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Opatija, 28. svibnja  2018. 

 
ZAPISNIK  

sa 10. sjednice Fakultetskog vijeća, održane u 
ponedjeljak, 28. svibnja 2018. godine, s početkom u 9,00 sati, u Dvorani III 

 

SJEDNICU SAZVALA 
prof. dr. sc. Dora 
Smolčić Jurdana, 
dekanica 

VODITELJICA 
prof. dr. sc. Dora 
Smolčić Jurdana, 
dekanica 

ZAPISNIČARKA Maja Juračić, dipl. iur. 

NAZOČNI ČLANOVI FAKULTETSKOG VIJEĆA: izv. prof. dr. sc. Romina Alkier, doc. dr. sc. Lidija Bagarić, prof. dr. sc. Tea Baldigara, 
doc. dr. sc. Suzana Bareša, prof. dr. sc. Nevenka Blažević, doc. dr. sc. Siniša Bogdan, doc. dr. sc. Brigita Bosnar-Valković, dr. sc. 
Tomislav Car, prof. dr. sc. Zdenko Cerović, izv. prof. dr. sc. Kristina Črnjar, doc. dr. sc. Daniel Dragičević, prof. dr. sc. Vlado Galičić, 
doc. dr. sc. Sabina Hodžić, prof. dr. sc. Zoran Ivanović, prof. dr. sc. Sandra Janković, izv. prof. dr. sc. Adriana Jelušić, doc. dr. sc. 
Goran Karanović, prof. dr. sc. Greta Krešić, izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić, izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić, doc. dr. sc. Maja 
Mamula, prof. dr. sc. Suzana Marković,  prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić, izv. prof. dr. sc. Ines Milohnić, izv. prof. dr. sc. Dolores 
Miškulin, prof. dr. sc. Edna Mrnjavac, izv. prof. dr. sc. Elvis Mujačević, doc. dr. sc. Maja Nikšić Radić, prof. dr. sc. Nadia Pavia, izv. prof. 
dr. sc. Marko Perić, prof. dr. sc. Milena Peršić, izv. prof. dr. sc. Ljubica Pilepić Stifanich, doc. dr. sc. Elena Rudan, doc. dr. sc. Nataša 
Slavić, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana,  doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta, prof. dr. sc. Christian Stipanović, prof. dr. sc. Mislav 
Šimunić, doc. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić, Denis Turalija, mag. oec., prof. dr. sc. Ana Vizjak, doc. dr. sc. Dubravka Vlašić, izv. prof. 
dr. sc. Ana–Marija Vrtodušić Hrgović, izv. prof. dr. sc. Zrinka Zadel, Vedrana Čikeš, Lorena Dadić, Kruna Juriša, Nikola Jurković, Ivan 
Butković,  
 
ODSUTNI ČLANOVI FAKULTETSKOG VIJEĆA: izv. prof. dr. sc. Lorena Bašan, prof. dr. sc. Daniela Gračan, prof. dr. sc. Slobodan 
Ivanović, doc. dr. sc. Marija Ivaniš, prof. dr. sc. Dragan Magaš, dr. rer. nat. Krešo Mihalinčić, Matea Ban, Dora Lazzarich, Diana Marić, 
Kate Obradović 
 
Utvrđuje se da je na sjednici prisutno više od polovine članova Fakultetskog vijeća. Fakultetsko vijeće ima kvorum potreban za 
donošenje valjanih odluka. 
 
 
Dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, otvorila je 10. sjednicu Fakultetskog vijeća. 
 
 
 

D N E V N I  R E D 

1.  Usvajanje Zapisnika sa 7., 8. i 9. sjednice Fakultetskog vijeća 

2.  Usvajanje Dnevnog reda 10. sjednice Fakultetskog vijeća 

3.  Informacije Dekanice 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

4.  Informacije o sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

5.  Studentska pitanja 
Izvjestitelji: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić i predsjednica Studentskog zbora Dora Lazzarich 

6.  Informacije o reakreditaciji Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u 2018. godini 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić, prodekanica za razvoj 
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7.  

Izmjene i dopune studijskih programa preddiplomskih i diplomskih studija 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić  
 
1. Odluka o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija „Marketing u turizmu“ 
2. Odluka o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija „Menadžment u turizmu“ 
3. Odluka o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija „Menadžment u 

hotelijerstvu“ 
4. Odluka o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija „Održivi razvoj turizma“ 
5. Odluka o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija „Menadžment 

održivog razvoja“ 
6. Odluka o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija „Poslovna ekonomija 

u turizmu i ugostiteljstvu“ 

8.  
Odluka o visini školarine, kriterijima i uvjetima participiranja u troškovima studija za redovite i izvanredne studente 
preddiplomskih stručnih studija, preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2018./2019. 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 

9.  Dekanove semestralne pohvale za zimski semestar akademske godine 2017./2018. 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 

10.  

Statistike prolaznosti:  
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 
 
1. Statistika prolaznosti zimskog semestra 2017./2018. akademske godine po kolegijima  
2. Statistika prolaznosti zimskog semestra 2017./2018. akademske godine 
 

11.  Odluka o pravu na mirovanje obveza studenata za vrijeme korištenja stipendije NR Kine 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 

12.  Združeni diplomski sveučilišni studij (master) „Turizam“: Imenovanje članova Upravnog odbora  
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić, prodekanica za razvoj 

13.  
Akcijski plan za unapređenje sustava osiguravanja kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 
razdoblje 2018.- 2021. godine  
Izvjestiteljice: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana i voditeljica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete, izv. 
prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović 

14.  Rezultati anketiranja za zimski  semestar akademske godine 2017./2018. 
Izvjestiteljica: voditeljica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete, izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović 

15.  Odluka o objavi poziva za dostavu projektnih prijedloga (4. ciklus) 
Izvjestiteljice: prof. dr. sc. Edna Mrnjavac i prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić  

16.  

Usvajanje Izvješća Povjerenstava za izbor nastavnika i suradnika: 
 
1. izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, 

znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu kvantitativna ekonomija  
    Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
2. u postupku izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, 

znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment, na neodređeno vrijeme s 10% radnim 
vremenom  
- usvajanje Izvješća o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za pristupnika koji nema proveden izbor 
u znanstveno zvanje – dr. sc. Maja Vizjak 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Zdenko Cerović 
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17.  

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika i suradnika 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu financije 
2. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu računovodstvo 
3. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu opća ekonomija 
4. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih 
znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment  
5. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih 
znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment  
6. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih 
znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu ekonomika poduzetništva 
7. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih 
znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu računovodstvo 
8. izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, 
znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu opća ekonomija  

18.  

Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih 
znanosti, znanstveno polje ekonomije 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. dr. sc. Tomislav Car  
2. dr. sc. Vanja Vitezić  
3. dr. sc. Maja Šimunić  

19.  
Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za ocjenu predavanja postavljenih na mrežnim stranicama Fakulteta 
kao nastavni tekst – doc. dr. sc. Dubravka Vlašić 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

20.  
Odluka o podnošenju prijave za odobrenje izdanja udžbenika „Upravljanje odnosima s gostima u turizmu i 
ugostiteljstvu“ kao izdanja Sveučilišta u Rijeci i uvrštenje u Plan izdavačke djelatnosti Sveučilišta 
Izvjestiteljica: prodekanica za znanstvenu i stručnu djelatnost, prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 

21.  

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

 
1. Odluka o izmjenama i dopunama studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog 

studija) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“  
2. Odluka o povjeravanju izvođenja nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) 

„Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ uglednoj inozemnoj nastavnici i stručnjakinji prof. dr. Rabiji 
Somun Kapetanović 

3. Odluka o povjeravanju izvođenja nastave  na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) 
„Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ uglednom inozemnom nastavniku i stručnjaku izr. prof. dr. 
Aleksanderu Aristovniku 

22.  

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

 
1. Odluka o izmjenama i dopunama studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) 

„Menadžment održivog razvoja“   
2. Odluka o povjeravanju izvođenja nastave  na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) 

„Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ uglednom inozemnom nastavniku i stručnjaku Larry Dwyer, PhD, 
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Professor 
3. Odluka o povjeravanju izvođenja nastave  na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) 

„Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ uglednom inozemnom nastavniku i stručnjaku William C. Gartner, 
PhD, Professor 

4. Odluka o povjeravanju izvođenja nastave  na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) 
„Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ uglednoj inozemnoj nastavnici i stručnjakinji  izr. prof. dr. Sonji 
Sibile Lebe 

5. Odluka o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva o ocjeni doktorske disertacije i imenovanju Povjerenstva za obranu 
doktorske disertacije mr. sc. Danijele Madžar    

23.  
Poslijediplomski specijalistički studij  „Zdravstveni turizam“ 
Odluka o izmjenama i dopunama studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija „Zdravstveni 
turizam“ 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

24.  
Izmjene i dopune Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima  (doktorskim studijima) na Fakultetu za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

25.  Statut Studentskog zbora FMTU 
Izvjestiteljice: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana i predsjednica Studentskog zbora Dora Lazzarich 

26.  Razno 

 
 

 

AD 1. Usvajanje Zapisnika sa 7., 8. i 9. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Zapisnici sa 7., 8. i 9. sjednice Fakultetskog vijeća usvojeni su bez primjedbi. 
 

AD 2. Usvajanje Dnevnog reda 10. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Dnevni red 10. sjednice Fakultetskog vijeća usvojen je bez primjedbi. 
 

AD 3. Informacije Dekanice 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, izvijestila je Fakultetsko vijeće o sljedećem: 
 
- Na 13. sjednici Senata održanoj 14. travnja 2018. godine donesena je Odluka o dodjeli statusa stručnih baza Sveučilišta u Rijeci na 
prijedlog Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 33 tvrtke u kojima se ove akademske godine provodi stručna praksa. 
Dekanica je istaknula da Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu prva sastavnica Sveučilišta u Rijeci koja je iskoristila ovu 
priliku te da je proces bio vrlo efikasan i brz. Dekanica se zahvalila prof. dr. sc. Greti Krešić koja je bila i članica povjerenstva 
Sveučilišta u Rijeci za donošenje Pravilnika o znanstvenim i stručnim bazama te članica povjerenstva za dodjelu statusa. te je 
napomenula da cijeli proces ne bi bio moguć bez dobro određene pripreme i podloge od strane prof. dr. sc. Vlade Galičića i dr. sc. 
Ivane Ivančić. 
 
- Održan je tradicionalni međunarodni kongres THI 2018 te je Dekanica istaknula iznimno zalaganje prof. dr. sc. Ines Milohnić kao 
predsjednice organizacijskog i programskog odbora, Ivane Licul kao tajnice kongresa te cijelog niza nastavnika i suradnika koji su svaki 
u svom segmentu rada doprinijeli uspješnosti kongresa i sudjelovali na kongresu sa svojim radovima. 
 
- 26. i 27. svibnja 2018.  godine završilo je izvođenje 4 programa edukacija  u Vukovaru, te  je dekanica istaknula da vjeruje da će se 
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na jesen potpisati ugovor i za dalje programe. 
 
- Uspješno su završeni programi cjeloživotnog obrazovanja „ Menadžment kamping resorta“, dva program kineskog jezika, strani jezici, 
turistički vodiči,  a bliži se kraju i program SHIP. 
 
- od 9. do 12. svibnja 2018. godine održan je na Braču kongres ruralnog turizma gdje je FMTU bio suorganizator.  
 
