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Opatija, 16. srpnja 2019. 

 
ZAPISNIK 

sa 25. sjednice Fakultetskog vijeća, održane u 
utorak, 16. srpnja 2019. godine, s početkom u 8,30 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, izv. prof. dr. sc. Lorena Bašan, 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. Ana Čuić 
Tanković, doc. dr. sc. Daniel Dragičević, doc. dr. sc. Jelena Đurkin Badurina, prof. dr. sc. Vlado Galičić, prof. dr. sc. Daniela Gračan, 
doc. dr. sc. Hrvoje Grofelnik, doc. dr. sc. Sabina Hodžić, doc. dr. sc. Ivana Ivančić, doc. dr. sc. Marija Ivaniš, prof. dr. sc. Slobodan 
Ivanović, prof. dr. sc. Sandra Janković, izv. prof. dr. sc. Adriana Jelušić, izv. prof. dr. sc. Goran Karanović, prof. dr. sc. Greta Krešić, 
izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić, doc. dr. sc. Marina Laškarin Ažić, izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić, prof. dr. sc. Dragan Magaš, 
doc. dr. sc. Maja Mamula, prof. dr. sc. Suzana Marković, prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić, izv. prof. dr. sc. Dolores Miškulin, prof. dr. 
sc. Edna Mrnjavac, doc. dr. sc. Maja Nikšić Radić, prof. dr. sc. Nadia Pavia, izv. prof. dr. sc. Marko Perić, doc. dr. sc. Marina Perišić 
Prodan, prof. dr. sc. Milena Peršić, izv. prof. dr. sc. Ljubica Pilepić Stifanich, doc. dr. sc. Katarina Poldrugovac, 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, izv. prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić, Denis Turalija, mag. oec., doc. dr. sc. Dubravka 
Vlašić, izv. prof. dr. sc. Ana–Marija Vrtodušić Hrgović, izv. prof. dr. sc. Zrinka Zadel, Ivan Butković, Vedrana Čikeš, Maša Trinajstić, 
 
ODSUTNI ČLANOVI FAKULTETSKOG VIJEĆA: doc. dr. sc. Josipa Cvelić Bonifačić, dr. rer. nat. Krešo Mihalinčić, doc. dr. sc. Krešimir 
Mikinac, izv. prof. dr. sc. Ines Milohnić, prof. dr. sc. Elvis Mujačević, Jure Bulović, Paula Dropulić, Karla Keča, Helena Rogulj, Vanessa 
Peruničić, Paula Petrinec, Laura Valentić, 
 
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 25. sjednicu Fakultetskog vijeća. 
 
 

D N E V N I  R E D 

1.  Usvajanje Zapisnika sa 23. i 24. sjednice Fakultetskog vijeća 

2.  Usvajanje Dnevnog reda 25. 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, Paula Petrinec 

6.  Rebalans Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
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7.  

Provođenje dijela natječajnog postupka za Sveučilište u Dubrovniku: 
Donošenje mišljenja u postupku izbora nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog 
profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu 
računovodstvo  
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Milena Peršić 

8.  

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 docenta za znanstveno područje društvenih 

znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu ekonomika poduzetništva 
2. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih 

znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu poslovna informatika 
3. izbor suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno 

polje ekonomije, znanstvenu granu računovodstvo 

9.  

Usvajanje izvješća Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje: 
 
1. znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije – dr. sc. Jelena 

Mušanović 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Tea Baldigara 

10.  

Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje: 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije 

- prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
2. znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije – dr. sc. Ivan 

Šverko 
3. znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije - dr. sc. Patricia 

Zanketić 

11.  
Usvajanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu predavanja postavljenih na mrežnim stranicama Fakulteta kao 
nastavni tekst - doc. dr. sc. Sabina Hodžić 
Izvjestiteljica: doc. dr. sc. Suzana Bareša 

12.  
Odluka o odobravanju prijave monografije dr. sc. Vidoje Vujića, professora emeritusa pod naslovom „Ljubav prema 
životu i radu“  
Izvjestiteljica: prodekanica za znanstvenu i stručnu djelatnost, prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 

13.  

Odluka o povjeravanju izvođenja nastave na doktorskim studijima uglednim inozemnim profesorima koji nisu stekli 
znanstveno – nastavno zvanje po hrvatskim propisima  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1.     dr. sc. Irena Ateljević 
2.     prof. dr. Štefan Bojnec 
3.     Craig A. Depken II, PhD, Full Profesor  
4.     Laurentiu Droj, PhD, Associate Professor 
5.     Peter Mason, PhD, Full Professor 
6.     izr. prof. dr. Janez Mekinc 
7.     prof. dr. Zijada Rahimić 
8.     izr. prof. dr. Aleksandra Selinšek  
9.     izr. prof. dr. Metod Šuligoj 

14.  Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
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1. Odluka o raspisivanju natječaja za upis polaznika na poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna 
ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ u 2019. / 2020. akademskoj godini 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

15.  

