim pločama pomoću 
elektroničkog računala" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicina i zdravstvo, polje stomatologije 

Datum obrane: 15. srpnja 1999. 

Dr. sc. TATJANA BOBUŠ 

Naslov: “Vrednovanje radioterapije nakon operacije karcinoma dojke i istraživanje 
homogenosti raspodjele doze zračenja 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti 

Datum obrane: 20. srpnja 1999. 

Dr. sc. IVANA MARIĆ 

Naslov: “Uloga morfogenih proteina u eksperimentalnom kolitisu štakora" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicina i zdravstvo, polje temeljne medicinske znanosti 

Datum obrane: 10. rujna 1999. 
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Dr. sc. BORIS MLINARIĆ 

Naslov: “Vrednovanje radiologijske dijagnostike u liječenju zloćudnih novotvorina 
jetre" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti 

Datum obrane: 4. listopada 1999. 

Dr. sc. ZLATA BEG-ZEC KOPANI 

Naslov: “Analiza bolesnika s karcinomom pluća u primorsko- goranskoj županiji 1990 
- 1995." 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti 

Datum obrane: 7. listopada 1999. 

Dr. sc. FRAN DOBRILA 

Naslov: “Prognostički čimbenici u žena s karcinomom dojke" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti 

Datum obrane: 8. listopada 1999. 

Dr. sc. JADRANKA BOŽIN-JURAČIĆ 

Naslov: “Antropometrijska obilježja i pokazatelji tjelesne sposobnosti muške mladeži 
primorsko-goranske županije" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti 

Datum obrane: 20. listopada 1999. 

Dr. sc. MILA PERIŠA 

Naslov: “Značenje socijalno- ekonomskih i antropometrijskih parametara roditelja na 
pojavu učestalosti makrosomnog novoroñenčeta" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti 

Datum obrane: 25. listopada 1999. 

Dr. sc. RENATA DOBRILA-DINTINJANA 

Naslov: “Kontrola bola u bolesnika s malignim tumorima probavnog sustava" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti 

Datum obrane: 25. studenoga 1999. 

Dr. sc. ALAN BOSNAR 
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Naslov: “Samoubojstva u ratu i miru" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicina i zdravstvo, polje temeljne medicinske znanosti 

Datum obrane: 5. studenoga 1999. 

Dr. sc. MAJA KOVAČEVIĆ 

Naslov: “Elektrokemijska i imunohistologijska analiza početnih stadija apeksnog 
parodontitisa" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicina i zdravstvo, polje stomatologije 

Datum obrane: 26. studenoga 1999. 

Dr. sc. SONJA PEZELJ-RIBARIĆ 

Naslov: “Razina TNF-alfa u zdravoj i upalno promijenjenoj humanoj zubnoj pulpi" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicina i zdravstvo, polje stomatologije 

Datum obrane: 26. studenoga 1999. 

 

42. PROMOCIJA DOKTORA ZNANOSTI, 27. studenoga 2000. 

 

Dr. sc. BORIS LAH 

Naslov: “Osteoindukcijska vrijednost pasteriziranog alogenog transplantata iz 
koštane banke u kunića" 
Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 
Znanstveno područje i polje: biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti 
Datum obrane: 15. siječnja 1999. 

Dr. sc. JAGODA RAVLIĆ-GULAN 

Naslov: “Učinci peptidoglikanskih imunostimulatora na tijek opstruktivne žutice" 
Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 
Znanstveno područje i polje: biomedicina i zdravstvo, polje temeljne medicinske znanosti 
Datum obrane: 16. ožujka 1999. 

Dr. sc. VERA VLAHOVIĆ-PALČEVSKI 

Naslov: “Klinička uporaba antimikrobnih lijekova: analiza i smjernice" 
Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 
Znanstveno područje i polje: biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti 
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Datum obrane: 31. ožujka 1999. 

Dr. sc. ANTE BUČA 

Naslov: “Prognostička vrijednost kompjutorizirane tomografije mozga u bolesnika sa 
supratentorijskim infarktom" 
Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 
Znanstveno područje i polje: biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti 
Datum obrane: 19. svibnja 1999. 