- U suradnji s Klasterom zdravstvenog turizma, izv. prof. dr. sc. Ljubica Pilepić Stifanich radi pripremu znanstvenog dijela konferencije o 
zdravstvenom turizmu gdje će Fakultet  također biti suorganizator. 
 
- Odrađen je niz sastanaka i radionica u okviru aktivnih EU projekata. 
 
- Izvršena je prezentacija prvog ciklusa znanstvenih  projekata Fakulteta. 
 
- Održana je prezentacija i dodjela nagrade od 1500,00 kuna najboljem studentskom znanstvenom projektu. Projektni tim su sačinjavali 
Ivan Molnar (voditelj) , Dino Kurtović, Kristina Mitrović i Sara Penić. 
 
- U okviru  Dies academicusa Rektorica Sveučilišta u Rijeci dodijelila je nagrade studentima Loreni Krznarić i Dori Župan. Nagradu za 
nastavnu izvrsnost dobili su doc. dr. sc. Goran Karanović i dr. sc. Jelena Đurkin . Dekanica je svima nagrađenima uputila iskrene 
čestitke. 
 
- Agencija za mobilnost i programe EU, 24. travnja 2018. godine donijela je odluku o odabiru ECTS stručnjaka u programu Ersamus+ 
na razini Republike Hrvatske gdje je izabran doc. dr. sc. Goran Karanović te mu je uputila iskrene čestitke. 
 
- Doc. dr. sc. Siniša Kušić s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci održao je radionicu definiranja ishoda učenja i njihovo 
usklađivanje s ostalim elementima nastavnog procesa. Dekanica je najavila održavanje nove radionice na dan 29. svibnja 2018. godine 
na temu učenje i poučavanje usmjereno na studente. Također je istaknula da će se u lipnju 2018. godine održati radionica na temu 
suradničke procijene. 
 
- Održan je Ph.D Workskop kojeg je vodio prof. Larry Dwyer i kojeg je pohađalo 20 doktoranada. 
 
- Održana  je radionica HBORA za naše studente, kao i niz gostujućih predavanja. 
 
- Prof. dr. sc. Sandra Janković izabrana je za članicu Izvršnog odbora UPUHH-a. Dekanice se zahvalila dosadašnjem članu prof. dr. 
sc. Zdenku Ceroviću. 
 
- Održan je tradicionalni Bal hotelijera. Dekanica je navela da je bio vrlo lijep i uspješan, te je uputila čestitke Studentskom zboru. 
 
- Po prvi put na Fakultetu je organiziran International Week čiju organizaciju je vodila izv. prof. dr. sc. Kristina Črnjar. 
 
- Sveučilište u Rijeci održalo je svečanu promociju doktora znanosti. 
 

AD 4. Informacije o sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Dekanica prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, izvijestila je Fakultetsko vijeće o sadržaju 12. sjednice Senata Sveučilišta u Rijeci, 
održane 20. ožujka 2018. godine, 13. sjednice Senata Sveučilišta u Rijeci, održane 18. travnja 2018. godine, 14. tematske sjednice 
Senata Sveučilišta u Rijeci o provođenju Strategije Sveučilišta u Rijeci u 2017. godini, održane 8. svibnja 2018. godine i 15. sjednice 
Senata Sveučilišta u Rijeci, održane 22. svibnja 2018. godine.  
 
Zapisnici sa sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci dostupni su na službenim stranicama Sveučilišta u Rijeci. 
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AD 5. Studentska pitanja 
Izvjestitelji: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić i predsjednica Studentskog zbora Dora Lazzarich 
 
Prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić izvijestila je članove Fakultetskog vijeća da će se izbori studentskih 
predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Rijeci održati 5. lipnja 2018. 
godine. 
 
Studentica Kruna Juriša izvijestila je članove Fakultetskog vijeća o studentskom putovanju u Budvu od 02.05. do 06.05.2018. 
godine na 1 1. Međunarodni kongres i sportske igre Fakulteta za turizam i hotelijerstvo te se zahvalila svima na angažmanu. 
 

AD 6. Informacije o reakreditaciji Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u 2018. godini 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić, prodekanica za razvoj 
 
Izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić, prodekanica za razvoj, zahvalila se svim nastavnicima i suradnicima na dostavljenim materijalima 
vezanim za prikupljanje dokaza u postupku reakreditacije.  
Prodekanica za razvoj je zamolila nastavnike i suradnike da pripreme radove studenata na temelju kojih se provodi vrednovanje na 
svakom kolegiju kojega su nositelji te da u digitalnom obliku pripreme primjerke završnih i diplomskih radova koje su mentorirali u 
proteklih 5 akademskih godina. Također je podsjetila je nastavnike na ispunjavanje ankete u upotrebi sustava za udaljeno učenje 
Moodle u ovoj akademskoj godini koja je u toku i najavila novu radionicu o unapređivanju nastavničkih kompetencija a koja će se 
održati na dan 29. svibnja 2018. godine na temu učenje i poučavanje usmjereno na studente te je napomenula da će se u lipnju 2018. 
godine održati radionica na temu suradničke procijene. 
 

AD 7. Izmjene i dopune studijskih programa preddiplomskih i diplomskih studija 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić  
 
1. Odluka o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija „Marketing u turizmu“ 
2. Odluka o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija „Menadžment u turizmu“ 
3. Odluka o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija „Menadžment u hotelijerstvu“ 
4. Odluka o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija „Održivi razvoj turizma“ 
5. Odluka o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija „Menadžment održivog 
razvoja“ 
6. Odluka o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija „Poslovna ekonomija u 
turizmu i ugostiteljstvu“ 
 
Materijal za navedenu točku nalazi se u prilogu ovog Zapisnika. 
 

Odluke donesene jednoglasno. 
 

AD 8. Odluka o visini školarine, kriterijima i uvjetima participiranja u troškovima studija za redovite i izvanredne studente 
preddiplomskih stručnih studija, preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2018./2019. 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, a 
sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Rijeci o visini participacije u troškovima studija za studente koji će u 2018./2019. akademskoj 
godini upisati 1. godinu preddiplomskih stručnih, preddiplomskih sveučilišnih, integriranih sveučilišnih, diplomskih sveučilišnih te 
specijalističkih diplomskih stručnih studija na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 003-01/18-03/02; URBROJ: 2170-57-01-18-
49), od 20. veljače 2018. godine, Odluci Senata Sveučilišta u Rijeci o kriterijima i uvjetima participiranja redovitih studenata u 
troškovima studija u 2018./2019. akademskoj godini (KLASA: 003-01/18-03/02; URBROJ: 2170-57-01-18-46), od 20. veljače 2018. 
godine, Odluci Senata Sveučilišta u Rijeci o troškovima upisa u prvu i više godine studija na Sastavnicama Sveučilišta u Rijeci u 
2018./2019. akademskoj godini (KLASA: 003-01/18-03/02; URBROJ: 2170-57-01-18-49), od 20. veljače 2018. godine, Odluci 
Fakultetskog vijeća Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu o uvjetima i kriterijima nastavka studija na preddiplomskom 
sveučilišnom studiju, nakon završetka stručnih preddiplomskih studija ili trogodišnjih preddiplomskih sveučilišnih studija (KLASA: 602-
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01/15-01/34; URBROJ: 215-24-15-05-01), od 12. svibnja 2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu na 10. sjednici, održanoj dana 28. svibnja 2018. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o visini školarine, kriterijima i uvjetima participiranja u troškovima studija  
 za redovite i izvanredne studente preddiplomskih stručnih studija, preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija u 

akademskoj godini 2018./2019. 
I. 

Puni iznos participacije u troškovima studija za upis na 1. godinu preddiplomskih sveučilišnih i diplomskih sveučilišnih studija iznosi: 
a) Redoviti studenti:            5.500,00 kn   (1 ECTS = 91,67 kn) 
b) Izvanredni studenti:                     5.500,00 kn   (1 ECTS = 91,67 kn) 
c) Izvanredni studenti - SC Zabok:  5.500,00 kn   (1 ECTS = 91,67 kn) 
d) Studenti strani državljani:           16.500,00 kn  (1 ECTS = 275,00 kn) 

 
Trošak prvog upisa u prvu godinu studija iznosi 330,00 kn.  
Trošak upisa u više godine studija iznosi 250,00 kn. 

II. 
Studenti državljani Republike Hrvatske te studenti zemalja Europske unije koji prvi put upisuju prvu godinu redovitog studija i studiraju 
u okviru upisne kvote, ne plaćaju participaciju u troškovima studija (školarinu). 
Pravo na subvenciju MZO iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske student ostvaruje na onaj broj godina koji odgovara 
propisanom vremenu trajanja studija (4 godine na preddiplomskom sveučilišnom studiju, 3 godine na stručnom studiju, 1 godinu na 
diplomskom sveučilišnom studiju). 
Studenti strani državljani (ako međunarodnim ugovorom nije drugačije utvrđeno) koji studiraju u statusu redovitog studenta, plaćaju 
participaciju u troškovima studija (školarinu) u visini od 16.500,00 kn. 

Ill.  
Redoviti studenti 
Redoviti studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli 55 ECTS bodova i više, prilikom upisa u narednu godinu studija ne 
plaćaju participaciju (izuzev studenata koji studiraju više od propisanog vremena trajanja studija). 
Redoviti studenti koji će ostvariti pravo upisa u narednu godinu bez plaćanja, a dopušteno im je upisati  više od 60 ECTS-a, dužni su 
uplatiti razliku upisanih ECTS bodova. 
Redoviti studenti koji su tijekom 2017./2018. akademske godine stekli manje od 54,9 ECTS, ali više od 30 ECTS bodova, dužni su 
platiti participaciju koja odgovara umnošku neostvarenih ECTS bodova i utvrđene novčane vrijednosti za 1 ECTS bod. 
Redoviti studenti koji na stručnom studiju u tri godine, na preddiplomskom sveučilišnom studiju u četiri godine i na diplomskom 
sveučilišnom studiju u jednoj godini nisu stekli ukupan broj ECTS bodova potreban za završetak studija, a tijekom 2017./2018. 
akademske godine stekli su više od 30 ECTS bodova, dužni su u narednoj akademskoj godini platiti participaciju koja odgovara 
umnošku neostvarenih ECTS bodova i utvrđene novčane vrijednosti za 1 ECTS bod. 
Redoviti studenti koji su tijekom 2017./2018. akademske godine stekli 30 ECTS bodova i manje, dužni su u narednoj akademskoj 
godini platiti puni iznos participacije. 
Redoviti studenti su dužni u narednoj akademskoj godini platiti puni iznos participacije pod sljedećim uvjetima:  
a) ukoliko na trogodišnjem stručnom studiju nisu u četiri godine stekli ukupan broj ECTS bodova potreban za završetak studija. 
b) ukoliko na četverogodišnjem preddiplomskom studiju nisu u pet godina stekli ukupan broj ECTS bodova potreban za završetak 
studija. 
c) ukoliko na jednogodišnjem diplomskom studiju nisu u dvije godine stekli ukupan broj ECTS bodova potreban za završetak studija. 
Redoviti studenti preddiplomskog sveučilišnog studija dužni su nakon 6 godina promijeniti status i prijeći u status izvanrednog studenta. 
Redoviti studenti stručnog studija dužni su nakon 4 godina promijeniti status i prijeći u status izvanrednog studenta. 
Redoviti studenti diplomskog sveučilišnog studija dužni su nakon 2 godina promijeniti status i prijeći u status izvanrednog studenta. 

lV. 
Izvanredni studenti 
Izvanredni studenti plaćaju školarinu prema broju upisanih ECTS bodova. 
Izvanredni studenti dužni su u narednoj akademskoj godini platiti puni iznos participacije pod sljedećim uvjetima:  
a) ukoliko na trogodišnjem stručnom studiju nisu u četiri godine stekli ukupan broj ECTS bodova potreban za završetak studija. 
b) ukoliko na četverogodišnjem preddiplomskom studiju nisu u pet godina stekli ukupan broj ECTS bodova potreban za završetak 
studija. 
c) ukoliko na jednogodišnjem diplomskom studiju nisu u dvije godine stekli ukupan broj ECTS bodova potreban za završetak studija. 
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Maksimalan broj godina studiranja na stručnom studiju iznosi 8 godina. 
Maksimalan broj godina studiranja na preddiplomskom sveučilišnom studiju iznosi 9 godina. 
Maksimalan broj godina studiranja na diplomskom sveučilišnom studiju iznosi 3 godine. 
Izvanredni studenti upisani sukladno Odluci o uvjetima i kriterijima nastavka studija na preddiplomskom sveučilišnom studiju, nakon 
završetka stručnih preddiplomskih ili trogodišnjih preddiplomskih sveučilišnih studija plaćaju školarinu prema broju upisanih 
ECTS bodova, a ukoliko u tri godine nisu stekli  ukupan broj ECTS bodova potreban za završetak studija dužni su u narednoj 
akademskoj godini platiti puni iznos participacije. 

