
 
 

Raspored nastave ljetni semestar 2018. / 2019.  Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo 

 

 
Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo 

Raspored nastave za ljetni semestar akademske godine 2018. / 2019. 

Mjesto održavanja nastave: Ekonomska škola, Kovačićeva 3, Pula 

Mjesto održavanja Kliničke vježbe (KL): Opća bolnica Pula, Zavod za hitnu medicinu Istarske 

županije (Zagrebačka 30, Pula) 

 
I tjedan 

termin 25.2.2019. 
ponedjeljak 

26.2.2019. 
utorak 

27.2.2019. 
srijeda 

28.2.2019. 
četvrtak 

1.3.2019. 
petak 

      

      

15:00 –  
16:30 i  
16:45 – 
19:00 
  

Pedijatrija  
Jašić, 
dr.med.,pred. 
(5P) 
 

Pedijatrija  
Jašić, 
dr.med.,pred. 
(5P) 

Pedijatrija  
Jašić, 
dr.med.,pred. 
(5P) 

Pedijatrija  
Jašić, 
dr.med.,pred. 
(5P) 

 

 

II tjedan 

termin 4.3.2019. 
ponedjeljak 

5.3.2019. 
utorak 

6.3.2019. 
srijeda 

7.3.2019. 
četvrtak 

8.3.2019. 
petak 

      

      

15:00 –  
16:30 i  
16:45 – 
19:00 
 

Pedijatrija  
Jašić, 
dr.med.,pred. 
(5P) 
. 

Pedijatrija  
Jašić, 
dr.med.,pred. 
(5P) 

Zdravstvena 
njega djeteta 
Benčić, mag. 
med.techn. 
pred. (5P) 

Zdravstvena 
njega djeteta 
Benčić, mag. 
med.techn. 
pred. (5P) 

 

 

III tjedan 

termin 11.3.2019. 
ponedjeljak 

12.3.2019. 
utorak 

13.3.2019. 
srijeda 

14.3.2019. 
četvrtak 

15.3.2019. 
petak 

      

      

15:00 –  
16:30 i  
16:45 – 
19:00 
 

Zdravstvena 
njega djeteta 
Benčić, mag. 
med.techn. 
pred. (5P) 

Zdravstvena 
njega djeteta 
Benčić, mag. 
med.techn. 
pred. (5P) 

Zdravstvena 
njega djeteta 
Benčić, mag. 
med.techn. 
pred. (5P) 

Zdravstvena 
njega djeteta 
Benčić, mag. 
med.techn. 
pred. (5P) 
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IV tjedan 

termin 18.3.2019. 
ponedjeljak 

19.3.2019. 
utorak 

20.3.2019. 
srijeda 

21.3.2019. 
četvrtak 

22.3.2019. 
petak 

      

      

15:00 –  
16:30 i  
16:45 – 
19:00 
 

Zdravstvena 
njega djeteta 
Benčić, mag. 
med.techn. 
pred. (5P) 
 

Zdravstvena 
njega djeteta 
Benčić, mag. 
med.techn. 
pred. (5P) 
 

Zdravstvena 
njega djeteta 
Benčić, mag. 
med.techn. 
pred. (5S) 
 

Zdravstvena 
njega djeteta 
Benčić, mag. 
med.techn. 
pred. (5S) 

 

 

V tjedan 

termin 25.3.2019. 
ponedjeljak 

26.3.2019. 
utorak 

27.3.2019. 
srijeda 

28.3.2019. 
četvrtak 

29.3.2019. 
petak 

07:30 – 
13:30 

Zdravstvena 
njega djeteta 
(8KL) 

Zdravstvena 
njega djeteta 
(8KL) 

Zdravstvena 
njega djeteta 
(8KL) 

Zdravstvena 
njega djeteta 
(8KL) 

Zdravstvena 
njega djeteta 
(8KL) 

      

15:00 –  
16:30 i  
16:45 – 
19:00 
 

Javno 
zdravstvo  
doc.dr.sc. 
Jovanović 
(5P) 

Javno 
zdravstvo  
doc.dr.sc. 
Jovanović 
(5P) 

Javno 
zdravstvo  
doc.dr.sc. 
Jovanović 
(5P) 

Javno 
zdravstvo  
doc.dr.sc. 
Jovanović 
(5P) 

 

kolegij Zdravstvena njega djeteta dogovor u svezi  kliničkih vježbi (grupe studenata, razdoblje 

odvijanja kliničkih vježbi) s nositeljicom kolegija Sibil Benčić, mag.med.techn., pred. 

