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Opatija, 26. studenog 2018. 
 

ZAPISNIK 
sa 17. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća 

održane dana 26. studenog 2018. godine elektroničkim putem 
 

 
DNEVNI RED 

1.  

Izbor nastavnika i suradnika: 
1. Odluka o izboru nastavnika u znanstveno- nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz 
znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, znanstvene grane računovodstvo 
2. Usvajanje Izvješća Povjerenstva za izbor nastavnika u znanstveno- nastavno zvanje i na radno mjesto 
docenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, znanstvene grane 
računovodstvo 

2.  
Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
Imenovanje Povjerenstva za upis na poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna 
ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ u 2018. / 2019. akademskoj godini 

3.  
Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
Imenovanje Povjerenstva za upis na poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment 
održivog razvoja“ u 2018. / 2019. akademskoj godini 

4.  
Program cjeloživotnog obrazovanja „Specijalist/ica odjela hrane i pića“ 
 Odluka o visini školarine za program cjeloživotnog obrazovanja „Specijalist/ica odjela hrane i pića“ 
u akademskoj godini 2018./2019. 

 
17. izvanredna sjednica Fakultetskoga vijeća održana je dana 26. studenog 2018. godine elektroničkim putem. 
 
Članovi Fakultetskog vijeća zamoljeni su da prihvate dnevni red i prijedloge Odluka te da se o navedenom e-mailom očituju 
očituju do 15,00 sati istog dana . 
 
Članovi Fakultetskog vijeća očitovali su se u roku te su jednoglasno prihvaćene sljedeće Odluke: 
 

AD 1. Izbor nastavnika i suradnika: 
 
1. Odluka o izboru nastavnika u znanstveno- nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog 
područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, znanstvene grane računovodstvo 
Na temelju članaka 93. 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 5. lipnja 2018. godine, članaka 29. i 46. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - 
pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine i članaka 5. i 11. 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, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 17. 
sjednici, održanoj dana 26. studenog 2018. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
I. 

Doc. dr. sc. Dubravka Vlašić izabire se u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz 
znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, znanstvene grane računovodstvo. 



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

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
2. Usvajanje Izvješća Povjerenstva za izbor nastavnika u znanstveno- nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz 
znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, znanstvene grane računovodstvo 
Na temelju članaka 93. 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 5. lipnja 2018. godine, članaka 29. i 46. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - 
pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine i članaka 5. i 11. 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, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 17. 
sjednici, održanoj dana 26. studenog 2018. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

I. 
Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto 
docenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, znanstvene grane računovodstvo, u radni 
odnos na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom  – 1 izvršitelj/ica. 

II. 
Dr. sc. Katarina Poldrugovac  izabire se u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu računovodstvo. 

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

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

AD 2. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
Imenovanje Povjerenstva za upis na poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u 
turizmu i ugostiteljstvu“ u 2018. / 2019. akademskoj godini 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. 
godine i članka 12. stavka 4. 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: 2156/24-18-
02-05) od 10. rujna 2018, na prijedlog Vijeća doktorskog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, Fakultetsko 
vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, na svojoj 17. sjednici održanoj 26. studenoga 2018. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o imenovanju Povjerenstva za upis na poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) 
„Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ u 2018. / 2019. akademskoj godini 

I. 
Ovom odlukom imenuje se Povjerenstvo za upis na poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u 
turizmu i ugostiteljstvu“ u 2018.  / 2019. akademskoj godini u sastavu: 

1. prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, dekanica, predsjednica Povjerenstva  
2. prof. dr. sc. Suzana Marković,  član 
3. prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić, prodekanica za znanstvenu i stručnu djelatnost, članica 

II.  
Povjerenstvo za upis iz točke I. ove Odluke, sukladno odredbama članka 13. a. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim 
studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, provest će javni razgovor sa 
pristupnicima o očekivanom znanstvenom doprinosu teme istraživanja, na temelju kojeg će ocijeniti kvalificiranost pristupnika i 



realnost očekivanog znanstvenog doprinosa doktorske disertacije, mogućnost osiguravanja mentora te procijeniti znanje 
engleskog jezika. 

III. 
Nadi Bogojević, dipl. iur. povjeravaju se poslovi administrativne provjere prijava za upise na poslijediplomski sveučilišni studij 
(doktorski studij), poslovi potpore Povjerenstvu za upis, te stručno administrativni poslovi prilikom obavljanja javnog razgovora 
sa pristupnicima.  

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

AD 3. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
Imenovanje Povjerenstva za upis na poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog 
razvoja“ u 2018. / 2019. akademskoj godini 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. 
godine i članka 12. stavka 4. 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: 2156/24-18-
02-05) od 10. rujna 2018. godine, na prijedlog Vijeća doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“, Fakultetsko vijeće na 
svojoj 17. sjednici održanoj 26. studenoga 2018. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za upis na poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) 

„Menadžment održivog razvoja“ u 2018. / 2019. akademskoj godini 
I. 

Ovom odlukom imenuje se Povjerenstvo za upis na poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog 
razvoja“ u 2018. / 2018. akademskoj godini u sastavu: 
 
1. prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, dekanica, predsjednica Povjerenstva 
2. prof. dr. sc. Suzana Marković, članica 
3. prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić, prodekanica za znanstvenu i stručnu djelatnost, članica 

II. 
Povjerenstvo za upis iz točke I. ove Odluke, sukladno odredbama članka 13. a. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim 
studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, provest će javni razgovor sa 
pristupnicima o očekivanom znanstvenom doprinosu teme istraživanja, na temelju kojeg će ocijeniti kvalificiranost pristupnika i 
realnost očekivanog znanstvenog doprinosa doktorske disertacije, mogućnost osiguravanja mentora te procijeniti znanje 
engleskog jezika 

III. 
Nadi Bogojević, dipl. iur, povjeravaju se poslovi administrativne provjere prijava za upise na poslijediplomski sveučilišni studij 
(doktorski studij), poslovi potpore Povjerenstvu za upis, te stručno administrativni poslovi prilikom obavljanja javnog razgovora 
sa pristupnicima.  

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom  donošenja. 
 

AD 4. Program cjeloživotnog obrazovanja „Specijalist/ica odjela hrane i pića“ 
 Odluka o visini školarine za program cjeloživotnog obrazovanja „Specijalist/ica odjela hrane i pića“ 
u akademskoj godini 2018./2019. 
 
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 svojoj 17. sjednici održanoj 26. studenog 
2018. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o visini školarine za program cjeloživotnog obrazovanja „Specijalist/ica odjela hrane i pića“ 



u akademskoj godini 2018./2019. 
 

I. 
Za polaznike programa cjeloživotnog obrazovanja „Specijalist/ica odjela hrane i pića“ na Fakultetu za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu, u akademskoj godini 2018./2019., visina školarine iznosi kako slijedi: 

Red.br. Kategorija pristupnika Iznos školarine u kn 
1. Pristupnici koji obročno plaćaju školarinu 21.000,00 
2. Pristupnici koji jednokratno plaćaju školarinu 19.000,00 

3. Pristupnici čiju školarinu plaćaju jednokratno organizacije članice 
UPUHH-a (do pet djelatnika) 18.000,00 

4. 

Pristupnici čiju školarinu plaćaju jednokratno organizacije članice 
UPUHH-a (pet i više djelatnika) 
- popust od 5% može se odobriti ukoliko organizacija najmanje 
pet godina uzastopno upućuje 5 ili više polaznika na program 

17.000,00 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Zapisničarka: Maja Juračić, dipl. iur. 

Dekanica 

 

                                                                                                                                prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, v.r.  
 