V. 
Izvanredni studenti – hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata), djeca smrtno 
stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata, djeca 100%-tnih HRVI iz Domovinskog rata I. skupine te osobe s 60%-
tnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom) plaćaju 50 % od ukupnog iznosa participacije utvrđene u točki I. ove Odluke. 
Izvanredni studenti koji dolaze iz sustava alternativne skrbi (dječjih i odgojnih domova, udomiteljskih obitelji) plaćaju 50 % od ukupnog 
iznosa participacije utvrđene u točki I. ove Odluke. 

VI. 
Studentima koji plaćaju participaciju u troškovima studija, može se odobriti plaćanje u najviše tri rate, prvu ratu  uplaćuju prilikom upisa, 
drugu ratu do 31. prosinca tekuće godine, a treću (posljednju) ratu do 31. siječnja naredne godine. 

VII. 
Student ima pravo na povrat uplaćene školarine ili dijela školarine za tekuću akademsku godinu ako uplati veći iznos participacije u 
troškovima studija od utvrđenog ovom Odlukom. 

Vlll. 
Studentima koji tijekom akademske godine ne podmire u cijelosti svoje financijske obveze neće se odobriti upis u narednu akademsku 
godinu. 

lX. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se od akademske godine 2018./2019. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 9. Dekanove semestralne pohvale za zimski semestar akademske godine 2017./2018. 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 
 
Materijal za navedenu točku nalazi se u prilogu ovog Zapisnika. 
 

AD 10. Statistike prolaznosti:  
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 
 
1. Statistika prolaznosti zimskog semestra 2017./2018. akademske godine po kolegijima  
2. Statistika prolaznosti zimskog semestra 2017./2018. akademske godine 
 
Materijal za navedenu točku nalazi se u prilogu ovog Zapisnika. 
 

AD 11. Odluka o pravu na mirovanje obveza studenata za vrijeme korištenja stipendije NR Kine 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 
 
Na temelju članka 16. Pravilnika o preddiplomskim stručnim studijima, preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima na Fakultetu 
za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 15. prosinca 2015. godine,  Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment 
u turizmu i ugostiteljstvu na 10. sjednici održanoj 28. svibnja 2018. godine, donosi 
 

ODLUKU 
O PRAVU NA MIROVANJE OBVEZA STUDENATA ZA VRIJEME KORIŠTENJA STIPENDIJE NR KINE 

 
I.  

Ovom Odlukom utvrđuju se pravo na mirovanje obveza studentima Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, u akademskoj 
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godini u kojoj koriste stipendiju NR Kine dodijeljenu od strane Veleposlanstvo NR Kine u Republici Hrvatskoj. 
II.  

Za vrijeme korištenja stipendije NR Kine studentima Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu odobrava se mirovanje obveza 
sukladno Strategiji Sveučilišta u Rijeci i Strategiji Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, u svrhu internacionalizacije i 
jačanja međunarodnog položaja Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i uključivanja u različite oblike međunarodne 
suradnje na području visokog obrazovanja, znanstveno-istraživačkog rada i međunarodne razmjene i mobilnosti studenata, nastavnog i 
nenastavnog osoblja. 

III.  
Pravo na mirovanje obveza imaju  studenti Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu koji su upisali narednu akademsku 
godinu a dobitnici su stipendije NR Kine dodijeljene od strane Veleposlanstvo NR Kine u Republici Hrvatskoj. 
Zahtjev za mirovanje obveza, zajedno sa dokumentacijom (Odlukom o dodjeli stipendije) podnosi se Povjerenstvu za nastavu putem 
Ureda za studente prije početka realizacije stipendije NR Kine. 
Povjerenstvo za nastavu rješenjem će utvrditi pravo na mirovanje studentskih obveza . 
Mirovanje studentskih obveza odobrava se u trajanju od jedne akademske godine. 

IV.  
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 12. Združeni diplomski sveučilišni studij (master) „Turizam“: Imenovanje članova Upravnog odbora  
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić, prodekanica za razvoj 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 10. sjednici, održanoj dana 28. svibnja 2018. godine, donosi 

 
ODLUKU  

O IMENOVANJU ČLANOVA FAKULTETA ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU U UPRAVNI ODBOR  
ZDRUŽENOG DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA (MASTER) „TURIZAM“  

l. 
Za članove Upravnog odbora združenog diplomskog sveučilišnog studija (master) „Turizam“ sa Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu , imenuju se: 
1. Prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
2. Prof. dr. sc. Sandra Janković 
3. Izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić. 
 

Obrazloženje 
Prema Konzorcijskom ugovor o provedbi združenog diplomskog sveučilišnog studija (master) „Turizam“ kojeg su potpisali Fakultet za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci i Ekonomski Fakultet Sveučilišta u Sarajevu, predviđeno je člankom  23. 
formiranje Upravnog odbora od kojih 3 člana imenuje Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu a 3 
Ekonomski Fakultet Sveučilišta u Sarajevu.  
Slijedom navedenog, Fakultetsko vijeće donosi Odluku kao u izreci. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 13. Akcijski plan za unapređenje sustava osiguravanja kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 
razdoblje 2018.- 2021. godine  
Izvjestiteljice: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana i voditeljica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete, izv. prof. dr. 
sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović 
 
Materijal za navedenu točku nalazi se u prilogu ovog Hodograma. 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 10. sjednici, održanoj dana 28. svibnja 2018. godine, donosi 
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ODLUKU 

I. 
Usvaja se Akcijski plan za unapređenje sustava osiguravanja kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za razdoblje 
2018.- 2021. godine. 

II. 
Akcijski plan za unapređenje sustava osiguravanja kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za razdoblje 2018.- 
2021. godine, čini sastavni dio ove Odluke. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 14. Rezultati anketiranja za zimski  semestar akademske godine 2017./2018. 
Izvjestiteljica: voditeljica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete, izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović 
 
Materijal za navedenu točku nalazi se u prilogu ovog Zapisnika. 
 

AD 15. Odluka o objavi poziva za dostavu projektnih prijedloga (4. ciklus) 
Izvjestiteljice: prof. dr. sc. Edna Mrnjavac i prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić  
 
Na temelju Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku financiranja znanstvenih projekata Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 602-04/15-01/02, URBROJ: 2170-57-01-15-88), donesene na 75. sjednici Senata Sveučilišta 
u Rijeci, održanoj dana 24. veljače 2015. godine i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni 
tekst od 30. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 10. sjednici, održanoj 
dana 28. svibnja 2018. godine, donosi 

 
ODLUKU  

O OBJAVI POZIVA ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA 
I. 

Ovim se pozivom pokreće četvrti ciklus postupka vrednovanja i izbora znanstvenih projekata Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem tekstu: FMTU). 
Općim ciljem znanstvenih projekata utvrđuje se provođenje onih znanstvenih istraživanja kojima se realiziraju ciljevi Strategije 
Sveučilišta u Rijeci 2014. – 2020., dok se posebni ciljevi odnose na realizaciju ciljeva  znanstvenih istraživanja FMTU, posebice s 
obzirom na specifično znanstveno područje, širenje znanstvenog horizonta, te stjecanje iskustva mlađih istraživača u znanstveno-
istraživačkom radu. 
Teme projekata trebaju biti relevantne, aktualne i inovativne, usmjerene ka novim spoznajama teorijske i aplikativne naravi iz područja 
turizma.  

II. 
Financiranje četvrtog natječajnog ciklusa planirano je u iznosu od 150.000 HRK. Okvirni iznos za financiranje pojedinačnog projekta 
određuje se u iznosu od 20.000 HRK i odnosi se na čitavo razdoblje trajanja projekta. 
Trajanje projekta utvrđuje se na dvije godine.  
Sredstva dodijeljena znanstvenom projektu mogu se koristiti isključivo za stvaranje informacijske i metodološke osnove istraživanja te 
za provođenje istraživanja i objavljivanje rezultata (terenski znanstveni rad i anketiranje; publiciranje radova; sudjelovanje na 
kongresima i konferencijama – kotizacija, smještaj i dnevnice; nabavka knjiga, časopisa i statistike; mobilnost istraživača).  
Troškove vanjskih članova istraživačkog tima nije moguće financirati iz sredstava projekta. 

III. 
Istraživački tim mogu sačinjavati zaposlenici FMTU (osnovni tim) i vanjski članovi tima. Minimalan broj članova istraživačkog tima je tri 
(3). Udio članova istraživačkog tima s FMTU mora iznositi minimalno 50%. 
Član tima – zaposlenik FMTU, može biti svaka osoba u znanstveno-nastavnom zvanju, suradničkom zvanju te, iznimno, zbog 
specifičnosti turizma, i predavač. Članovi istraživačkog tima mogu biti i studenti poslijediplomskih sveučilišnih doktorskih studija FMTU.  
Vanjski član istraživačkog tima može biti osoba koja je u znanstveno-nastavnom ili znanstvenom zvanju, a zaposlena na nekoj od 
sastavnica Sveučilišta u Rijeci ili u drugoj znanstvenoj organizaciji u zemlji ili u inozemstvu. Član istraživačkog tima može biti i 
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istraživač iz prakse iz zemlje ili inozemstva sa stečenim zvanjem doktora znanosti. 
Voditelj projekta je član istraživačkog tima, zaposlenik FMTU, i može biti istraživač s doktoratom znanosti u znanstveno-nastavnom ili 
suradničkom zvanju. 

IV. 
Rezultati istraživanja trebaju biti dostupni javnosti, preko mrežne stranice Sveučilišta u Rijeci i mrežne stranice FMTU. O sadržaju i 
rezultatima projekta, javnost se upoznaje putem prezentacije nakon potpisivanja ugovora o financiranju projekata, po isteku prve 
godine trajanja projekta, te krajem razdoblja trajanja projekta. 
Rezultatima istraživanja smatraju se: objavljeni znanstveni radovi, napredovanje suradnika (obrane doktorskih radova istraživača na 
projektu i to iz područja projektnog prijedloga), te mobilnost istraživača vezana uz projekt.  
U razdoblju trajanja projekta svaki je istraživač, samostalno ili u koautorstvu, dužan objaviti barem jedan znanstveni rad u 
relevantnoj znanstvenoj publikaciji (citirana u nekoj od slijedećih bibliografskih baza podataka: Web of Science Core Collection, Scopus 
i Econlit)..  