VI tjedan 

termin 1.4.2019. 
ponedjeljak 

2.4.2019. 
utorak 

3.4.2019. 
srijeda 

4.4.2019. 
četvrtak 

5.4.2019. 
petak 

07:00 – 
13:30 

Zdravstvena 
njega djeteta  
(8 KL) 

Zdravstvena 
njega djeteta  
(8 KL) 

Zdravstvena 
njega djeteta  
(8 KL) 

Zdravstvena 
njega djeteta  
(8 KL) 

Zdravstvena 
njega djeteta  
(8 KL) 

      

15:00 –  
16:30 i  
16:45 – 
19:00 
 

Javno 
zdravstvo  
doc.dr.sc. 
Jovanović 
(5P) 

Javno 
zdravstvo  
doc.dr.sc. 
Jovanović 
(5P) 

Javno 
zdravstvo  
doc.dr.sc. 
Jovanović 
(5V – G1) 
 
Rakić, 
dipl.med.techn
pred. 
(5V – G2) 
Dvije dvorane 

Javno 
zdravstvo  
doc.dr.sc. 
Jovanović 
(5V – G1) 
 
Rakić, 
dipl.med.techn
pred. 
(5V – G2) 
Dvije dvorane 

Javno 
zdravstvo  
doc.dr.sc. 
Jovanović 
(5V – G1) 
 
Rakić, 
dipl.med.techn
pred. 
(5V – G2) 
Dvije dvorane 
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VII tjedan 

termin 8.4.2019. 
ponedjeljak 

9.4.2019. 
utorak 

10.4.2019. 
srijeda 

11.4.2019. 
četvrtak 

12.4.2019. 
petak 

07:30 – 
11:15 

Zdravstvena 
njega djeteta  
(5 KL) 

Zdravstvena 
njega djeteta  
(5 KL) 

   

      

15:00 –  
16:30 i  
16:45 – 
19:00 
 

Zdravstvena 
psihologija  
doc.dr.sc. 
Špelić 
(5P) 

Zdravstvena 
psihologija  
doc.dr.sc. 
Špelić 
(5P) 

Zdravstvena 
psihologija  
doc.dr.sc. 
Špelić 
(5P) 

Zdravstvena 
psihologija  
doc.dr.sc. 
Špelić 
(5P) 

 

 

VIII tjedan 

termin 15.4.2019. 
ponedjeljak 

16.4.2019. 
utorak 

17.4.2019. 
srijeda 

18.4.2019. 
četvrtak 

19.4.2019. 
petak 

      

      

15:00 –  
16:30 i  
16:45 – 
19:00 
 

Zdravstvena 
psihologija  
doc.dr.sc. 
Špelić 
(5P) 

Zdravstvena 
psihologija  
doc.dr.sc. Špelić 
(5P) 

Zdravstvena 
psihologija  
doc.dr.sc. Špelić 
(5V) 

Zdravstvena 
psihologija  
doc.dr.sc. 
Špelić 
(5V) 

Zdravstvena 
psihologija  
doc.dr.sc. 
Špelić 
(5V) 

 

IX tjedan 

termin 22.4.2019. 
ponedjeljak 

23.4.2019. 
utorak 

24.4.2019. 
srijeda 

25.4.2019. 
četvrtak 

26.4.2019. 
petak 

      

      

15:00 –  
16:30 i  
16:45 – 
19:00  

praznik 
 

Ginekologija i 
porodništvo 
(5P) 
doc.dr.sc. 
Belci, dr.med. 
mr.sc.Zoričić, 
dr.med.,pred. 

Ginekologija i 
porodništvo 
(5P) 
doc.dr.sc. 
Belci, dr.med. 
mr.sc.Zoričić, 
dr.med.,pred. 

Ginekologija 
i porodništvo 
(5P) 
doc.dr.sc. 
Belci, 
dr.med. 
mr.sc.Zoričić, 
dr.med.,pred. 

Ginekologija 
i porodništvo 
(5P) 
doc.dr.sc. 
Belci, 
dr.med. 
mr.sc.Zoričić, 
dr.med.,pred. 
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X tjedan 

termin 29.4.2019. 
ponedjeljak 

30.4.2019. 
utorak 

1.5.2019. 
srijeda 

2.5.2019. 
četvrtak 

3.5.2019. 
petak 

      

      

15:00 –  
16:30 i  
16:45 – 
19:00 
 

Ginekologija i 
porodništvo 
(5P) 
doc.dr.sc. 
Belci, 
dr.med. 
mr.sc.Zoričić, 
dr.med.,pred. 

Ginekologija i 
porodništvo 
(5P) 
doc.dr.sc. 
Belci, dr.med. 
mr.sc.Zoričić, 
dr.med.,pred. 

praznik 
 

Zdravstvena 
njega majke i 
novorođenčeta 
Pucić, 
dipl.med.techn., 
pred. (5P) 

Zdravstvena 
njega majke i 
novorođenčeta 
(Pucić, 
dipl.med.techn., 
pred. (5P) 

 

XI tjedan 

termin 6.5.2019. 
ponedjeljak 

7.5.2019. 
utorak 

8.5.2019. 
srijeda 

9.5.2019. 
četvrtak 

10.5.2019. 
petak 

      

      

15:00 –  
16:30 i  
16:45 – 
19:00 
 

Zdravstvena 
njega majke i 
novorođenčeta 
(Pucić, 
dipl.med.techn 
pred. (5P) 

Zdravstvena 
njega majke i 
novorođenčeta 
(Pucić, 
dipl.med.techn 
pred. (5P) 

Zdravstvena 
njega majke i 
novorođenčeta 
(Pucić, 
dipl.med.techn 
pred. (5P) 