Dr. sc. IRENA VANČURA 

Naslov:“Posebnosti razvoja umnjaka kod djece u Istri " 
Fakultet:Medicinski fakultet u Rijeci 
Znanstveno područje i polje:biomedicina i zdravstvo, polje stomatologije 
Datum obrane: 25. lipnja 1999. 

Dr. sc. BRANIMIR PAVKOVIĆ 

Naslov: “Matematičko modeliranje termoenergetskih sustava s dizalicama topline pri 
promjenjivim uvjetima rada” 
Fakultet: Tehnički fakultet u Rijeci 
Znanstveno područje i polje: tehničke znanosti, polje strojarstva 
Datum obrane: 16. prosinca 1999. 

Dr. sc. GORAN TURKALJ 

Naslov: “Nelinearna analiza stabilnosti tankostijenih grednih struktura" 
Fakultet: Tehnički fakultet u Rijeci 
Znanstveno područje i polje: tehničke znanosti, polje strojarstvo i druge temeljne tehničke 

znanosti 
Datum obrane: 18. svibnja 2000. 

Dr. sc. VLADO BRKANIĆ 

Naslov: “Računovodstvene informacije za upravljačke odluke o optimalizaciji 
strukture bilance” 
Fakultet: Ekonomski fakultet u Rijeci 
Znanstveno područje i polje: društvene znanosti, polje ekonomije 
Datum obrane: 27. listopada 1999. 

Dr. sc. LORENA ŠKUFLIĆ 

Naslov: “Meñunarodna strateška orijentacija i trgovinska politika Republike 
Hrvatske" 
Fakultet: Ekonomski fakultet u Rijeci 
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Znanstveno područje i polje: društvene znanosti, polje ekonomije 
Datum obrane: 30. studenoga 1999 

Dr. sc. ZDRAVKO ZEKIĆ 

Naslov: “Upravljanje logistikom u funkciji dinamičke optimalizacije poslovanja 
suvremenog poduzeća" 
Fakultet: Ekonomski fakultet u Rijeci 
Znanstveno područje i polje: društvene znanosti, polje ekonomije 
Datum obrane: 11. veljače 2000. 

Dr. sc. DRAGO JAKOVČEVIĆ 

Naslov: “Upravljanje kreditnim rizikom u hrvatskom bankarstvu" 
Fakultet: Ekonomski fakultet u Rijeci 
Znanstveno područje i polje: društvene znanosti, polje ekonomije 
Datum obrane: 12. travnja 2000. 

Dr. sc. DINKO VITEZIĆ 

Naslov: “Učinak lamotrigina na aktivnost Na+ -K+ -atpaze u mozgu štakora 
eksperimentalno uzrokovanim konvulzijama " 
Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 
Znanstveno područje i polje: biomedicina i zdravstvo, polje temeljne medicinske znanosti 
Datum obrane: 1. srpnja 1999. 

Dr. sc. OGNJEN ŠIMIĆ 

Naslov: “Abdominalne komplikacije u kardijalnoj kirurgiji" 
Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 
Znanstveno područje i polje: biomedicina i zdravstvo, polje temeljne medicinske znanosti 
Datum obrane: 2. srpnja 1999 

Dr. sc. IGOR RADEKA 

Naslov: “Pedagogija Stjepana Patakija u kontekstu razvoja suvremene povijesti 
pedagogijije u Hrvatskoj" 
Fakultet: Filozofski fakultet u Rijeci 
Znanstveno područje i polje: društvene znanosti, polje pedagogije 
Datum obrane: 26. 12. travnja 2000. 
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41. PROMOCIJA DOKTORA ZNANOSTI, 28. travnja 2000.  

  

Dr. sc. DAVOR ŠTIMAC 

Naslov: “Mehanizmi imunološkog nadzora citomegalovirusne infekcije jetre” 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti 

Datum obrane: 31. srpnja 1997. 

Dr. sc. KSENIJA LUČIN 

Naslov: “Dijagnostički značaj adhezijskih molekula u invazivnom raku dojke” 
Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicina i zdravstvo, polje temeljne medicinske znanosti 

Datum obrane: 2. prosinca 1997. 

Dr. sc. ELIKA MESAROŠ-KANJSKI 

Naslov: “Endemska gušavost u školske djece na otoku Krku” 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti 

Datum obrane: 20. ožujka 1998. 