V. 
Prijava projekta podnosi se na Obrascu prijave koji je objavljen na internim mrežnim stranicama FMTU. Prijava se podnosi 
elektroničkim putem na e-mail adresu Ureda za znanost Sveučilišta u Rijeci:  projekti.fmtu@uniri.hr .  
Nepotpune prijave neće se razmatrati. 
Prijave se podnose isključivo na hrvatskom jeziku. 

VI. 
Rektor Sveučilišta u Rijeci imenovat će Povjerenstvo za vrednovanje i praćenje realizacije znanstvenih projekata (u daljnjem 
tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana.  
U prvom krugu članovi Povjerenstva samostalno recenziraju prijave projekata temeljem definiranih kriterija vrednovanja. Potom 
Povjerenstvo na sastanku kroz panel raspravu evaluira prijedloge projekata. Temeljem zaključaka proizašlih iz rasprave predsjednik 
Povjerenstva formulira zajednički stav i mišljenje, te sastavlja rang listu projekata koja se Rektoru predlaže za financiranje. 
Odluku o prihvaćanju i financiranju znanstvenog projekta donosi Rektor. 
Prilikom vrednovanja prijava Povjerenstvo Sveučilišta rukovodit će se ovim kriterijima: znanstvena kvaliteta i relevantnost istraživanja 
(ponder 50), izvedivost projektnog prijedloga (ponder 20), kvaliteta voditelja projekta i projektnog tima (ponder 20) i zastupljenost 
istraživača sa inozemnih znanstvenih institucija u projektnom timu (ponder 10). 
Tijekom istraživačkog ciklusa za tumačenje eventualnih nejasnoća zadužen je koordinator za znanstvene projekte Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.  

VII. 
Obveza je voditelja projekta izvještavati o tijeku istraživanja, te podnijeti Godišnje izvješće o radu na projektu. 
Objavljeni znanstveni rad istraživača u osnovi je temeljni dokaz rada i sudjelovanja na projektu. Kod mlađih istraživača voditelj posebno 
ocjenjuje u kojoj su mjeri istraživali u području koje im je prilikom prijave projekta definirano kao njihovo područje istraživanja.  
U slučaju neispunjavanja obveza predviđenih planom istraživanja (izostanak objave znanstvenih radova s rezultatima istraživanja) 
istraživač neće moći navoditi rad na predmetnom projektu u listi svojih referenci. 

VIII. 
Natječaj je otvoren mjesec dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči FMTU.  
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 16. Usvajanje Izvješća Povjerenstava za izbor nastavnika i suradnika: 
 
1. izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno 
polje ekonomije, znanstvenu granu kvantitativna ekonomija  
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
Na temelju članaka 92. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 , 60/15 i 131/17), članka 79. Statuta Sveučilišta u Rijeci - pročišćeni tekst od 
4. studenog 2016. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta u Rijeci od 20. ožujka 2018. godine,  članaka 29. i 47. 
Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 10. sjednici, održanoj dana 28. svibnja 2018. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

I. 
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Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor zaposlenika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno 
područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu kvantitativna ekonomija. 

II. 
Jelena Dorčić bira se u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog 
polja ekonomije, znanstvene grane kvantitativna ekonomija, na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom. 

III. 
Za mentora Jelene Dorčić imenuje se prof. dr. sc. Suzana Marković. 

IV. 
Sva prava i obveze koje proizlaze iz ove Odluke utvrdit će se ugovorom o radu. 

V. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
2. u postupku izbora nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, 
znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment, na neodređeno vrijeme s 10% radnim vremenom  
- usvajanje Izvješća o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za pristupnika koji nema proveden izbor u 
znanstveno zvanje – dr. sc. Maja Vizjak 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Zdenko Cerović 

 
Na temelju članka 35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 
02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 ,60/15 i 131/17) i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu (pročišćeni tekst ) od 30. listopada 2015. godine, a na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva za izbor, u sastavu: prof. 
dr. sc. Zdenko Cerović – predsjednik Povjerenstva, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. 
Ines Milohnić– članica, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci i izv. prof. dr. sc. Tea Golja - članica, 
Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, Sveučilište J. Dobrile u Puli, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment 
u turizmu i ugostiteljstvu na 10. sjednici, održanoj 28. svibnja 2018. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o usvajanju izvješća Povjerenstva 
I. 

Usvaja se mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva u postupku izbor nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto 
docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment za 
pristupnicu dr. sc. Maje Vizjak koja nema proveden izbor u znanstveno zvanje. 

II. 
Ova Odluka, s Izvješćem Stručnog povjerenstva, upućuje se Matičnom odboru za područje društvenih znanosti, polje ekonomije, 
znanstvenu granu organizacija i menadžment, radi provođenja postupka dr. sc. Maje Vizjak u znanstveno zvanje znanstvenog 
suradnika. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

Prof. dr. sc. Ana Vizjak istaknula je da smatra da njena kćer Maja Vizjak, koja je pristupnica na natječaj, mora na ovom natječaju biti 
izabrana. 
 

AD 17. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika i suradnika 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu financije 
 
Na temelju članaka 92. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 
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174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), članka 83. Statuta Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 
4. studenog 2016. godine i Odluka o izmjenama i dopunama Statuta sveučilišta u Rijeci od 20. ožujka 2018. godine,  članka 5. 
Pravilnika o postupku izbora u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na 
odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci - pročišćeni tekst od 15. svibnja 2015. godine, te članaka 29. i 46. Statuta Fakulteta 
za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment 
u turizmu i ugostiteljstvu na 10. sjednici, održanoj dana 28. svibnja 2018. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
I. 

Raspisuje se natječaj za izbor nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno 
područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu  financije u radni odnos na neodređeno vrijeme i s 
punim radnim vremenom  – 1 izvršitelj/ica. 

II. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor, u sastavu: 

1. prof. dr. sc.  Mario Pečarić– predsjednik Povjerenstva 
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci 

2. prof. dr. sc. Elvis Mujačević – član 
       Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci 
3. izv. prof. dr. sc. Manuel Benazić - član 

Fakultet ekonomije i turizma  „ Dr. Mijo Mirković“, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 
III. 

Stručno povjerenstvo iz točke II. ove Odluke dužno je u propisanom roku dostaviti izvješće Fakultetskom vijeću s mišljenjem i 
prijedlogom pristupnika/ice koji ispunjava ili ne ispunjava uvjete propisane Zakonom te druge uvjete, ako su propisani Statutom i 
Pravilnikom Sveučilišta u Rijeci. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
2. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu računovodstvo 
 
Na temelju članaka 92. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), članka 83. Statuta Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 
4. studenog 2016. godine i Odluka o izmjenama i dopunama Statuta sveučilišta u Rijeci od 20. ožujka 2018. godine,  članka 5. 
Pravilnika o postupku izbora u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na 
odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci - pročišćeni tekst od 15. svibnja 2015. godine, te članaka 29. i 46. Statuta Fakulteta 
za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment 
u turizmu i ugostiteljstvu na 10. sjednici, održanoj dana 28. svibnja 2018. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

I. 
Raspisuje se natječaj za izbor nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno 
područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu računovodstvo u radni odnos na neodređeno vrijeme i s 
punim radnim vremenom  – 1 izvršitelj/ica. 

II. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor, u sastavu: 
 

1. prof. dr. sc. Milena Peršić - predsjednica Povjerenstva 
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu , Sveučilište u Rijeci 

2. prof. dr. sc. Sandra Janković  – članica  
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu , Sveučilište u Rijeci 



14 
 

3. prof. dr. sc. Lorena Mošnja Škare - članica  
              Fakultet ekonomije i turizma Dr.Mijo Mirković, Sveučilište J. Dobrile u Puli. 

III. 
Stručno povjerenstvo iz točke II. ove Odluke dužno je u propisanom roku dostaviti izvješće Fakultetskom vijeću s mišljenjem i 
prijedlogom pristupnika/ice koji ispunjava ili ne ispunjava uvjete propisane Zakonom te druge uvjete, ako su propisani Statutom i 
Pravilnikom Sveučilišta u Rijeci. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
3. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu opća ekonomija 
 
Na temelju članaka 92. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), članka 83. Statuta Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 
4. studenog 2016. godine i Odluka o izmjenama i dopunama Statuta sveučilišta u Rijeci od 20. ožujka 2018. godine,  članka 5. 
Pravilnika o postupku izbora u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na 
odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci - pročišćeni tekst od 15. svibnja 2015. godine, te članaka 29. i 46. Statuta Fakulteta 
za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment 
u turizmu i ugostiteljstvu na 10. sjednici, održanoj dana 28. svibnja 2018. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

I. 
Raspisuje se natječaj za izbor nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno 
područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu opća ekonomija u radni odnos na neodređeno vrijeme i 
s punim radnim vremenom  – 1 izvršitelj/ica. 

II. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor, u sastavu: 

1. dr. sc. Branko Blažević, professor emeritus – predsjednik Povjerenstva 
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci 

2. prof. dr. sc. Nada Denona Bogović  – članica 
Ekonomski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci 

3. izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić – članica 
             Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci 

III. 
Stručno povjerenstvo iz točke II. ove Odluke dužno je u propisanom roku dostaviti izvješće Fakultetskom vijeću s mišljenjem i 
prijedlogom pristupnika/ice koji ispunjava ili ne ispunjava uvjete propisane Zakonom te druge uvjete, ako su propisani Statutom i 
Pravilnikom Sveučilišta u Rijeci. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
4. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, 
znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment  
 
Na temelju članaka 92. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), članka 83. Statuta Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 
4. studenog 2016. godine i Odluka o izmjenama i dopunama Statuta sveučilišta u Rijeci od 20. ožujka 2018. godine,  članka 5. 
Pravilnika o postupku izbora u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na 
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odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci - pročišćeni tekst od 15. svibnja 2015. godine, te članaka 29. i 46. Statuta Fakulteta 
za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment 
u turizmu i ugostiteljstvu na 10. sjednici, održanoj dana 28. svibnja 2018. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

I. 
Raspisuje se natječaj za izbor zaposlenika u suradničko zvanje i radno mjesto docenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, 
znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane organizacija i menadžment, u radni odnos na neodređeno vrijeme i s punim radnim 
vremenom  – 1 izvršitelj/ica. 

II. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor, u sastavu: 

1. izv. prof. dr. sc. Marko Perić - predsjednik Povjerenstva 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 

2. prof. dr. sc. Zdravko Zekić – član 
Sveučilište u  Rijeci, Ekonomski fakultet u Rijeci 

3. doc. dr. sc. Daniel Dragičević – član 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

III. 
Stručno povjerenstvo iz točke II. ove Odluke, dužno je u propisanom roku dostaviti izvješće Fakultetskom vijeću s mišljenjem i 
prijedlogom pristupnika/ice koji ispunjava ili ne ispunjava uvjete propisane Zakonom te druge uvjete, ako su propisani Statutom i 
Pravilnikom Sveučilišta u Rijeci. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
5. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, 
znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment  
 
Na temelju članaka 92. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), članka 83. Statuta Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 
4. studenog 2016. godine i Odluka o izmjenama i dopunama Statuta sveučilišta u Rijeci od 20. ožujka 2018. godine,  članka 5. 
Pravilnika o postupku izbora u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na 
odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci - pročišćeni tekst od 15. svibnja 2015. godine, te članaka 29. i 46. Statuta Fakulteta 
za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment 
u turizmu i ugostiteljstvu na 10. sjednici, održanoj dana 28. svibnja 2018. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

I. 
Raspisuje se natječaj za izbor zaposlenika u suradničko zvanje i radno mjesto docenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, 
znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane organizacija i menadžment, u radni odnos na neodređeno vrijeme i s punim radnim 
vremenom  – 1 izvršitelj/ica. 

II. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor, u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Zdenko Cerović - predsjednik Povjerenstva 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 

2. prof. dr. sc. Ines Milohnić – članica 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu,  

3. prof. dr. sc. Želimir Dulčić – član 
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Splitu 

III. 
Stručno povjerenstvo iz točke II. ove Odluke, dužno je u propisanom roku dostaviti izvješće Fakultetskom vijeću s mišljenjem i 
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prijedlogom pristupnika/ice koji ispunjava ili ne ispunjava uvjete propisane Zakonom te druge uvjete, ako su propisani Statutom i 
Pravilnikom Sveučilišta u Rijeci. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
6. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, 
znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu ekonomika poduzetništva 
 
Na temelju članaka 92. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), članka 83. Statuta Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 
4. studenog 2016. godine i Odluka o izmjenama i dopunama Statuta sveučilišta u Rijeci od 20. ožujka 2018. godine,  članka 5. 
Pravilnika o postupku izbora u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na 
odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci - pročišćeni tekst od 15. svibnja 2015. godine, te članaka 29. i 46. Statuta Fakulteta 
za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment 
u turizmu i ugostiteljstvu na 10. sjednici, održanoj dana 28. svibnja 2018. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

I. 
Raspisuje se natječaj za izbor zaposlenika u suradničko zvanje i radno mjesto docenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, 
znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane ekonomika poduzetništva, u radni odnos na neodređeno vrijeme i s punim radnim 
vremenom  – 1 izvršitelj/ica. 

II. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor, u sastavu: 

1. prof. dr. sc. Christian Stipanović- predsjednik Povjerenstva 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 

2. doc. dr. sc. Nataša Slavić– članica 
Sveučilište u  Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 

3. izv. prof. dr. sc. Marija Ham – članica 
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku. 

III. 
Stručno povjerenstvo iz točke II. ove Odluke, dužno je u propisanom roku dostaviti izvješće Fakultetskom vijeću s mišljenjem i 
prijedlogom pristupnika/ice koji ispunjava ili ne ispunjava uvjete propisane Zakonom te druge uvjete, ako su propisani Statutom i 
Pravilnikom Sveučilišta u Rijeci. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
7. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, 
znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu računovodstvo 
 
Na temelju članaka 92. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), članka 83. Statuta Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 
4. studenog 2016. godine i Odluka o izmjenama i dopunama Statuta sveučilišta u Rijeci od 20. ožujka 2018. godine,  članka 5. 
Pravilnika o postupku izbora u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na 
odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci - pročišćeni tekst od 15. svibnja 2015. godine, te članaka 29. i 46. Statuta Fakulteta 
za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment 
u turizmu i ugostiteljstvu na 10. sjednici, održanoj dana 28. svibnja 2018. godine, donijelo je 
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ODLUKU 

I. 
Raspisuje se natječaj za izbor zaposlenika u znanstveno - nastavno zvanje i radno mjesto docenta iz znanstvenog područja društvenih 
znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane računovodstvo, u radni odnos na neodređeno vrijeme i s punim radnim 
vremenom  – 1 izvršitelj/ica. 

II. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor, u sastavu: 

1. prof. dr. sc. Sandra Janković - predsjednica Povjerenstva 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 

2. prof. dr. sc. Milena Peršić – članica 
Sveučilište u  Rijeci,  Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu,  

3. prof. dr. sc. Lorena Mošnja Škare – članica 
Sveučilište Juraja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „ Dr. M. Mirković“, Pula. 

III. 
Stručno povjerenstvo iz točke II. ove Odluke, dužno je u propisanom roku dostaviti izvješće Fakultetskom vijeću s mišljenjem i 
prijedlogom pristupnika/ice koji ispunjava ili ne ispunjava uvjete propisane Zakonom te druge uvjete, ako su propisani Statutom i 
Pravilnikom Sveučilišta u Rijeci. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
8. izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno 
polje ekonomije, znanstvenu granu opća ekonomija  
 
Na temelju članaka 92. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14,  60/15 i 131/17), članka 84. Statuta Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 
4. studenog 2016. godine, članka 26. Pravilnika o postupku izbora u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna, znanstvena, 
nastavna i suradnička zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci - pročišćeni tekst od 15. svibnja 2015. godine, te 
članaka 29. i 47. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 10. sjednici, održanoj dana 28. svibnja 2018. godine, donijelo 
je 

 
ODLUKU 

I. 
Raspisuje se natječaj za izbor zaposlenika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih 
znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane opća ekonomija, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom  – 1 
izvršitelj/ica. 

II. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor, u sastavu: 

1. izv. prof. dr. sc. Adriana Jelušić – predsjednica Povjerenstva 
 Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 
2. izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić– članica 

 Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 
3. doc. dr. sc. Elena Rudan – članica 
 Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

III. 
Stručno povjerenstvo iz točke II. ove Odluke, dužno je u propisanom roku dostaviti izvješće Fakultetskom vijeću s mišljenjem i 
prijedlogom pristupnika/ice koji ispunjava ili ne ispunjava uvjete propisane Zakonom te druge uvjete, ako su propisani Statutom i 
Pravilnikom Sveučilišta u Rijeci. 

IV. 
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Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 18. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, 
znanstveno polje ekonomije 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. dr. sc. Tomislav Car  
Na temelju članka 35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 
02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 ,60/15 i 131/17) i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 
10. sjednici, održanoj dana 28. svibnja 2018. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o pokretanju izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika 
I. 

Pokreće se postupak izbora dr. sc. Tomislava Cara u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih 
znanosti, znanstvenog polja ekonomije. 
 
U Stručno povjerenstvo za ovaj izbor imenuje se: 

a)  izv. prof. dr. sc. Ljubica Pilepić Stifanich – predsjednica Povjerenstva 
          Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci, 

b)  prof. dr. sc. Mislav Šimunić -  član 
     Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci, 
c)  izv. prof. dr. sc. Jerko Glavaš -  član 
     Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku. 

II. 
Stručno povjerenstvo iz točke l. ove Odluke dužno je u roku propisanom Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
(„Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09 i 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 ,60/15i 131/17), dostaviti 
izvješće Fakultetskom vijeću u kojem ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor te daje prijedlog da se pristupnik izabere ili ne izabere u 
znanstveno zvanje. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
2. dr. sc. Vanja Vitezić  
Na temelju članka 35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 
02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 ,60/15 i 131/17) i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 
10. sjednici, održanoj dana 28. svibnja 2018. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o pokretanju izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika 
I. 

Pokreće se postupak izbora dr. sc. Vanje Vitezić u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih 
znanosti, znanstvenog polja ekonomije. 
 
U Stručno povjerenstvo za ovaj izbor imenuje se: 

a)  izv. prof. dr. sc. Marko Perić – predsjednik Povjerenstva 
            Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci, 

b)  izv. prof. dr. sc. Nataša Rupčić -  članica 
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     Ekonomski fakultet Rijeka Sveučilišta u Rijeci 
c)  doc. dr. sc. Daniel Dragičević -  član 

            Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci. 
II. 

Stručno povjerenstvo iz točke l. ove Odluke dužno je u roku propisanom Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
(„Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09 i 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 ,60/15i 131/17), dostaviti 
izvješće Fakultetskom vijeću u kojem ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor te daje prijedlog da se pristupnik izabere ili ne izabere u 
znanstveno zvanje. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
3. dr. sc. Maja Šimunić  
Na temelju članka 35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 
02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 ,60/15 i 131/17) i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 
10. sjednici, održanoj dana 28. svibnja 2018. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o pokretanju izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika 
I. 

Pokreće se postupak izbora dr. sc. Maje Šimunić u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih 
znanosti, znanstvenog polja ekonomije. 
 
U Stručno povjerenstvo za ovaj izbor imenuje se: 

d)  prof. dr. sc. Vlado Galičić – predsjednik Povjerenstva 
            Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci, 

e)  prof. dr. sc. Ines Milohnić - članica 
     Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci, 
f)  izv. dr. sc. Jerko Glavaš -  član 
     Ekonomski fakultet u Osijeku Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku  

II. 
Stručno povjerenstvo iz točke l. ove Odluke dužno je u roku propisanom Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
(„Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09 i 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 ,60/15i 131/17), dostaviti 
izvješće Fakultetskom vijeću u kojem ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor te daje prijedlog da se pristupnik izabere ili ne izabere u 
znanstveno zvanje. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 19. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za ocjenu predavanja postavljenih na mrežnim stranicama Fakulteta kao 
nastavni tekst – doc. dr. sc. Dubravka Vlašić 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Na temelju članka 4. Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna 
zvanja („Narodne novine“, broj 122/17) te članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 
30. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 10. sjednici, održanoj dana 28. 
rujna 2018. godine, donosi 
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ODLUKU 
o imenovanju povjerenstva za ocjenu predavanja  

postavljenih na mrežnoj stranici kao nastavnog teksta 
 

I. 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predavanja doc. dr. sc. Dubravke Vlašić iz kolegija „Revizija u hotelijerstvu“ na diplomskom 
sveučilišnom studiju, postavljen na mrežnoj stranici Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu kao nastavnog teksta, u 
sastavu: 

1. prof. dr. sc. Milena Peršić - predsjednica Povjerenstva 
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu , Sveučilište u Rijeci 

2. prof. dr. sc. Sandra Janković  – članica  
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu , Sveučilište u Rijeci 

3. prof. dr. sc. Lorena Mošnja Škare - članica  
              Fakultet ekonomije i turizma Dr.Mijo Mirković, Sveučilište J. Dobrile u Puli. 

II. 
Povjerenstvo je u razumnom roku dužno ocijeniti predavanja iz prethodne točke ove Odluke, u svrhu procjene ispunjavanja uvjeta za 
izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora, prema za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u 
znanstveno-nastavna zvanja, prema Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u 
znanstveno-nastavna zvanja („Narodne novine“, broj 122/17). 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
Odluka donesena jednoglasno. 

 

AD 20. Odluka o podnošenju prijave za odobrenje izdanja udžbenika „Upravljanje odnosima s gostima u turizmu i 
ugostiteljstvu“ kao izdanja Sveučilišta u Rijeci i uvrštenje u Plan izdavačke djelatnosti Sveučilišta 
Izvjestiteljica: prodekanica za znanstvenu i stručnu djelatnost, prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
 
Na temelju odredbi Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta u Rijeci od 18. svibnja 2015. godine i članka 29. Statuta Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu na 10. sjednici, održanoj dana 28. svibnja 2018. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o podnošenju prijave za odobrenje izdanja udžbenika „Upravljanje odnosima s gostima u turizmu i ugostiteljstvu“  

kao izdanja Sveučilišta i uvrštenje u Plan izdavačke djelatnosti Sveučilišta 
I. 