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. Odluka o prihvaćanju izvješća o ocjeni tema doktorskih disertacija i odobravanju tema doktorskih disertacija 

1.1. Tomislav Korov  
1.2. Alessandro Manzin 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

2. Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i imenovanju Povjerenstva za obranu 
doktorske disertacije Marine Barkiđije Sotošek 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Dragan Magaš 

3. Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i imenovanju Povjerenstva za obranu 
doktorske disertacije Ive Valčić 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić 

4. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije Ognjena Blaževića 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

5.  Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije dr. sc. Aleksandra Racza 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

6. Odluka o raspisivanju natječaja za upis polaznika na poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) 
„Menadžment održivog razvoja“ u 2019. / 2020. akademskoj godini 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

16.  Razno 

 
 

AD 1. Usvajanje Zapisnika sa 23. i 24. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Zapisnik sa 23. i 24.  sjednice Fakultetskog vijeća usvojeni su bez primjedbi. 
 

AD 2. Usvajanje Dnevnog reda 25. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Dnevni red 25. 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: 
 
- U tjednu prije održavanja 25. sjednice Fakultetskog vijeća zaprimljena je Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko 
obrazovanje u postupku reakreditacije Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci, koja će u cijelosti biti 
mailom dostavljena svim zaposlenicima. Kao i u prethodnom mišljenju, fokus je na unapređenju ishoda učenja i povećanju kvalitete 
znanstvene produktivnosti te će se sukladno tome u narednom razdoblju izraditi akcijski plan. 
 
- Od 6. do 8. lipnja 2019. godine održana je, u organizaciji HGK, manifestacija AdRia4blue - Promocija plavog gospodarstva i održivog 
razvoja u čijoj organizaciji je aktivno sudjelovao i Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu uz maksimalan angažman izv. prof. 
dr. sc. Marinele Krstinić Nižić koja je predvodila tim. Također, u okviru navedene manifestacije, predavanja su održale prof. dr. sc. 
Greta Kresic i izv. prof. dr. sc. Zrinka Zadel. 
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- Od 1. do 5. srpnja 2019. godine održana je radionica Uvod u PLS·SEM (Partial Least Squares Based Structural Equation Modeling). 
Voditelj je bio izv. prof. dr. sc. Josip Mikulić sa Ekonomskog Fakulteta u Zagrebu a na radionici je sudjelovalo 27 nastavnika i suradnika 
fakulteta te 2 studenta doktorskih studija. 
 
- Održana je promocija polaznika sedme generacije programa cjeloživotnog obrazovanja Specijalist odjela hrane i pića. 
 
- 15. srpnja 2019. godine otvorena je Ljetna škola EUROPEAN LAW AND ECONOMY SUMMER SCHOOL koju Fakultet izvodi u 
suradnji s Pravnim fakultetom u Rijeci, drugu godinu zaredom. 
 
- S tvrtkom ACI, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Pomorski fakultet, Pravni fakultet i Ekonomski fakultet potpisali su 
Sporazum o poslovnoj i znanstvenoj suradnji kao okvir za različite oblike budućih aktivnosti. Dekanica je pozvala članove Fakultetskog 
vijeća da osmisle i predlože moguće projektne aktivnosti. 
 
- U Memorijalnom centru Nikola Tesla u Smiljanu potpisana je Povelja o suradnji na projektu " Nikola Tesla Network- Mreža Nikole 
Tesle", čime je započeo postupak certificiranja projekta pri Institutu za kulturne rute Vijeća Europe. Povelju su u Smiljanu potpisali 
predstavnici nekoliko ministarstava, turističkih zajednica, udruga, županija i gradova, a potpisao ju je između ostalih i Fakultet za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 
 

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 31. sjednice Senata održane 17. lipnja 2019. 
godine. 
 
Zapisnici sa sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci dostupni su na službenim stranicama Sveučilišta u Rijeci. 
 

AD 5. Studentska pitanja 
Izvjestitelji: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić i predsjednica Studentskog zbora, Paula Petrinec 
 
Studentskih pitanja nije bilo. 
 

AD 6. Rebalans Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Materijal za navedenu točku nalazi se u prilogu ovog Zapisnika. 
 
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 25. sjednici, održanoj dana 16. srpnja 2019. godine, donijelo 
je 

ODLUKU 
I. 

Donosi se Rebalans plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu za Fakultet za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu. 

II. 
Tablica Rebalansa plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu čini sastavni dio ove Odluke. 

III. 
Rebalans plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu podnosi se na usvajanje Senatu 
Sveučilišta u Rijeci. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 



5 
 

Odluka donesena sa 54 glasa 5a i 1 glasom suzdržanim. 
 