Zdravstvena 
njega majke i 
novorođenčeta 
(Pucić, 
dipl.med.techn 
pred. (5S) 

Infektologija 
(5P) 
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XII tjedan 

termin 13.5.2019. 
ponedjeljak 

14.5.2019. 
utorak 

15.5.2019. 
srijeda 

16.5.2019. 
četvrtak 

17.5.2019. 
petak 

07:30 – 
13:30 

Zdravstvena 
njega majke i 
novorođenčeta 
(KL8) 

Zdravstvena 
njega majke i 
novorođenčeta 
(KL8) 

Zdravstvena 
njega majke i 
novorođenčeta 
(KL8) 

Zdravstvena 
njega majke i 
novorođenčeta 
(KL8) 

Zdravstvena 
njega majke i 
novorođenčeta 
(KL8) 

      

15:00 –  
16:30 i  
16:45 – 
19:00 
 

Infektologija 
 (5P) 

Infektologija 
 (5P) 

Dermatologija 
(5P) 

Dermatologija 
(5P) 

Dermatologija 
(5P) 

kolegij Zdravstvena njega majke i novorođenčeta dogovor u svezi  kliničkih vježbi (grupe 

studenata, razdoblje odvijanja kliničkih vježbi) s nositeljicom kolegija Irinom Pucić, 

dipl.med.techn., pred. 

 

 

XIII tjedan 

termin 20.5.2019. 
ponedjeljak 

21.5.2019. 
utorak 

22.5.2019. 
srijeda 

23.5.2019. 
četvrtak 

24.5.2019. 
petak 

07:30 – 
13:30 

Zdravstvena 
njega majke i 
novorođenčeta 
(KL8) 

Zdravstvena 
njega majke i 
novorođenčeta 
(KL8) 

Zdravstvena 
njega majke i 
novorođenčeta 
(KL4) (07:30 – 
10:30) 

Kliničke 
vježbe  
ljetne  
(KL5) 

Kliničke  
vježbe  
ljetne  
(KL5) 

 Izborni kolegij Izborni kolegij Izborni kolegij Izborni kolegij Izborni kolegij 

15:00 – 
16:10 i  
16:20 – 
17:30 
  

Temeljni 
postupci 
održavanja 
života 
Antić, dr.med., 
pred. (5P) 

Temeljni 
postupci 
održavanja 
života 
Antić, dr.med., 
pred. (5P) 

Temeljni 
postupci 
održavanja 
života 
Antić, dr.med., 
pred. (5V/G1) 

Temeljni 
postupci 
održavanja 
života 
Antić, dr.med., 
pred. (5V/G1) 

Temeljni 
postupci 
održavanja 
života 
Antić, dr.med., 
pred. (5V/G2) 

15:00 – 
16:10 i  
16:20 – 
17:30 
 

Grupni pristupi 
liječenju  
doc.dr.sc. 
Špelić (5P) 

Grupni pristupi 
liječenju 
doc.dr.sc. 
Špelić (5P) 

Grupni pristupi 
liječenju 
doc.dr.sc. 
Špelić (5S) 

Grupni pristupi 
liječenju 
doc.dr.sc. 
Špelić (5S) 

 

 30 KL izborni kolegij Grupni pristupi liječenju student dogovaraju s doc.dr.sc. Špelić 
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XIV tjedan 

termin 27.5.2019. 
ponedjeljak 

28.5.2019. 
utorak 

29.5.2019. 
srijeda 

30.5.2019. 
četvrtak 

31.5.2019. 
petak 

07:00 – 
13:30  

Kliničke vježbe  
ljetne (KL8) 

Kliničke vježbe 
ljetne (KL8) 

Kliničke 
vježbe ljetne 
(KL8) 

Kliničke vježbe  
ljetne (KL8) 

Kliničke vježbe  
ljetne (KL8) 

 Izborni kolegij Izborni kolegij Izborni 
kolegij 

Izborni kolegij Izborni kolegij 

15:00 –  
16:30 i  
16:45 – 
19:00 
 

Temeljni 
postupci 
održavanja 
života 
Antić, dr.med., 
pred. (5V/G2) 
 

Temeljni 
postupci 
održavanja 
života 
Antić, dr.med., 
pred. (5V/G3) 
 

Temeljni 
postupci 
održavanja 
života 
Antić, 
dr.med., 
pred. (5V/G3) 
 

Temeljni 
postupci 
održavanja 
života 
Antić, dr.med., 
pred. (5V/G4) 
 

Temeljni 
postupci 
održavanja 
života 
Antić, dr.med., 
pred. (5V/G4) 
 

 

 

XV tjedan 

termin 3.6.2019. 
ponedjeljak 

4.6.2019. 
utorak 

5.6.2019. 
srijeda 

6.6.2019. 
četvrtak 

7.6.2019. 
petak 

07:00 – 
15:00 

Kliničke 
vježbe II 
(10KL) 

Kliničke 
vježbe II 
(10KL) 

Kliničke 
vježbe II 
(10KL) 

Kliničke 
vježbe II 
(10KL) 

Kliničke 
vježbe II 
(10KL) 

      

 
 

     

 
 

     

 

 

  