Odobrava se podnošenje prijave za odobrenje izdanja udžbenika „Upravljanje odnosima s gostima u turizmu i ugostiteljstvu“  
autorice dr. sc. Marina Laškarin Ažić, poslijedoktorandice, kao izdanja Sveučilišta u Rijeci i uvrštavanja u Plan izdavačke 
djelatnosti Sveučilišta: 

- vrsta izdanja: udžbenik 
- format: tiskano i e-izdanje 
- opseg: 445 kartica 
- nakladnik: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci 
- znanstveno polje: ekonomija 
- jezik: hrvatski  
- recenzenti: prof. dr. sc. Vlado Galičić (Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu) i izr. prof. dr. Ksenija Vodeb 

(Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije-Turistica, Republika Slovenija)  
- lektor: Jelena Celcer, prof. 

Udžbenik se izdaje u 200 tiskanih primjeraka. 
II. 

Ova Odluka upućuje se Sveučilištu u Rijeci na provedbu. 
III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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Odluka donesena jednoglasno. 
 

Ad 21. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. Odluka o izmjenama i dopunama studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) 

„Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“  
 
Na temelju članka 78. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 
45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 6. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim 
studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od  31. siječnja  2017. godine i članka 29. Statuta 
Fakulteta za menadžment  u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst  od 30. listopada 2015. godine, na prijedlog Vijeća doktorskog 
studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 10. 
sjednici, održanoj 28. svibnja 2018. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o izmjenama i dopunama studijskog programa  poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) „Poslovna 
ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 

u turizmu i ugostiteljstvu“ 
I. 

Usvaja se prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) „Poslovna 
ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, kako slijedi: 
1. Aktiviranje i deaktiviranje pojedinih izbornih predmeta predviđenih programom: 

1.1. aktivira se izborni predmet  Porezi  i poslovna strategija 
1.2. deaktivira se izborni predmet Upravljanje financijama korporacije 
1.3. deaktivira se izborni predmet Europske ekonomske integracije. 
 

2. Uvođenje novih obveznih i izbornih predmeta te zamjena postojećih: 
1. godina / 1. semestar:  
Postojeći  obvezni predmet Metodologija znanstvenog istraživanja, zamjenjuje se obveznim predmetom Metode i tehnike 
istraživanja.      
 

3. Promjena nositelja/sunositelja na predmetima: 
3.1. Predmet: Mikroekonimija 

Umjesto dosadašnje nositeljice prof. dr. sc. Ljerke Cerović, dosadašnji sunositelj prof. dr. sc. Đuro Benić imenuje se 
nositeljem. 

3.2. Predmet: Metode i tehnike istraživanja 
Imenuje se nositelj: prof.  dr. sc. Suzana Marković 
Imenuje se sunositelj: prof. dr. sc. Jasna Horvat. 

3.3. Predmet: Porezi  i poslovna strategija 
Umjesto dosadašnjega nositelja prof. dr. sc. Dragana Rollera, imenuje se novi nositelj izr. prof. dr. Aleksander Aristovnik 
Dodaje se sunositelj: doc. dr. sc. Sabina Hodžić. 

 
4. Izmjene Opisa predmeta: 

4.1. Opis obveznog predmeta Metodologija znanstvenog istraživanja, zamjenjuje se sa opisom obveznog predmeta Metode i 
tehnike istraživanja      

4.2. Izmjena opisa predmeta Porezi i poslovna strategija.       
 

5. Izmjena postojećih sadržaja studijskog programa 
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5.1. U postojećem sadržaju studijskog programa pod naslovom 2.6. Kriteriji i postupci odabira polaznika, ispod podnaslova 
„Kriteriji za izbor:“, mijenja se sadržaj i sada glasi:  

„Pristupnici se rangiraju temeljem sljedećih kriterija (najviše 100 bodova): 
- prosječan uspjeh na studiju prve i druge razine studija (ponderirana prosječna ocjena, najviše 50 bodova) 
- zaposlenje na znanstveno-nastavnoj ili znanstvenoj instituciji (najviše 10 bodova) 
- objavljeni znanstveni radovi u znanstvenim publikacijama citiranim u bazama podataka prema važećim kriterijima 

Pravilnika za izbor u znanstvena zvanja, pri čemu se rad kategorije A1 boduje s 10 bodova, a rad kategorije A2 s 5 
bodova (ukupno najviše 10 bodova) 

- priznanja ili nagrade (državna ili međunarodna razina) za znanstvene aktivnosti (10 bodova) 
- razgovor Povjerenstva za upis s pristupnikom o očekivanom znanstveno doprinosu teme istraživanja, na temelju kojeg se 

ocjenjuje kvalificiranost pristupnika i realnost očekivanog znanstvenog doprinosa doktorske disertacije, mogućnost 
osiguravanja mentora te procjenjuje i znanje engleskog jezika. Ovaj kriterij je eliminacijski. (najviše 20 bodova).“ 
 

5.2. U postojećem sadržaju studijskog programa pod naslovom 3.5. Ritam studiranja i obveze studenata. Uvjeti za napredovanje 
kroz studij, upis u slijedeći semestar odnosno trimestar, odnosno slijedeću godinu studija, te preduvjeti uvjeta upisa pojedinog 
predmeta ili skupine predmeta, mijenja se Tablica 5. Skala ocjenjivanja ishoda učenja  i sada glasi:  

ECTS ocjena % usvojenosti, znanja vještina i kompetencija Brojčana  ocjena 
A 90 – 100  % Izvrstan         (5) 
B 80 − 89.9 % Vrlo dobar    (4) 
C 70 − 79.9 % Dobar            (3) 
D 60 − 69.9 % Dovoljan       (2) 
F 0.0 − 59.9 % Nedovoljan   (1) 

 
II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, te se primjenjuje od početka akademske godine 2018. / 2019. 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 
2. Odluka o povjeravanju izvođenja nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) „Poslovna 
ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ uglednoj inozemnoj nastavnici i stručnjakinji prof. dr. Rabiji Somun Kapetanović 
 
Na temelju članka 92. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 
46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 81. Statuta Sveučilišta u Rijeci te članaka 29. i 50. st. 4. Statuta 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08, URBROJ: 2156-24-15-02-02) od 30. 
listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na  10. sjednici, održanoj 28. svibnja 
2018. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o povjeravanju izvođenja nastave  

I. 
Povjerava se izvođenje nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) „Poslovna ekonomija u turizmu i 
ugostiteljstvu“ uglednoj inozemnoj nastavnici i stručnjakinji prof. dr. Rabiji Somun Kapetanović,  sa Ekonomskog fakulteta, 
Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, koja nije stekla znanstveno–nastavno zvanje po hrvatskim propisima,  na predmetu 
Primijenjena ekonometrija.   

II. 
Izvođenje nastave inozemnoj nastavnici i stručnjakinji iz članka I. ove Odluke povjerava se na razdoblje od dvije akademske godine 
uzastopno, u 2018. /  2019.  i 2019. / 2020. akademskoj godini. 

III. 
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Inozemna nastavnica iz članka I. ove Odluke neophodna je za izvođenje nastave i povećanje kvalitete na poslijediplomskom 
sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“. 

IV. 
Ova Odluka upućuje se Senatu Sveučilišta u Rijeci na potvrdu i stupa na snagu danom donošenja odluke Senata o povjeravanju 
izvođenja nastave. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
3. Odluka o povjeravanju izvođenja nastave  na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) „Poslovna 
ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ uglednom inozemnom nastavniku i stručnjaku izr. prof. dr. Aleksanderu Aristovniku 
 
Na temelju članka 92. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 
46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 81. Statuta Sveučilišta u Rijeci te članaka 29. i 50. st. 4. Statuta 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08, URBROJ: 2156-24-15-02-02) od 30. 
listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na  10. sjednici, održanoj 28. svibnja 
2018. godine, donosi 
  

ODLUKU 
o povjeravanju izvođenja nastave  

I. 
Povjerava se izvođenje nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) „Poslovna ekonomija u turizmu i 
ugostiteljstvu“ uglednom inozemnom nastavniku i stručnjaku izr. prof. dr. Aleksanderu Aristovniku sa Fakulteta za upravo, 
Univerza v Ljubljani, Republika Slovenija, koji nije stekao znanstveno–nastavno zvanje po hrvatskim propisima, na predmetu Porezi 
i poslovna strategija. 

II. 
Izvođenje nastave inozemnom nastavniku i stručnjaku iz članka I. ove Odluke povjerava se na razdoblje od dvije akademske godine 
uzastopno, 2018. /  2019.  i 2019. / 2020. akademskoj godini. 

III. 
Inozemni nastavnik iz članka I. ove Odluke neophodan je za izvođenje nastave i povećanje kvalitete na poslijediplomskom 
sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“. 

IV. 
Ova Odluka upućuje se Senatu Sveučilišta u Rijeci na potvrdu i stupa na snagu danom donošenja odluke Senata o povjeravanju 
izvođenja nastave. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

Ad 22. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. Odluka o izmjenama i dopunama studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) 

„Menadžment održivog razvoja“   
 
Na temelju članka 78. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 
45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 6. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim 
studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 31. siječnja  2017. godine i članka 29. Statuta 
Fakulteta za menadžment  u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, a na prijedlog Vijeća doktorskog 
studija „Menadžment održivog razvoja“, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 10. sjednici, održanoj 
28. svibnja 2018. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o izmjenama i dopunama studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) „Menadžment 
održivog razvoja“ 
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I. 

Usvaja se prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) 
Menadžment održivog razvoja, kako slijedi:   
6. Uvođenje novih obveznih i izbornih predmeta te zamjena postojećih: 

2. godina / III. semestar:  
Postojeći  izborni predmet Klimatske promjene i održivi razvoj, zamjenjuje se sa novim izbornim predmetom Ekonomika 
klimatskih promjena.     

7. Promjena nositelja/sunositelja na predmetima: 
7.1. Predmet: Ekonomska politika i razvojni rizici 

Uz sunositeljicu  izv. prof. dr. sc. Rominu Alkier, dodaje se sunositelj, dr. sc. Branko Blažević, professor emeritus  
7.2. Predmet: Ekonomika klimatskih promjena 

Imenuje se nositeljica,  doc.  dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić 
7.3. Predmet: Kulturna baština i održivi razvoj 

Radi odlaska u mirovinu nositeljice prof. dr. sc. Maja Franković, dosadašnja sunositeljica izv. prof. dr. sc. Zrinka Zadel 
imenuje se za nositeljicu. 
Dodaje se sunositeljica, doc. dr. sc.  Elena Rudan 
  

7.4. Predmet: Upravljanje znanjem u funkciji održivog razvoja 
Dodaje se sunositelj, dr. sc. Vidoje Vujić, professor emeritus. 
 

8. Izmjene Opisa predmeta: 
8.1. Opis izbornog predmeta Klimatske promjene i održivi razvoj, zamjenjuje se sa opisom novog izbornog predmeta Ekonomika 

klimatskih promjena    
8.2. Izmjena opisa predmeta Kulturna baština i održivi razvoj.       