Dr. sc. PERO DRAGANIĆ 

Naslov: “Utjecaj nimodipina, indometacina, vitamina c i hiperbarične oksigenacije na 
somatosenzorne evocirane potencijale i motoričku aktivnost u kunića s 
kontuzioniranom leñnom moždinom" 
Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicina i zdravstvo, polje temeljne medicinske znanosti 

Datum obrane: 26. ožujka 1998. 

Dr. sc. VESNA ERAKOVIĆ 

Naslov: “Eksperimentalne konvulzije u štakora: učinci blokatora kanala kalcija na 
biokemijske pokazatelje oštećenja moždanih stanica” 
Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicina i zdravstvo, polje temeljne medicinske znanosti 

Datum obrane: 26. ožujka 1998. 

Dr. sc. MIRJANA GRŽETIĆ 

Naslov: “Vrijednost citologije sedimenta mokraće u dijagnostici uzroka 
funkcionalnog 
oštećenja bubrežnog transplantata" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 
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Znanstveno područje i polje: biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti 

Datum obrane: 28. svibnja 1998. 

Dr. sc. BERISLAV BUDISELIĆ 

Naslov: “Procjena perkutane transluminalne angioplastike u liječenju arterijskih 
stenoza” 
Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti 

Datum obrane: 2. lipnja 1998. 

Dr. sc. ADELAIDA HALAJI 

Naslov: "Kompjutorska tomografska analiza paravertebralne muskulature u bolesnika 
s bolnim sindromom leña" 
Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti 

Datum obrane: 17. lipnja 1998. 

Dr. sc. JASNA KRIŽ 

Naslov: “Mijelinizirana živčana vlakna: uloga na+ i k+ kanala u prijenosu 
bioelektričnih signala u fiziološkim i patološkim uvjetima" 
Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicina i zdravstvo, polje temeljne medicinske znanosti 

Datum obrane: 23. lipnja 1998. 

Dr. sc. IGOR PRPIĆ 

Naslov: "Spektralna analiza elektroencefalograma evociranih moždanih potencijala 
kod rizične djece " 
Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti 

Datum obrane: 24. lipnja 1998. 

Dr. sc. ALAN ŠUSTIĆ 

Naslov: “Uloga sonografije u predikciji letaliteta od akutnog akalkuloznog 
kolecistitisa " 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti 

Datum obrane: 26. lipnja 1998. 

Dr. sc. BISERKA TROŠELJ - VUKIĆ 

Naslov: “Najracionalnije liječenje akutnih infektivnih proljeva" 
Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti 
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Datum obrane: 23. rujna 1998. 

Dr. sc. MERI MATIJACA 

Naslov: “Kliničko značenje imunokompleksa u multiploj sklerozi" 
Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti 

Datum obrane: 30. studenoga 1998. 

Dr. sc. ZLATKO TROBONJAČA 

Naslov: “Hormonska modulacija proliferacije i diferencijacije limfatičkih stanica u 
normalnom i patološkom rastu" 
Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicina i zdravstvo, polje temljne medicinske znanosti 

Datum obrane: 18. prosinca 1998. 

 

40. PROMOCIJA DOKTORA ZNANOSTI, 25. studenoga 1999. 

  

Dr. sc. IRENA CRNKOVIĆ 

Naslov: “Uloga citomegalovirusnih gena izbjegavanju imunološkog nadzora pomoću 
rekombinantnih virusa” 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicinske znanosti, polje medicina 

Datum obrane: 7. veljače 1997. 

Dr. sc. HELENA BLAŽIĆ 

Naslov: “Meñuodnos izravnog oporezivanja potrošnje i olakšica u hrvatskome 
poreznom sustavu” 

Fakultet:: Ekonomski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: društvene znanosti, polje ekonomije 

Datum obrane: 8. travnja 1999. 

Dr. sc. ZVONKO ČAPKO 

Naslov: “Hipermedijalne metode u marketingu” 

Fakultet:: Ekonomski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: društvene znanosti, polje ekonomije 

Datum obrane: 30. listopada 1998. 

Dr. sc. ESTELA BANOV 
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Naslov: “-Kalendarske knjige u književnom životu hrvatskih iseljenika u sjevernoj 
americi " 

Fakultet:: Filozofski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: humanističke znanosti, polje:znanost o jeziku i književnosti 

filologija) 

Datum obrane: 15. veljače 1999. 