AD 7. Provođenje dijela natječajnog postupka za Sveučilište u Dubrovniku: 
Donošenje mišljenja u postupku izbora nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora 
za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu računovodstvo  
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Milena Peršić 
 
U postupku pokrenutom temeljem Zamolbe Senata Sveučilišta u Dubrovniku za provedbu postupka izbora u znanstveno – nastavno 
zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora (BROJ: 1833/18), od 15. studenog 2018. godine, na temelju članaka 32., 35. 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 15. stavak 2. 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, Odluke (KLASA: 112-01/18-01/124, URBROJ: 2156/24-19-04-05), koju je Fakultetsko vijeće Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu donijelo na 22. sjednici održanoj 13. svibnja 2019. godine, Odluke o izboru u znanstveno zvanje 
(KLASA: UP/I-640-03/19-01/0193, URBROJ: 355-06-04-17-0004), koju je Matični odbor za područje društvenih znanosti – polje 
ekonomije donio na 12. sjednici održanoj 7. lipnja 2019. godine 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 
25 sjednici, održanoj dana 16. srpnja 2019. godine, donosi 
 

MIŠLJENJE 
I. 

Utvrđuje se da pristupnica doc. dr. sc. Iris Lončar ispunjava uvjete za izbor u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto 
izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu računovodstvo. 

II. 
Ovo Mišljenje stupa na snagu danom donošenja te se upućuje Senatu Sveučilišta u Dubrovniku na daljnje postupanje. 
 

Mišljenje doneseno jednoglasno. 
 

AD 8. 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 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 
5. lipnja 2018. godine i  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 25. sjednici, održanoj dana 16. srpnja 2019. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

I. 
Raspisuje se natječaj za izbor nastavnika u znanstveno - nastavno 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. Nadia Pavia - predsjednica Povjerenstva 
Sveučilište u  Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu,  

2. prof. dr. sc. Goran Kutnjak – član 
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet,  

3. doc. dr. sc. Nataša Slavić – članica 



6 
 

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. 
 
 
 
2. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, 

znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu poslovna informatika 
 
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 
5. lipnja 2018. godine i  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 25. sjednici, održanoj dana 16. srpnja 2019. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

I. 
Raspisuje se natječaj za izbor nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i radno mjesto docenta iz znanstvenog područja društvenih 
znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane poslovna informatika, 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. Ljubica Pilepić- predsjednica Povjerenstva 
Sveučilište u  Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

2. prof. dr. sc. Mislav Šimunić – član 
Sveučilište u  Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

3. izv. prof. dr. sc. Jerko Glavaš – član 
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. 
 
 
 
3. izbor suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje 

ekonomije, znanstvenu granu računovodstvo 
 
Na temelju članaka 91. 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, 131/17), članka 84. Statuta Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 
5. lipnja 2018. 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 
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Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 25. sjednici, održanoj dana 16. srpnja 2019. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
 

I. 
Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent  iz znanstvenog područja društvenih znanosti, 
znanstvenog polja ekonomija, znanstvena grana računovodstvo, bez zasnivanja radnog odnosa  – 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. izv. prof. dr. sc. Dubravka Vlašić – članica 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 

3. Doc. dr. sc. Katarina Poldrugovac – 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. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 9. Usvajanje izvješća Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje: 
 
1. znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije – dr. sc. Jelena 
Mušanović 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Tea Baldigara 
 
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. Tea Baldigara, predsjednica Povjerenstva,  izv. prof. dr. sc. Ana Štambuk, članica i doc. dr. sc. Maja (Mamula) Gregorić, članica, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 25. sjednici, održanoj 16. srpnja 2019. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
I. 

Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor dr. sc. Jelene Mušanović u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za 
znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije. 

II. 
Ova Odluka s Izvješćem Stručnog povjerenstva, upućuje se Matičnom odboru za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno 
polje ekonomije, na daljnji postupak. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 10. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje: 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije - prof. 
dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
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Na temelju članka 33. stavak 2. i  35. stavak 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 
198/03, 105/04, 174/04,  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 25. sjednici, održanoj dana 16. srpnja 2019. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o pokretanju izbora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju 
I. 

Pokreće se postupak izbora  prof. dr. sc. Helge Maškarin Ribarić u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju iz 
znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije. 
U Stručno povjerenstvo za ovaj izbor imenuje se: 

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

b)  prof. dr. sc. Zdenko Cerović - član 
          Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 

c)  prof. dr. sc. Neda Vitezić - članica 
    Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet u Rijeci. 

II. 
Stručno povjerenstvo iz točke I. 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, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 , 60/15 i 131/17), dostaviti izvješće 
Fakultetskom vijeću u kojem ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor te daje prijedlog da se pristupnica izabere ili ne izabere u 
znanstveno zvanje. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
2. znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije – dr. sc. Ivan Šverko 
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 
25. sjednici, održanoj dana 16. srpnja 2019. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o pokretanju izbora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika 
I. 

Pokreće se postupak izbora dr. sc. Ivana Šverka, naslovnog izvanrednog profesora, u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika 
iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije. 
U Stručno povjerenstvo za ovaj izbor imenuje se: 

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

b)  prof. dr. sc. Alen Stojanović - član 
    Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet u Zagrebu, 
c)  prof. dr. sc. Zdenko Prohaska - član 
    Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet 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 ,60/15 i 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. 
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Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
3. znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije - dr. sc. Patricia 
Zanketić 
 
Na temelju članka 35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 
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 25. sjednici, 
održanoj dana 16. srpnja 2019. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o pokretanju izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika 
I. 