 
9. Izmjena postojećih sadržaja studijskog programa 

9.1. U postojećem sadržaju studijskog programa pod naslovom 2.5.  Uvjeti upisa na studij i selekcijski postupak, ispod 
podnaslova „Kriteriji za izbor:“, mijenja se sadržaj i sada glasi:  

„Pristupnici se rangiraju temeljem sljedećih kriterija (najviše 100 bodova): 
- prosječan uspjeh na studiju prve i druge razine studija (ponderirana prosječna ocjena, najviše 50 bodova) 
- zaposlenje na znanstveno-nastavnoj ili znanstvenoj instituciji (najviše 10 bodova) 
- objavljeni znanstveni radovi u znanstvenim publikacijama citiranim u bazama podataka prema važećim kriterijima Pravilnika 

za izbor u znanstvena zvanja, pri čemu se rad kategorije A1 boduje s 10 bodova, a rad kategorije A2 s 5 bodova (ukupno 
najviše 10 bodova) 

- priznanja ili nagrade (državna ili međunarodna razina) za znanstvene aktivnosti (10 bodova) 
- razgovor Povjerenstva za upis s pristupnikom o očekivanom znanstveno doprinosu teme istraživanja, na temelju kojeg se 

ocjenjuje kvalificiranost pristupnika i realnost očekivanog znanstvenog doprinosa doktorske disertacije, mogućnost 
osiguravanja mentora te procjenjuje i znanje engleskog jezika. Ovaj kriterij je eliminacijski. (najviše 20 bodova).“ 

9.2. U postojećem sadržaju studijskog programa pod naslovom 2.6.1. Kompetencije koje polaznik stječe završetkom studija 
(prema HKO-u: znanja, vještine i kompetencije u užem smislu – samostalnost i odgovornost), mijenja se tablica  Skala 
ocjenjivanja ishoda učenja, te sada glasi:  

ECTS ocjena % usvojenosti, znanja vještina i kompetencija Brojčana  ocjena 
A 90 – 100  % Izvrstan         (5) 
B 80 − 89.9 % Vrlo dobar    (4) 
C 70 − 79.9 % Dobar            (3) 
D 60 − 69.9 % Dovoljan       (2) 
F 0.0 − 59.9 % Nedovoljan   (1) 

II. 
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Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 2018. / 2019. akademske godine. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
2. Odluka o povjeravanju izvođenja nastave  na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) „Poslovna 
ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ uglednom inozemnom nastavniku i stručnjaku Larry Dwyer, PhD, Professor 
 
Na temelju članka 92. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 
46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 81. Statuta Sveučilišta u Rijeci te članaka 29. i 50. st. 4. Statuta 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08, URBROJ: 2156-24-15-02-02) od 30. 
listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 10. sjednici, održanoj 28. svibnja 
2018. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o povjeravanju izvođenja nastave  

I. 
Povjerava se izvođenje nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) „Menadžment održivog razvoja“ 
uglednom inozemnom nastavniku i stručnjaku Larry Dwyer, PhD, Professor, sa University of New South Wales, Australian 
Business School, koji nije stekao znanstveno–nastavno zvanje po hrvatskim propisima, na predmetu Planiranje održivog razvoja 
turizma. 

II. 
Izvođenje nastave inozemnom nastavniku i stručnjaku iz članka I. ove Odluke povjerava se na razdoblje od dvije akademske godine 
uzastopno, 2018./2019. i 2019./2020. akademskoj godini. 

III. 
Inozemni nastavnik iz članka I. ove Odluke neophodan je za izvođenje nastave i povećanje kvalitete na poslijediplomskom 
sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) „Menadžment održivog razvoja“. 

IV. 
Ova Odluka upućuje se Senatu Sveučilišta u Rijeci na potvrdu i stupa na snagu danom donošenja odluke Senata o povjeravanju 
izvođenja nastave. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
3. Odluka o povjeravanju izvođenja nastave  na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) „Poslovna 
ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ uglednom inozemnom nastavniku i stručnjaku William C. Gartner, PhD, Professor 
 
Na temelju članka 92. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 
46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 81. Statuta Sveučilišta u Rijeci te članaka 29. i 50. st. 4. Statuta 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08, URBROJ: 2156-24-15-02-02) od 30. 
listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 10. sjednici, održanoj 28. svibnja 
2018. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o povjeravanju izvođenja nastave  

I. 
Povjerava se izvođenje nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) „Menadžment održivog razvoja“ 
uglednom inozemnom nastavniku i stručnjaku William C. Gartner, PhD, Professor, sa University of Minnesota, Department of 
Applied Economics, USA, koji nije stekao znanstveno–nastavno zvanje po hrvatskim propisima, na predmetu Model koncepcije 
razvoja u turizmu. 

II. 
Izvođenje nastave inozemnom nastavniku i stručnjaku iz članka I. ove Odluke povjerava se na razdoblje od dvije akademske godine 
uzastopno, 2018./2019. i 2019./2020. akademskoj godini. 
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III. 
Inozemni nastavnik iz članka I. ove Odluke neophodan je za izvođenje nastave i povećanje kvalitete na poslijediplomskom 
sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) „Menadžment održivog razvoja“. 

IV. 
Ova Odluka upućuje se Senatu Sveučilišta u Rijeci na potvrdu i stupa na snagu danom donošenja odluke Senata o povjeravanju 
izvođenja nastave. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
4. Odluka o povjeravanju izvođenja nastave  na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) „Poslovna 
ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ uglednoj inozemnoj nastavnici i stručnjakinji izr. prof. dr. Sonji Sibile Lebe 
 
Na temelju članka 92. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 
46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 81. Statuta Sveučilišta u Rijeci te članaka 29. i 50. st. 4. Statuta 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08, URBROJ: 2156-24-15-02-02) od 30. 
listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 10. sjednici, održanoj 28.svibnja 
2018. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o povjeravanju izvođenja nastave  

I. 
Povjerava se izvođenje nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) „Menadžment održivog razvoja“ 
uglednoj inozemnoj nastavnici i stručnjakinji izr. prof. dr. Sonji Sibile Lebe, sa Ekonomsko–poslovna fakulteta, Univerza v 
Mariboru, R. Slovenija, koja nije stekla znanstveno–nastavno zvanje po hrvatskim propisima, na predmetu E-business u turizmu. 

II. 
Izvođenje nastave inozemnoj nastavnici i stručnjakinji iz članka I. ove Odluke povjerava se na razdoblje od dvije akademske godine 
uzastopno, 2018./2019. i 2019./2020. akademskoj godini. 

III. 
Inozemna nastavnica iz članka I. ove Odluke neophodna je za izvođenje nastave i povećanje kvalitete na poslijediplomskom 
sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) „Menadžment održivog razvoja“. 

IV. 
Ova Odluka upućuje se Senatu Sveučilišta u Rijeci na potvrdu i stupa na snagu danom donošenja odluke Senata o povjeravanju 
izvođenja nastave. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
5. Odluka o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva o ocjeni doktorske disertacije i imenovanju Povjerenstva za obranu doktorske 
disertacije mr. sc. Danijele Madžar    
 
Na temelju članka 116. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 
45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15), članka 67. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 15. Veljače 
2015., članaka 6. i 25. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 31. siječnja 2017. godine i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu – pročišćeni tekst  od 30. listopada 2015. godine, na prijedlog Vijeća doktorskog studija Menadžment održivog razvoja, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 10.  sjednici, održanoj 28. svibnja 2018. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije  

i imenovanju Povjerenstva za obranu doktorske disertacije 
I. 
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Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Danijele Madžar (matični broj: 57MOR14), polaznice 
poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) „Menadžment održivog razvoja“, pod nazivom „Organizacijska kreativnost 
i konkurentska prednost poduzeća u turizmu i ugostiteljstvu“, te se imenuje Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije, u 
sastavu: 

1. prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, predsjednica,  
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

2. prof.  dr. sc. Ines Milohnić,  mentorica i članica,  
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

3. prof. dr. sc. Zdenko Klepić, član,  
Sveučilište u Mostaru, Ekonomski fakultet Mostar, Bosna i Hercegovina 

II. 
Javna obrana doktorske disertacije održat će se 08. lipnja 2018. godine s početkom 11:00 sati u Vijećnici Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu. 

III. 
Zapisnik na obrani vodit će asistentica, Ivana Licul, mag. oec. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 23. Poslijediplomski specijalistički studij  „Zdravstveni turizam“ 
Odluka o izmjenama i dopunama studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija „Zdravstveni turizam“ 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Na temelju članka 78. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 
45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 79. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 011-01/15-01/09, 
URBROJ: 2170-57-01-15-1) od 15. veljače 2015. godine i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment  u turizmu i ugostiteljstvu – 
pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08, URBROJ: 2156-24-15-02-02) od 30. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na svojoj 10. sjednici, održanoj 28. svibnja 2018. donosi    

 
ODLUKU 

o izmjenama i dopunama studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija „Zdravstveni turizam“ 
I. 

Usvaja se prijedlog izmjena dijela studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija „Zdravstveni turizam“  kako 
slijedi:   
10. Aktiviranje i deaktiviranje pojedinih izbornih predmeta predviđenih programom: 

Zbog odlaska nositelja predmeta u mirovinu, deaktiviraju se slijedeći predmeti: 
1.1. deaktivira se izborni predmet  Hrana – izvor zdravlja i bolesti 
1.2. deaktivira se izborni predmet  Maslinovo ulje i zdravlje 
1.3. deaktivira se izborni predmet  Menadžment Wellnessa 
1.4. deaktivira se izborni predmet  Osobe starije dobi u zdravstvenom turizmu 
1.5. deaktivira se izborni predmet  Likovna kultura 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuj se od 2018. / 2019. akademske godine. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 

AD 24. Izmjene i dopune Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima  (doktorskim studijima) na Fakultetu za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Na temelju članka 82. stavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 
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46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – 
pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08, URBROJ: 2156-24-15-02-02) od 30. listopada 2015., na prijedlog Vijeća doktorskih studija 
„Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ i „Menadžment održivog razvoja“ Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu 
i ugostiteljstvu na 10. sjednici, održanoj 28. svibnja 2018. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima)  

na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci 
 

 Članak 1. 
U članku 6. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 2156-24-17-02-03) od 31. siječnja 2017.u 
stavku 2. iza riječi „kolegija“ stavlja se točka, brišu se zarez i riječi „,  voditelj Ureda poslijediplomskih sveučilišnih studija te tajnik 
doktorskog studija“ Iza točke dodaje se rečenica koja klasi:  
„Voditelj Ureda poslijediplomskih sveučilišnih studija i tajnik doktorskog studija sudjeluju u radu Vijeća doktorskog studija, bez prava 
glasa.“ 
 

Članak 2. 
U članku 10. mijenja se stavak 1. I sada glasi:  
(1) Postotak usvojenog znanja, vještina i kompetencija (ishodi učenja) studenta, iskazuje se ECTS-skalom  ocjenjivanja kako slijedi: 

ECTS ocjena % usvojenosti, znanja vještina i 
kompetencija Brojčana  ocjena 

A 90 – 100  % Izvrstan         (5) 
B 80 − 89.9 % Vrlo dobar    (4) 
C 70 − 79.9 % Dobar            (3) 
D 60 − 69.9 % Dovoljan       (2) 
F 0.0 − 59.9 % Nedovoljan   (1) 

 
Članak 3. 