Dr. sc. INES SRDOČ-KONESTRA 

Naslov: “Književno djelo Viktora Cara Emina” 

Fakultet:: Filozofski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: humanističke znanosti, polje:znanost o jeziku i književnosti 

filologija) 

Datum obrane: 14. travnja 1999. 

Dr. sc. SILVANA VRANIĆ 

Naslov: “Čakavski ekavski dijalekt: sustav i podsustavi” 

Fakultet:: Filozofski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: humanističke znanosti, polje:znanost o jeziku i književnosti 

filologija) 

Datum obrane: 2. listopada 1999. 

Dr. sc. GORAN CUKOR 

Naslov: “Optimizacija procesa obrade odvajanjem strugotine za nove obradne 
sustave” 

Fakultet:: Tehnički fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: tehničke znanosti, polje strojarstva 

Datum obrane: 5. srpnja 1999. 

Dr. sc. ROKO DEJHALLA 

Naslov: “Numeričko modeliranje optjecanja plovnog objekta” 

Fakultet:: Tehnički fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: tehničke znanosti, polje brodogradnje 

Datum obrane: 5. srpnja 1999. 

Dr. sc. NIKŠA FAFANDJEL 

Naslov: “Model upravljanja i odlučivanja stohastičkog procesa izrade ponude za 
novogradnje brodova” 

Fakultet:: Tehnički fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: tehničke znanosti, polje brodogradnje 

Datum obrane: 5. srpnja 1999. 

Dr. sc. DRAGAN ČIŠIĆ 
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Naslov: -“Analiza upliva tehnologija elektroničkog gospodarstva na logistiku 
transportnog sustava” 

Fakultet:: Odjel za pomorstvo Sveučilišta u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: tehničke znanosti, polje tehnologije promerta i transporta 

Datum obrane: 6. svibnja 1999. 

Dr. sc. VJEKOSLAV KOLJATIĆ 

Naslov: “Model energetskog sustava broda s obzirom na kretanja i razvitak ekološke 
normizacije” 

Fakultet:: Odjel za pomorstvo Sveučilišta u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: tehničke znanosti, polje tehnologije promerta i transporta 

Datum obrane: 14. svibnja 1999. 

Dr. sc. PETAR VEIĆ 

Naslov: “Zakonita uporaba sredstava prisile kao razlog isključenja protupravnosti” 

Fakultet:: Pravni fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: društvene znanosti, polje prava 

Datum obrane: 21. rujna 1999. 

 

 

39. PROMOCIJA DOKTORA ZNANOSTI, 14. prosinca 1998.  

 

Dr. sc. MIJO CINDRIĆ 

Naslov: “Pripravnički staž u procesu obrazovanja učitelja“ 
Fakultet:: Filozofski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: društvene znanosti, polje pedagogije 

Datum obrane: 30. siječnja 1997. 

Dr. sc. VIŠNJA KOVALJEV 

Naslov: “Gardnerella vaginalis u trudnoći” 
Fakultet:: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicinske znanosti, polje medicine 

Datum obrane: 27. lipnja 1997. 

Dr. sc. EDO VEDRIŠ 
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Naslov: “Prilog istraživanju baktericidnog učinka vinskog octa i vinskog destilata” 
Fakultet:: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicinske znanosti, polje medicine 

Datum obrane: 11. prosinca 1997. 

Dr. sc. ANTUN SASO 

Naslov: "Značaj somatosenzornih evociranih potencijala u ranoj detekciji 
neuromotornih oštećenja u rizične novoroñenčadi" 
Fakultet:: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicinske znanosti, polje medicine 

Datum obrane: 14. prosinca 1997. 

Dr. sc. LEO JONJIĆ 

Naslov: "Biomehaničko izračunavanje rezistencije u dentalnoj praksi" 

Fakultet:: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicinske znanosti, polje stomatologije 

Datum obrane: 6. veljače 1998. 

Dr. sc. VILMA MATKOVIĆ- TROŠELJ 

Naslov: “Analiza respiratornih funkcija u žena izloženih onečišćenju zraka” 
Fakultet:: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicinske znanosti, polje medicine 

Datum obrane: 22. rujna 1997. 