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

a)  prof. dr. sc. Zdenko Cerović – predsjednik Povjerenstva 
          Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 

b)  prof. dr. sc. Vlado Galičić - član 
          Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 

c)  prof. dr. sc. Jasmina Gržinić - članica 
    Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“. 

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, 46/07, 45/09,  63/11, 94/13, 139/13, 101/14 ,60/15 i 131/17), dostaviti izvješće 
Fakultetskom vijeću u kojem ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor te daje prijedlog da se pristupnica izabere ili ne izabere u 
znanstveno zvanje. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 11. Usvajanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu predavanja postavljenih na mrežnim stranicama Fakulteta kao 
nastavni tekst - doc. dr. sc. Sabina Hodžić 
Izvjestiteljica: doc. dr. sc. Suzana Bareša 
 
Na temelju članka 6. Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno - 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 25. sjednici, održanoj 
dana 16. srpnja 2019. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o usvajanju ocjene predavanja postavljenih na mrežnoj stranici kao nastavni tekst 

I. 
Usvaja se pozitivna ocjena Povjerenstva za ocjenu predavanja doc. dr. sc. Sabine Hodžić iz kolegija „Komparativni fiskalni sustavi“ 
na diplomskom sveučilišnom studiju, postavljenih na mrežnoj stranici Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu kao nastavni 
tekst. 

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

AD 12. Odluka o odobravanju prijave monografije dr. sc. Vidoje Vujića, professora emeritusa pod naslovom „Ljubav prema 
životu i radu“  
Izvjestiteljica: prodekanica za znanstvenu i stručnu djelatnost, prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, 
Odluci o propisivanju Procedure pri objavljivanju naslova u izdanju Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (KLASA: 602-
04/15-01/29, URBRPOJ: 2156-24-15-01-01) od 12. svibnja 2015., na prijedlog Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Fakulteta, u 
sastavu prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić, predsjednica Povjerenstva, prof. dr. sc. Branko Blažević, član i izv. prof.  dr. sc. Marinela 
Krstinić Nižić, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 25. sjednici, održanoj 16. srpnja 2019. godine, 
donosi 
 

ODLUKU 
o odobravanju znanstvene knjige - monografije pod naslovom „Ljubav prema životu i radu“ 

kao izdanja Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
 

I. 
Odobrava se izdanje monografije pod naslovom „Ljubav prema životu i radu“, autora dr. sc. Vidoja Vujića, professora emeritusa, 
kao izdanja Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.  

- vrsta izdanja: znanstvena knjiga - monografija (1. izdanje) 
- format: tiskano izdanje 
- opseg/ broj autorskih araka/ broj stranica: 25 autorskih araka, 400 stranica 
- nakladnik: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci 
- jezik: hrvatski  
- recenzenti: dr. sc.  Ivanka Avelini Holjevac, professor emeritus,  

dr. sc. Branko Blažević, professor emeritus 
- lektor: Gordana Ožbolt, prof.  

II. 
Znanstvena monografija se izdaje u nakladi od 300 tiskanih primjeraka. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 13. Odluka o povjeravanju izvođenja nastave na doktorskim studijima uglednim inozemnim profesorima koji nisu stekli 
znanstveno – nastavno zvanje po hrvatskim propisima  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1.     dr. sc. Irena Ateljević 
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  25. sjednici, održanoj 16. srpnja 
2019. godine, donosi  

ODLUKU 
o povjeravanju izvođenja nastave  

I. 
Povjerava se izvođenje nastave na poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) uglednoj inozemnoj nastavnici i 
stručnjakinji Ireni Ateljević, PhD, Professor, Education and Competence Studies, Wageningen University, u Nizozemskoj, koja 
nije stekla znanstveno–nastavno zvanje po hrvatskim propisima, kako slijedi: 
 

 na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju na kolegiju  nositelj/ sunositelj 
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1. Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu Kvalitativna metodologija istraživanja nositelj 
2. Menadžment održivog razvoja  Kvalitativna metodologija istraživanja nositelj 
3. Menadžment održivog razvoja  Turistički projekti i utjecaj na okoliš nositelj 

II. 
Izvođenje nastave inozemnom nastavniku i stručnjaku iz članka I. ove Odluke povjerava se na razdoblje od dvije akademske godine 
uzastopno, 2019./2020.  i 2020./2021. akademskoj godini. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i upućuje se Senatu Sveučilišta u Rijeci na potvrdu.  
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
2.     prof. dr. Štefan Bojnec 
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  25. sjednici, održanoj 16. srpnja 
2019. godine, donosi  

ODLUKU 
o povjeravanju izvođenja nastave  

I. 
Povjerava se izvođenje nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) uglednom inozemnom nastavniku i 
stručnjaku Štefanu Bojnecu, PhD Fulla Professor sa Univerze na Primorskem, Fakulteta za management, iz Kopra, Republika 
Slovenija, koji nije stekao znanstveno–nastavno zvanje po hrvatskim propisima, kako slijedi: 
 

 na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju na kolegiju  nositelj/ sunositelj 
1. Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu Globalni ekonomski izazovi nositelj 

II. 
Izvođenje nastave inozemnom nastavniku i stručnjaku iz članka I. ove Odluke povjerava se na razdoblje od dvije akademske godine 
uzastopno, 2019. /  2020.  i 2020. / 2021. akademskoj godini. 