U članku 13. briše se stavak 3., stavci 4., 5., 6. postaju stavci 3., 4., 5., briše se stavak 7. i dodaje stavak 6. koji glasi: 
„(6) Pristupnik prilikom upisa mora podnijeti prijedlog teme istraživanja na hrvatskom i engleskom jeziku.“  
 

Članak 4. 
Iza članka 13., dodaje se članak 13. a. koji glasi:  
„(1) Povjerenstvo za upis na doktorski studij utvrđuje ispunjava li pristupnik uvjete za upis na doktorski studij. 
(2) Pristupnici se rangiraju temeljem sljedećih kriterija (najviše 100 bodova): 

- prosječan uspjeh na studiju prve i druge razine studija (ponderirana prosječna ocjena, najviše 50 bodova) 
- zaposlenje na znanstveno-nastavnoj ili znanstvenoj instituciji (najviše 10 bodova) 
- objavljeni znanstveni radovi u znanstvenim publikacijama citiranim u bazama podataka prema važećim kriterijima Pravilnika o 

uvjetima za izbor u znanstvena zvanja, pri čemu se rad kategorije A1 boduje s 10 bodova, a rad kategorije A2 s 5 bodova 
(ukupno najviše 10 bodova) 

- priznanja ili nagrade (državna ili međunarodna razina) za znanstvene aktivnosti (10 bodova) 
- razgovor Povjerenstva za upis s pristupnikom o očekivanom znanstveno doprinosu teme istraživanja, na temelju kojeg se 

ocjenjuje kvalificiranost pristupnika i realnost očekivanog znanstvenog doprinosa doktorske disertacije, mogućnost 
osiguravanja mentora te procjenjuje i znanje engleskog jezika. Ovaj kriterij je eliminacijski. (najviše 20 bodova). 

(3) O odluci Povjerenstva, odnosno rezultatima natječaja, pristupnici se pismeno obavještavaju u roku od 14 dana od provedenog 
razgovora.“ 
 

Članak 5. 
U članku 15. stavku 2., u tabeli, pod rednim broje 1. briše se „Metodologija znanstvenog istraživanja /“. 
Briše se rečenica ispod tabele „Kolegij pod nazivom Metodologija znanstvenog istraživanja, izvodi se na poslijediplomskom 
sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu, a kolegij Metode i tehnike istraživanja na 
poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) Menadžment održivog razvoja“ 
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Članak 6. 
U članak 16., u stavku 1. riječi „ispunjava sljedeća tri uvjeta“ zamjenjuju se riječima „je kumulativno ispunio sljedeće uvjete“. 
U prvoj alineji, iza zareza poslije riječi „znanost“ dodaju se riječi „visoko obrazovanje i tehnološki razvoj,“. 
U drugoj alineji, iza zareza poslije riječi „istraživača“ dodaju se riječi i zarez „nakon završetka diplomskog studija,“. 

 
Članak 7. 

Iznad članka 17. mijenja se podnaslov i sada glasi „Mentor, komentor, savjetnik“ 
Mijenja se članak 17. i sada glasi:   
„(1) Studentu poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) najkasnije 60 dana od upisa, obavezno se imenuje mentor, te 
ukoliko je potrebno komentor ili savjetnik iz redova nastavnika nositelja studija, pri čemu će se, prema mogućnostima, voditi računa o 
želji studenta.  
(2) Mentor, komentor ili savjetnik moraju ispunjavati Minimalne kriterije za odabir mentora/komentora na poslijediplomskim sveučilišnim 
studijima Sveučilišta u Rijeci. 
(3) Za mentora i komentora ili savjetnika može biti imenovana osoba u znanstveno-nastavnom ili znanstvenom zvanju iz znanstvenog 
područja društvenih znanosti, polja ekonomije.  
(4) Za mentora odnosno komentora može biti imenovana osoba izvan redova nastavnika nositelja studija. Ukoliko mentor nije 
zaposlenik Sveučilišta u Rijeci, doktorandu se obavezno dodjeljuje komentor sa sastavnice Sveučilišta koja provodi doktorski studij. 
(5) Ukoliko je tema doktorske disertacije interdisciplinarnog karaktera, za komentora može biti izabrana osoba iz drugih znanstvenih 
područja.  
(6) Mentora i komentora, na prijedlog Vijeća za doktorske studije odlukom imenuje Fakultetsko vijeće.   
(7) Mentor i komentor ili savjetnik pomažu studentu u oblikovanju programa poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija), 
upućuju studenta u literaturu i u primjenu odgovarajućih znanstveno-istraživačkih metoda, pomažu studentu u izboru teme, izradi 
doktorske disertacije i procjenjuju njegov napredak u znanstveno istraživačkom radu.  
(8) Nastavnik može imati najviše tri aktivna mentorstva odnosno komentorstva.  
(9) Mentor i komentor ili savjetnik najmanje jednom godišnje podnosi izvješće o radu studenta Vijeću doktorskog studija na propisanom 
obrascu (Godišnji izvještaj savjetnika ili mentora) koji je u privitku ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.  
(10) Nastavnik koji je umirovljen nakon što je imenovan mentorom, može voditi mentorstvo do kraja. U tom se slučaju studentu, na 
prijedlog Vijeća doktorskog studija, imenuje komentor iz redova nastavnika nositelja studija, najkasnije 60 dana od dana odlaska 
imenovanog mentora u mirovinu.  
(11) Ukoliko student dvije godine uzastopno ne podnese prijavu teme doktorske disertacije ili ne upiše nastavak studija, Fakultetsko 
vijeće donijeti će, na prijedlog Vijeća doktorskog studija, odluku o mirovanju mentorstva imenovanom mentoru, te se to mentorstvo 
neće ubrajati u aktivna mentorstva. Ako student naknadno podnese zahtjev za nastavak studija, te Vijeće doktorskog studija odobri 
njegov zahtjev i donese odluku o odobravanju nastavka studija i postupka stjecanja doktorata znanosti, istom će se odlukom predložiti 
aktiviranje mentorstva ranije imenovanog mentora ovisno o kvoti dopuštenoj za mentorstava ili će se predložiti imenovanje drugog 
mentora.   
 

Članak 8. 
U članku 19., u stavku 2. nakon riječi „javan“ stavlja se točka, brišu se riječi „i može biti naknadno objavljen.“ 
Nakon stavka 2.,  dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:  
„(3) Doktorska disertacija može se predati na ocjenu i prihvatiti za obranu kao tradicionalna (monografska) doktorska disertacija ili 
doktorska disertacija temeljena na objavljenim znanstvenim radovima (skandinavski model). Oblik doktorske disertacije doktorand 
prijavljuje prilikom prijave teme doktorske disertacije. Doktorand koji se odluči za doktorsku disertaciju temeljenu na objavljenim 
znanstvenim radovima može naknadno odustati od ovog modela i prijeći na tradicionalni oblik disertacije (monografiju). Promjena 
oblika disertacije moguća je samo jednom tijekom trajanja studija. 
(4) Disertacija temeljena na objavljenim znanstvenim radovima (skandinavski model) je skup objavljenih znanstvenih radova sa 
preglednim uvodnim dijelom, razradom rada, zaključkom i literaturom. Ovaj je oblik rada moguć samo u sklopu istraživačkog rada na 
doktorskom studiju, a znanstveni radovi moraju biti objavljeni nakon upisa na doktorski studij. Disertacija temeljena na objavljenim 
znanstvenim radovima sadrži minimalno tri znanstvene rada od čega barem dva moraju biti objavljena u znanstvenim časopisima 
(jedan od navedena dva rada može biti od strane uredništva prihvaćen za objavu o čemu se prilaže odgovarajuća potvrda). Objavljeni 
odnosno prihvaćeni rad za objavu moraju biti indeksirani u WoSCC ili Scopus bazi od kojih barem jedan u časopisu koji se prema 
faktoru odjeka svrstava u prvi ili drugi kvartil (Q1 ili Q2). Radovi mogu imati do tri autora, pri čemu doktorand mora biti glavni (prvi ili 
korespondentni) autor. Ukoliko treći rad nije objavljen, odnosno prihvaćen za objavu, mora biti ocijenjen prihvatljivim za objavu u 
navedenim bazama od strane Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije. Svaki rad, osim uz posebno obrazloženje, može 
kvalificirati samo jednog doktoranda.“ 
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Dosadašnji stavci 4. 5. 6. 7. 8. i 9., postaju stavci 5. 6. 7. 8. 9. i 10. 
 

Članak 9. 
U članku 21., stavku 2. dodaje se rečenica koja glasi, „Mentor i komentor ne mogu biti članovi Povjerenstva.“ 
U stavku 3. riječi „3 (tri) mjeseca“, zamjenjuju se riječima „mjesec dana“, a riječi „podnošenja prijave“ zamjenjuju se riječima 
„održavanja javne obrane prijave teme“. 
U stavku 8. rečenicu „Fakultetsko vijeće dužno je u roku od šest mjeseci od dana podnošenja prijave donijeti odluku o prijavi teme 
doktorske disertacije.“, zamjenjuje rečenica koja glasi:  
„Fakultetsko vijeće dužno je u roku od dva mjeseca od dana podnošenja izvješća i prijedloga povjerenstva za ocjenu prijave teme 
doktorske disertacije donijeti odluku o prijavi teme doktorske disertacije“  

 
Članak 10. 

U članku 23. stavku 1. broj „1.“ zamjenjuju se brojem “2.“ 
Stavak 3. briše se. 
Dosadašnji stavak 4., postaje stavak 3. 

Članak 11.  
U članku 25, stavku 2., broj „15“ zamjenjuje se brojem „10“,  
 

Članak 12. 
U članku 39., stavku 1., iza druge alineje dodaje se treća koja glasi:  
„ - kada Fakultetsko vijeće, na prijedlog Vijeća doktorskog studija, prihvati negativno izvješće mentora“ 
Treća, četvrta i peta alineja postaju četvrta, peta i šesta. 
U šestoj alineji iza riječi „kodeks“ dodaju se riječi i točka „ili Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata.“ 
Nakon stavka 1., dodaje se stavak 2., koji glasi:  
„(2) Nakon što Vijeće doktorskog studija zaprimi negativno izvješće mentora, a prije slanja negativnog izvješća Fakultetskom vijeću na 
usvajanje, Vijeće doktorskog studija omogućiti će studentu da najkasnije u roku od 30 dana od poziva dostavi pisani odgovor na 
negativno izvješće mentora.“  
Dosadašnji stavci 2., 3, i 4. postaju stavci 3. 4. i 5. 

 
Članak 13. 

Članak 42., mijenja se i sada glasi:  
„(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči odnosno na službenim stranicama Fakulteta, a 
primjenjuje se od početka 2018./2019. akademske godine. 
(2) Studentima koji su upisali studij prije stupanja na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslijediplomskim 
sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) od 28. svibnja 2018. godine, a nemaju dodijeljenog mentora ili savjetnika, najkasnije u 
roku od 90 dana od dana od početka primjene navedene Odluke imenovati će se mentor ili savjetnik sukladno članku 17. ovog 
Pravilnika.“ 
 

Članak 14. 
Ovaj Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, a 
primjenjuje se od početka 2018./2019. akademske godine. 
 

Članak 15. 
Ovlašćuje se Tajništvo Fakulteta da redakcijski uredi i izda pročišćeni tekst Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima 
(doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci. 
 

AD 25. Statut Studentskog zbora FMTU 
Izvjestiteljice: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana i predsjednica Studentskog zbora Dora Lazzarich 
 
Materijal za navedenu točku nalazi se u prilogu ovog Zapisnika. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
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AD 26. Razno 
 
Pod točkom razno nije se raspravljalo. 
 

Sjednica Fakultetskog vijeća završila je u 10:15 sati.   
 
Zapisničarka: Maja Juračić, dipl. iur.                                                                                
                           

                    Dekanica 
 
 
Prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, v.r. 

 
 