Dr. sc. VESNA ŠTEFANAC - NADAREVIĆ 

Naslov: ”Analiza morbiditeta i zdravstvena zaštita turista na području grada Rijeke” 
Fakultet:: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicinske znanosti, polje medicine 

Datum obrane: 28. listopada 1997. 

Dr. sc. ŽELJKO SESAR 

Naslov: ”Epidemiološko istraživanje infekcije HIV-om u naših i stranih pomoraca 
duge plovidbe” 
Fakultet:: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicinske znanosti, polje medicine 

Datum obrane: 13. ožujka 1998. 

Dr. sc. IVICA ŠEGULJA 

Naslov: "Metoda odabira brodskog strojnog kompleksa sa stanovišta cijene koštanje 
energije” 

Fakultet:: Pomorski fakultet u Rijeci 
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Znanstveno područje i polje: tehničke znanosti, polje tehnologije prometa i transporta 

Datum obrane: 16. siječnja 1998. 

Dr. sc. DUBRAVKA SIMINIATI 

Naslov: “Analiza dodirnih pritisaka kod višestrukog zahvata elastičnih tijela” 
Fakultet:: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: tehničke znanosti, polje strojarstva 

Datum obrane: 4.studenoga 1998. 

 

38. PROMOCIJA DOKTORA ZNANOSTI, 10. studenoga 1998. 

 

Dr. sc. NELA VLAHINIĆ - DIZDAREVIĆ 

Naslov: "Strategije i politike malih zemalja za unapreñenje konkurentnosti u svjetskoj 
trgovini" 

Fakultet: Ekonomski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: društvene znanosti , polje ekonomske znanosti 

Datum obrane: 3. srpnja l998. 

Dr. sc. VINKA CETINSKI 

Naslov: "Optimizacija organizacijske strukture poduzeća" 

Fakultet: Ekonomski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: društvene znanosti, polje ekonomske znanosti 

Datum obrane: 30. ožujka 1998. 

Dr. sc. MIRNA ŠUBAT-DEŽULOVIĆ 

Naslov: "Dijagnostičke metode u ranom otkrivanju anomalija i trajnih renalnih 
oštećenja u djece s urinarnom infekcijom" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicinske znanosti, polje medicine 

Datum obrane: 25. travnja 1997. 

Dr. sc. JELENA ROGANOVIĆ 

Naslov: "Genetski čimbenici u onkogenezi razvojne dobi" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicinske znanosti, polje medicine 

Datum obrane: 3. srpnja 1997. 

Dr. sc. ðULIJANO LJUBIČIĆ 
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Naslov: "Sezonske varijacije i depresija: analiza trombocitnog serotonina i aktivnosti 
hipotalamično - hipofizno - adrenalne osi” 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicinske znanosti, polje medicine 

Datum obrane: 11. srpnja 1997. 

Dr. sc. NADAN M. F. PETRI 

Naslov: "Mentalne i psihomotorične promjene u ronilaca pri ronjenju na zrak na 
malim dubinama" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicinske znanosti, polje medicine 

Datum obrane: 18. srpnja 1997. 

Dr. sc. ŠTEFICA DVORNIK 

Naslov: "Metaboličke promjene u jetri tijekom imunološke reakcije humoralnog i 
celularnog tipa” 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicinske znanosti, polje medicine 

Datum obrane: 21. srpnja 1997. 

Dr. sc. VLADIMIR MIČOVIĆ 

Naslov: "Mikrobiološko oneščišćenje objekata u sustavu kontrole kritičnih točaka" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicinske znanosti, polje medicine 

Datum obrane: 23. lipnja 1997. 

Dr. sc. ANA BOGADI-ŠARE 

Naslov: "Učinci profeionalne izloženosti niskim koncentracijama benzena na 
hematopoetske i genetske pokazatelje" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicinske znanosti, polje medicine 

Datum obrane: 28. lstopada 1997. 

Dr. sc. LORETA POMENIĆ 

Naslov: "Prilog istraživanju procesa korozije lopatica parnih turbina" 

Fakultet: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: tehničke znanosti, polje druge temeljne tehničke znanosti 

Datum obrane: 25. lipnja 1998. 

Dr. sc. SENKA VUKOVIĆ 

Naslov: "Optimalno upravljanje nestacionarnim strujanjima u cjevovodima” 
Fakultet: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: tehničke znanosti, polje druge temeljne tehničke znanosti 
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Datum obrane: 15. srpnja 1998. 