III. 
Ova Odluka  stupa na snagu danom donošenja upućuje se Senatu Sveučilišta u Rijeci na potvrdu.  
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
3.     Craig A. Depken II, PhD, Full Profesor  
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  25. sjednici, održanoj 16. srpnja 
2019. godine, donosi  

ODLUKU 
o povjeravanju izvođenja nastave  

I. 
Povjerava se izvođenje nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) uglednom inozemnom nastavniku i 
stručnjaku Craig A. Depken II, PhD, Full Professor, sa University North Carolina at Charlotte, USA,koji nije stekao znanstveno–
nastavno zvanje po hrvatskim propisima, kako slijedi: 
 

 na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju na kolegiju  nositelj/ sunositelj 
1. Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu Primijenjena ekonometrija sunositelj 

II. 
Izvođenje nastave inozemnom nastavniku i stručnjaku iz članka I. ove Odluke povjerava se na razdoblje od dvije akademske godine 
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uzastopno, 2019. /  2020.  i 2020. / 2021. akademskoj godini. 
III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i upućuje se Senatu Sveučilišta u Rijeci na potvrdu. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
4.     Laurentiu Droj, PhD, Associate 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  25. sjednici, održanoj 16. srpnja 
2019. godine, donosi  

ODLUKU 
o povjeravanju izvođenja nastave  

I. 
Povjerava se izvođenje nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) uglednom inozemnom nastavniku i 
stručnjaku Laurentiu Droj, PhD, Associate Professor, sa Universitatea din Oradea,  Facultatea de Stiinte Economice, Iz 
Rumunjske,  koji nije stekao znanstveno–nastavno zvanje po hrvatskim propisima, kako slijedi: 
 

 na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju na kolegiju  nositelj/ sunositelj 
1. Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu Korporativne financije sunositelj 

II. 
Izvođenje nastave inozemnom nastavniku i stručnjaku iz članka I. ove Odluke povjerava se na razdoblje od dvije akademske godine 
uzastopno, 2019./2020.  i 2020./2021. akademskoj godini. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i upućuje se Senatu Sveučilišta u Rijeci na potvrdu. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
5.     Peter Mason, PhD, Full 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  25. sjednici, održanoj 16. srpnja 
2019. godine, donosi  

ODLUKU 
o povjeravanju izvođenja nastave  

I. 
Povjerava se izvođenje nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) uglednom inozemnom nastavniku i 
stručnjaku Peteru Masonu, PhD, Full Professor, sa Department of Management, Guildhall Business School, London 
Metropolitan University, London,  koji nije stekao znanstveno–nastavno zvanje po hrvatskim propisima, kako slijedi: 
 

 na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju na kolegiju  nositelj/ sunositelj 
1. Menadžment održivog razvoja Critical Issues in Tourism 

- Izvodi se na engleskom jeziku nositelj 

II. 
Izvođenje nastave inozemnom nastavniku i stručnjaku iz članka I. ove Odluke povjerava se na razdoblje od dvije akademske godine 
uzastopno, 2019./2020.  i 2020./2021. akademskoj godini. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i upućuje se Senatu Sveučilišta u Rijeci na potvrdu. 
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Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
6.     izr. prof. dr. Janez Mekinc 
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  25. sjednici, održanoj 16. srpnja 
2019. godine, donosi  

ODLUKU 
o povjeravanju izvođenja nastave  

I. 
Povjerava se izvođenje nastave na poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) uglednom inozemnom nastavniku i 
stručnjaku prof. dr. Janezu Mekinc sa Univerze na Primorskem, Fakulteta za turistične študije, iz Portoroža u Republici 
Sloveniji, koji nije stekao znanstveno–nastavno zvanje po hrvatskim propisima, kako slijedi: 
 

 na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju na kolegiju  nositelj/ sunositelj 
1. Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu Projektni menadžment sunositelj 
2 Menadžment održivog razvoja Projektni menadžment sunositelj 

II. 
Izvođenje nastave inozemnom nastavniku i stručnjaku iz članka I. ove Odluke povjerava se na razdoblje od dvije akademske godine 
uzastopno, 2019./2020.i2020./2021. akademskoj godini. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja upućuje se Senatu Sveučilišta u Rijeci na potvrdu.  
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
7.     prof. dr. Zijada Rahimić 
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  25. sjednici, održanoj 16. srpnja 
2019. godine, donosi  

ODLUKU 
o povjeravanju izvođenja nastave  

I. 
Povjerava se izvođenje nastave na poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) uglednoj inozemnoj nastavnici i 
stručnjakinji prof. dr. Zijadi Rahimić, sa Ekonomskog fakulteta, Sveučilišta u Sarajevu, u Bosni i Hercegovina, koja nije stekla 
znanstveno–nastavno zvanje po hrvatskim propisima, kako slijedi: 
 

 na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju na kolegiju  nositelj/ sunositelj 
1. Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu Međunarodni menadžment ljudskih 

potencijala 
sunositelj 

II. 
Izvođenje nastave inozemnoj nastavnici i stručnjakinji iz članka I. ove Odluke povjerava se na razdoblje od dvije akademske godine 
uzastopno, 2019./2020.  i 2020./2021. akademskoj godini. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i upućuje se Senatu Sveučilišta u Rijeci na potvrdu.  
 

