
„Prvi Susret Studentskih zborova hrvatskih Medicinskih fakulteta- Split 2011.“ 

 

 

Unatoč vječnom rivalstvu i antagonizmu među hrvatskim medicnskim fakultetima, napose 

onom između Splita i Zagreba, i ne slaganju naših Uprava smatrao sam da nije dobro da bar mi 

studenti ne surađujemo. Cilj mi nikako nije bio traženje krivaca za odnose među fakultetima već 

povezivanje Studentskih zborova hrvatskih medicinskih fakulteta, suradnja, planiranje 

zajedničkih projekata i pokušaj rješavanja problema koji su slični za cjelokupnu studentsku 

populaciju Lijepe naše.  

Tako sam pozvao kolege sa sva četiri medicinska fakulteta u RH i one s mostarskog, točnije 

njihove studenske zborove, na  na „Prvi Susret Studentskih zborova hrvatskih Medicinskih 

fakulteta- Split 2011.“ u organizaciji i pod pokroviteljstvom Studentskog zbora Medicinskog 

fakulteta Sveučilišta u Splitu. Susret je planiran od 18.-20. ožujka 2011.god u prostorijama 

Medicinskog fakulteta u Splitu. 

Odazvali su se: Ivan Bota,  v.d. Predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu, Nenad 

Čekić, predstavnik Studentskog zbora Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, Vedran 

Dodig, predstavnik Studentskog zbora Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Domagoj 

Gajski, Predsjednik Studentskog zbora Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Danko Relić, 

Predsjednik Studentskog zbora Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Oliver Šuman, 

predstavnik Studentskog zbora Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od domaćina su tu 

bili: Slavica Jurić, predstavnica Studentskog zbora Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu i 

 Andrija Babić, Predsjednik Studentskog zbora Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Goste 

smo po dolasku smjestili u studenski dom na Spinutu. 

Susret se održao 19. ožujka 2011. godine u vijećnici našeg fakulteta, s početkom u 09,00 sati. Svi 

prisutni su se složili kako je ideja o suradnji SZ-ova na razini RH izvrsna i da se nadaju da će 

potrajati i biti plodonosna. Na početku sjednice skupu se, s nekoliko prigodnih riječi, obratila 

prodekanica za znanost MF-a u Splitu, doc. dr. sc. Livija Puljak. Predstavila je znanstvene 

uspjehe MF-a u Splitu, „Glasnik“ MF-a i planove sadašnje Uprave. Pohvalila je ideju o suradnji 

SZ-ova RH i poželila nam sreću i uspjeh u radu. Kasnije se obratio i dekan MF-a Sveučilišta u 

Splitu prof. dr. sc. Matko Marušić. Ispričao je svoju viziju razvoja MF-a, predstavio novi 

„europski“ curriculum koji je implementiran na prve četiri godine studija medicine i poželio nam 

uspjeh u radu. Članovi Uprave MF-a u Splitu napustili su skup, a susret je nastavljen. 

Tijekom sastanka skupu se pridružio i v. d. Predsjednik SZ-a Sveučilišta u Splitu Ivan Žižić, koji je 

također pohvalio aktivnosti SZ-a MF-a. 



Tijekom sastanka su predstavnici svih fakulteta govorili o novostima i specifičnostima svojih 

visokoškolskih institucija, predlagali zajedničke projekte i pokušavali riješiti probleme koji nas 

svih muče.  Kolega Šuman sa zagrebačke medicine izvjestio je o održavanju studentskog 

kongresa CROSS, od 14.- 17. travnja ove godine. Pozvao je sve predstavnike da obavijeste 

kolege sa svojih fakulteta i sudjeluju u što većem broju. MF u Zagrebu priznaje sudjelovanje na 

Kongresu kao izborni predmet. Na prijedlog kolege Gajskog iz Rijeke dogovorena je zajednička 

akcija za Dan hipertenzije 16. 05. 2011. Studenti sva četiri fakulteta, u organizaciji SZ-ova, u isto 

vrijeme će u centru svog grada mjeriti tlak i ispunjavati anketu o navikama građana. Više o ovoj 

akciji možete pročitati u članku naše studenske urednice Glasnika Slavice Jurić. Također se 

planira zajednička akcija darivanja krvi kao i zajedničko obilježavanje Svjetskog dana dijabetesa. 

Na kraju sastanka usuglasili smo se da je ideja o zajedničkoj suradnji izvrsna te trebamo uložiti 

sve napore da se nastavi i poboljša. Zajedničkim djelovanjem i istupima možemo se puno lakše 

izboriti za sve zahtjeve i riješiti probleme koji nas muče. Kada se studenski zborovi svih hrvatskih 

medicinskih fakulteta dogovore i skupa nešto žele mijenjati onda predstavljaju cjelokupnu 

populaciju studenata, dakle budućnost hrvatskog zdravstva. 

Po završetku Susreta uslijedio je turistički obilazak Splita, a u večernjim satima nezaboravan 

provod koji je pomogao da se još bolje upoznamo i povežemo. Veselim se Drugom susretu koji 

se planira za vrijeme CROSS-a u Zagrebu. 
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