Dr. sc. JASNA PRPIĆ - ORŠIĆ 

Naslov: "Modifikacija STF metode proračuna njihanja vitkih tijela na harmoničnom 
valu za područje nelinearnih značajki odziva"  

Fakultet: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: tehničke znanosti, polje brodogradnje 

Datum obrane: 9. listopada 1998. 

 

37. PROMOCIJA DOKTORA ZNANOSTI, 22. listopada 1998. 

  

Dr. sc. BRANKO HADJINA 

Naslov: "Optimalno upravljanje financijskim resursima primjenom matematičkih 
metoda " 

Fakultet: Ekonomski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: društvene znanosti, polje ekonomske znanosti 

Datum obrane: 22. svibnja 1997. 

Dr. sc. NADA DENONA 

Naslov:"Potrošnja sektora domaćinstva i njezin utjecaj na gospodarske tijekove" 

Fakultet: Ekonomski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: društvene znanosti, polje ekonomske znanosti 

Datum obrane: 18. prosinca 1997. 

Dr. sc. BRANKA CRNKOVIĆ - STUMPF 

Naslov: "Procjenjivanje vrijednosti poduzeća kao pretpostavka upravljanja 
ekonomijom poduzeća" 

Fakultet: Ekonomski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: društvene znanosti, polje ekonomske znanosti 

Datum obrane: 16. srpnja 1997. 

Dr. sc. LEA GUDELJ 

Naslov: "Imunohistološka i funkcijska istraživanja perforina u endometriju i decidui 

trudnoće u čovjeka" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicinske znanosti, polje medicine 

Datum obrane: 17. srpnja l996. 
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Dr. sc. GORDANA RUBEŠA 

Naslov: "Zastupljenost citoloških i apoptičkih molekula tijekom trudnoće” 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicinske znanosti, polje medicine 

Datum obrane: 7. veljače 1997. 

Dr. sc. DARINKA VUČKOVIĆ 

Naslov: "Kampilobakterioza u miša patogeneza i imunološki nadzor” 
Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci  

Znanstveno područje i polje: biomedicinske znanosti, polje medicine 

Datum obrane: 30. listopada 1996. 

Dr. sc. KARMEN LONČAREK 

Naslov: "Funkcionalno testiranje oftalmičkog sliva u dijabetičara sa i bez dijabetičke 
retinopatije” 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicinske znanosti, polje medicine 

Datum obrane: 22. studenog 1996. 

Dr. sc. ROMANA JERKOVIĆ 

Naslov: "Regulacija ispoljavanja gena za lake lance miozina sporoga tipa u 
regenerativnom tkivu skeletnog mišića" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicinske znanosti, polje medicine 

Datum obrane: 6. veljače 1997. 

Dr. sc. IVAN KRAUS 

Naslov: "Prognostički čimbenici u preživljavanju bolesnika s alkoholnom cirozom 
jetre" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicinske znanosti, polje medicine 

Datum obrane: 21. ožujka 1997. 

Dr. sc. DARKO PERUŠIĆ 

Naslov: "Nasljednost poremećaj bioritma budnost - spavanje s desinhronizacijom “c” 
i “s” procesa u bolesnika s endogenom depresijom” 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicinske znanosti, polje medicine 

Datum obrane: 24. veljače 1997. 

Dr. sc. IVICA KONTOŠIĆ 
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Naslov: "Istraživanje faktora rizika oboljelih od varikoznog sindroma donjih 
ekstremiteta kod odreñenih zanimanja radno- aktivnog pučanstva u Rijeci" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicinske znanosti, polje medicine 

Datum obrane: 21. svibnja 1997. 

 

 

36. PROMOCIJA DOKTORA ZNANOSTI, 26. lipnja 1997. 

Dr. sc. IVICA PAVIĆ 

Naslov: ”Značaj citokina u nadzoru citomegalovirusne infekcije” 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicinske znanosti, polje medicina 

Datum obrane: 12. svibnja 1995. 

Dr. sc. DAMIR MUHVIĆ 

Naslov: “Utjecaj različitih puteva aplikacije somatostatina na eksperimentalni 
alergijski encefalomijelitis” 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci  

Znanstveno područje i polje: biomedicinske znanosti, polje medicina 
Datum obrane: 19. travnja 1996. 