Odluka donesena jednoglasno. 
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8.     izr. prof. dr. Aleksandra Selinšek  
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  25. sjednici, održanoj 16. srpnja 
2019. godine, donosi  

ODLUKU 
o povjeravanju izvođenja nastave  

I. 
Povjerava se izvođenje nastave na poslijediplomskim sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) uglednoj inozemnoj nastavnici i 
stručnjakinji izr. prof.  dr. Aleksandri Selinšek, sa Univerze v Maroboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, iz Maribora, R. 
Slovenije koja nije stekla znanstveno–nastavno zvanje po hrvatskim propisima, kako slijedi: 
 

 na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju na kolegiju  nositelj/ sunositelj 
1. Menadžment održivog razvoja  Strateško upravljanje brendom sunositelj 

II. 
Izvođenje nastave inozemnoj nastavnici i stručnjakinji iz članka I. ove Odluke povjerava se na razdoblje od dvije akademske godine 
uzastopno, 2019. /  2020.  i 2020. / 2021. akademskoj godini. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i upućuje se Senatu Sveučilišta u Rijeci na potvrdu.  
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
9.     izr. prof. dr. Metod Šuligoj 
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  25. sjednici, održanoj 16. srpnja 
2019. godine, donosi  

ODLUKU 
o povjeravanju izvođenja nastave  

I. 
Povjerava se izvođenje nastave na poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) uglednom inozemnom nastavniku i 
stručnjak izr. prof. dr. Metodu Šuligoj sa Univerze na Primorskem, Fakulteta za turistične študije, Portoroža u Republici Sloveniji, 
koji nije stekao znanstveno–nastavno zvanje po hrvatskim propisima, kako slijedi: 
 

 na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju na kolegiju  nositelj/ sunositelj 
1. Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu Strateško planiranje i razvoj sunositelj 
2 Menadžment održivog razvoja Strateško planiranje i razvoj sunositelj 

II. 
Izvođenje nastave inozemnom nastavniku i stručnjaku iz članka I. ove Odluke povjerava se na razdoblje od dvije akademske godine 
uzastopno, 2019./2020.  i 2020./2021. akademskoj godini. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i upućuje se Senatu Sveučilišta u Rijeci na potvrdu.  
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 14. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
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1. Odluka o raspisivanju natječaja za upis polaznika na poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna 
ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ u 2019. / 2020. akademskoj godini 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Na temelju članka 77. 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, 131/179) i članaka 6. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima  (doktorskim 
studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 10 rujna 2018. godine (KLASA: 003-05/15-01/04, 
URBROJ: 2156/24-18-02-05) 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 25. sjednici održanoj dana 16. srpnja 2019.godine, donosi 

 
ODLUKU 

O RASPISIVANJU NATJEČAJA 
za upis polaznika na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 

za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, polja ekonomije 
u akademskoj godini 2019. / 2020. 

 
Sukladno čl. 11. do 13. a. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018.: 
 
Prijavu za natječaj mogu dati osobe koje su: 
• prema ranijim propisima diplomirale na odgovarajućem četverogodišnjem sveučilišnom dodiplomskom studiju, čijim se 

završetkom stječe visoka stručna sprema u polju ekonomije, ili  
• završile diplomski sveučilišni studij prema načelima Bolonjskog procesa, čijim su završetkom stekle najmanje 300 ECTS bodova i 

stekli akademski naziv mag. oec.  
 
Prijavu na natječaj mogu dati i osobe koje su završile niže navedene studije: 
• odgovarajući poslijediplomski znanstveni (magistarski) studij iz polja ekonomije (priznaje se 80 ECTS bodova) ili  
• kojima je do završetka odgovarajućeg poslijediplomskog znanstvenog magistarskog studija u polju ekonomije, ostala samo 

izrada i obrana magistarskog rada (priznaje se 60 ECTS bodova) ili  
• odgovarajući poslijediplomski specijalistički studij iz polja ekonomije (priznaje se 50 ECTS bodova) ili  
• kojima je do završetka odgovarajućeg poslijediplomskog specijalističkog studija u polju ekonomije, ostala samo izrada i obrana 

specijalističkog rada (priznaje se 35 ECTS boda).  
 
Troškovi studija utvrdit će se razmjerno broju priznatih ECTS bodova. 
Pristupnici se aktivno moraju služiti engleskim jezikom, što dokazuju indeksom ili drugom ispravom. 
Prijavu na natječaj mogu dati državljani Republike Hrvatske i strani državljani. 
 