Dr. sc. TOMISLAV RUKAVINA 

Naslov: “Klebsiella pneumoniae - utjecaj antilipopolisaharidnih protutijela na tijek 
infekcije u miša” 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicinske znanosti, polje medicina 

Datum obrane: 19. lipnja 1996. 

Dr. sc. ZORAN ŽGALJARDIĆ 

Naslov: “Prilog indikacijama za resekciju i rekonstrukciju mandibule u bolesnika s 
oralnim karcinomom” 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje polje: biomedicinske znanosti, polje stomatologija 

Datum obrane: 11. rujna 1996. 

Dr. sc. IVICA POLJAK 

Naslov: “Krvno-moždana barijera i intratekalna sinteza imunoglobulina u infekcijskim 
bolestima i multiploj sklerozi” 
Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 
Znanstveno područje i polje: biomedicinske znanosti, polje medicina 
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Datum obrane: 20. rujna 1996. 

Dr. sc. IVAN BENČIĆ 

Naslov: “Promjene optimalnog slušnog polja u osoba s oštećenjem sluha bukom” 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicinske znanosti, polje medicina 

Datum obrane: 4. listopada 1996. 

Dr. sc. DANIELA MALNAR - DRAGOJEVIĆ 

Naslov: “Utjecaj protoka krvi na razvoj atrofije u denerviranim mišićima štakora” 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicinske znanosti, polje medicina 

Datum obrane: 29. listopada 1996. 

Dr. sc. GORDANA ZAMOLO 

Naslov: “Histološke varijacije, kriteriji klasifikacije i kliničko - patološka korelacija 
meningealnih tumora" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicinske znanosti, polje medicina 

Datum obrane: 8. studenoga 1996. 

Dr. sc. BRIGITA TIĆAC 

Naslov: “Legionella pneumophila - obrambeni mehanizmi i patogeneza infekcije u 
miša” 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicinske znanosti, polje medicina 

Datum obrane: 22. studenoga 1996 

Dr. sc. HRVOJE LALIĆ 

Naslov: “Utjecaj neuroza i agravacije na izbivanje s posla u fizičkih radnica ” 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicinske znanosti, polje medicina 

Datum obrane: 27. studenoga 1996 

Dr. sc. ANTON MARIČIĆ 

Naslov: “Rane postoperacijske komplikacije supravezikalnih derivacija urina” 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicinske znanosti, polje medicina 

Datum obrane: 27. studenoga 1997. 

Dr. sc. VOJKO ROŽMANIĆ 
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Naslov: “Kontinuirani ezofagealni ph monitoring uotkrivanju gastroezofagealnog 
refluksa u djece s kroničnim bolestima dišnih putova” 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicinske znanosti, polje medicina 

Datum obrane: 19. prosinca 1996. 

Dr. sc. HERI BEZIĆ 

Naslov: “Inozemne direktne investicije u europskoj uniji” 

Fakultet: Ekonomski fakultet Rijeka 

Znanstveno područje i polje: društvene znanosti, polje ekonomske znanosti 

Datum obrane: 

Dr. sc. NATAŠA ZRILIĆ 

Naslov: Ekonomsko razvojna uloga države i znanstveno tehnolološka revolucija” 

Fakultet: Ekonomski fakultet Rijeka 

Znanstveno područje i polje: društvene znanosti, polje ekonomske znanosti 

Datum obrane: 9. prosinca 1996. 

 

35. PROMOCIJA DOKTORA ZNANOSTI, 13. veljače 1997. 

  

Dr. sc. JELENA TOMAC 

Naslov: "Infarkt miokarda desne klijetke-kliničke karakteristike i prognostičko 
značenje" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicinske znanosti, polje medicine 

Datum obrane: 18. lipnja 1996. 

Dr. sc. MAJA ABRAM 

Naslov: "Listerioza u miša - patogeneza i uloga stanične imunosti" 

Fakultet: Medicinski fakultet u Rijeci 

Znanstveno područje i polje: biomedicinske znanosti, polje medicine 

Datum obrane:3. svibnja 1996. 

Dr. sc. MARIN STANČIĆ 
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Naslov: "Primjena različitih optičkih povećanja iuspješnostregeneracije tibijalng 
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