Prijava mora sadržavati: 
• obrazac prijave s preporukom jednog ili dva sveučilišna nastavnika, ovisno o uspjehu na studiju  
• ovjerenu presliku diplome (za svaku razinu visokoškolskog obrazovanja) 
• prijepis i prosjek ocjena (za svaku razinu visokoškolskog obrazovanja) 
• životopis  
• prijedlog teme istraživanja (obrazac) na hrvatskom i engleskom jeziku  
• dokumentaciju za priznavanje dodatnih kriterija 
• odluku o plaćanju ukoliko školarinu plaća pravna osoba 
• pristupnici koji su završili studij u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano 

od Ureda za akademsko priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija pri Sveučilištu u Rijeci 
• pristupnici koji nisu državljani  Republike Hrvatske dužni su dostaviti dokaz o državljanstvu i rodni list.  

 
Kriterij odabira polaznika: 
Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) može upisati osoba koja ima odgovarajuće prethodno ekonomsko obrazovanje, 
ostvareni prosjek ocjena minimalno 3,6 (ostvarene na prvoj i drugoj razini obrazovanja)  i preporuku najmanje jednog sveučilišnog 
nastavnika. 
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Pristupnici s prosjekom ocjena nižim od 3,6 mogu se upisati jedino uz pismene preporuke najmanje dva (2)  sveučilišna nastavnika, ali 
samo ukoliko posjeduju ostale stručne i znanstvene reference.  
 
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 (NN 28/2017), 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 znanstvenom 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). 
 

Organizacija studija 
Studij se izvodi u punom radnom vremenu ili s dijelom radnog vremena. 
 
Razredbeni prag 
Određen je odobrenom upisnom kvotom od 20 studenata. Na studij u punom radnom vremenu upisuje se 10 studenata. Na studij s 
dijelom radnog vremena upisuje se 10 studenata. Ukoliko se na studij ne javi dovoljan broj kandidata, Fakultet zadržava pravo da za 
ovu akademsku godinu ne otvori studij.  
Trajanje studija 
3 godine - 6 semestara, a njegovim završetkom se stječe 180 ECTS-a. 
Cijena studija 
Cijena studija iznosi 12.500,00 EUR izraženih u protuvrijednosti u kunama prema tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate. 
Polaznicima kojima se nakon upisa na studij priznaju stečeni ECTS-i, cijena studija smanjuje se u proporcionalnom dijelu. 
Prijave 
Prijave se podnose poštom preporučeno uz naznaku „Natječaj za poslijediplomski sveučilišni doktorski studij PETU" ili osobno, na 
adresu Primorska 42, Naselje Ika, p.p. 97, 51 410 Opatija. Obrazac prijave kao i detaljne obavijesti o studiju mogu se pronaći na 
mrežnoj stranici Fakulteta  www.fthm.uniri.hr . 
Prijave se primaju do  30. rujna 2019. 
 

Osobe za kontakt i 
informacije: 
 

Nada Bogojević, dipl. iur. 
Ured za studente 
tel: 051 294 199 
e-mail:nadab@fthm.hr 
uredpds@fthm.hr   
 
 

doc. dr. sc. Daniel Dragičević 
Tajnik doktorskog studija 
tel: 051 294 683 
e-mail: daniel@fthm.hr  

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 15. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
 
1. Odluka o prihvaćanju izvješća o ocjeni tema doktorskih disertacija i odobravanju tema doktorskih disertacija 

Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 

1.1. Tomislav Korov  
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta  za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, 
sukladno članku 65. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 05. lipnja 2018. godine,  člancima 17. i 21. 
Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – 
pročišćeni tekst  (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018. godine, na prijedlog Vijeća 
poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“ Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu na 25. sjednici, održanoj dana 16. srpnja 2019. godine donosi  

http://www.fthm.uniri.hr/
mailto:nadab@fthm.hr
mailto:uredpds@fthm.hr
mailto:daniel@fthm.hr
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ODLUKU 

o prihvaćanju izvješća o ocjeni teme doktorske disertacije i odobravanju teme doktorske disertacije 
I. 

Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije doktoranda Tomislava Korova (m.b. 16MOR12), 
polaznika poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“, pod naslovom „Model strateškoga 
upravljanja destinacijom vjerskoga turizma“. 

II.  
Odobrava se tema doktorske disertacije iz točke I. ove Odluke. Odluka o odobravanju teme doktorske disertacije donosi se na obrascu 
3. Odluka o odobravanju teme doktorske disertacije.  

III. 
Ova odluka stupa na snagu sa danom donošenja. 

 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 

1.2. Alessandro Manzin 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta  za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine), 
sukladno članku 65. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 05. lipnja 2018. godine,  člancima 17. i 21. 
Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – 
pročišćeni tekst  (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018. godine, na prijedlog Vijeća 
poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“ Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu na 25. sjednici, održanoj dana 16. srpnja 2019. godine donosi  
 

ODLUKU 
o prihvaćanju izvješća o ocjeni teme doktorske disertacije i odobravanju teme doktorske disertacije 

I. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije doktoranda Alessandra Manzina (mb. 62MOR15) 
polaznika poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“, pod naslovom „Utjecaj sportskih 
događaja na turističku potražnju i razvoj partnerstva destinacije“. 

II.  
Odobrava se tema doktorske disertacije iz točke I. ove Odluke. Odluka o odobravanju teme doktorske disertacije donosi se na obrascu 
3. Odluka o odobravanju teme doktorske disertacije.  

III. 
Ova odluka stupa na snagu sa danom donošenja. 

 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 

2. Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i imenovanju Povjerenstva za obranu 
doktorske disertacije Marine Barkiđije Sotošek 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Dragan Magaš 
 
Na temelju čl. 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, 
sukladno čl. 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, 60/15, 131/17), čl. 67. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst (KLASA: 011-01/18-
01/13, URBROJ: 2170-57-01-18-2) od 05. lipnja 2018. godine i čl. 6., 21. i 23. 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 Menadžment održivog razvoja, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 25. sjednici, održanoj 16. srpnja 2019. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije  
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i imenovanju Povjerenstva za obranu doktorske disertacije 
I. 

Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije Marine Barkiđije Sotošek (m.b. 51MOR14), polaznice 
poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) „Menadžment održivog razvoja“, pod nazivom „Pripadnost generacijskoj 
skupini kao osnovna odrednica ponašanja sudionika kongresnog turizma“, izrađenu pod mentorstvom prof. dr. sc. Daniele 
Gračan i komentorstvom izv. prof. dr. sc. Zrinke Zadel,  te se imenuje Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije, u sastavu: 

1. prof. dr. sc. Dragan Magaš,  predsjednik 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

2. prof. dr. Maja Uran Maravić, članica  
Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije - Turistica, R. Slovenija  

3. doc. dr. sc. Daniela Solidić Frleta, članica 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

II. 
Javna obrana doktorske disertacije održat će se 26. srpnja 2019. godine s početkom 10:00 sati u Vijećnici Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu. 

III. 
Zapisnik na obrani vodit će asistentica Nikolina Šerić.  

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
3. Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i imenovanju Povjerenstva za obranu 
doktorske disertacije Ive Valčić 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić 
 
Na temelju čl. 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, 
sukladno čl. 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, 60/15, 131/17), čl. 67. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst (KLASA: 011-01/18-
01/13, URBROJ: 2170-57-01-18-2) od 05. lipnja 2018. godine i čl. 6., 21. i 23. 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 Menadžment održivog razvoja, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 25. sjednici, održanoj 16. srpnja 2019. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije  

i imenovanju Povjerenstva za obranu doktorske disertacije 
I. 

Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije Ive Valčić (m.b. 30MOR12), polaznice poslijediplomskog 
sveučilišnog studija (doktorskog studija) „Menadžment održivog razvoja“, pod nazivom „Mjerenje kvaliteta usluga u nacionalnim 
parkovima Republike Hrvatske primjenom modificiranog ECOSERV modela“, izrađenu pod mentorstvom prof. dr. sc. Suzane 
Marković, te se imenuje Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije, u sastavu:: 

1. prof. dr. sc. Jasna Horvat,  predsjednica  
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku  

2. izv. prof. dr. sc. Josipa Mijoč, članica  
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku  

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

II. 
Javna obrana doktorske disertacije održat će se 13. rujna 2019. godine s početkom 16:00 sati u Vijećnici Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu. 

III. 
Zapisnik na obrani vodit će asistent, mr. sc. Vedran Zubović. 
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IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
4. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije Ognjena Blaževića 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Na temelju članka 73. 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 67. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni  tekst (KLASA: 
011-01/18-01/13, URBROJ: 2170-57-01-18-2) od 5. lipnja 2018. godine, 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, te članka i 6., 
22. i 23. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima  (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu - pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018. godine, na prijedlog Vijeća 
sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“, Fakultetsko vijeće na svojoj 25. sjednici, održanoj dana 16. srpnja 
2019. godine donosi  
 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije 

 
Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije studenta Ognjena Blaževića (m.b. 4MOR12), polaznika 
poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) „Menadžment održivog razvoja“, pod nazivom „Doprinos zdravstvenog 
turizma u ekonomskoj održivosti turističke destinacije“, izrađenu pod mentorstvom prof. dr. sc. Dore Smolčić Jurdana,  u 
sastavu: 

1. prof. dr. sc. Dragan Magaš,  predsjednik 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

2. dr. sc. Mato Bartoluci, znanstveni savjetnik, član 
3. doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta, članica 

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
II. 

Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije dužno je u roku od 3 (tri) mjeseca od dana donošenja ove Odluke izraditi pisano Izviješće 
o ocjeni doktorske disertacije „Doprinos zdravstvenog turizma u ekonomskoj održivosti turističke destinacije“, podnijeti ga Fakultetskom 
vijeću Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i predložiti imenovanje Povjerenstva za obranu doktorske disertacije.  

III. 
Ova Odluka stupa na snagu sa danom njenog donošenja.  
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
5.  Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije dr. sc. Aleksandra Racza 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Na temelju članka 73. 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 67. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni  tekst (KLASA: 
011-01/18-01/13, URBROJ: 2170-57-01-18-2) od 5. lipnja 2018. godine, 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, te članka i 6., 
22. i 23. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima  (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu - pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018. godine, na prijedlog Vijeća 
sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“, Fakultetsko vijeće na svojoj 25. sjednici, održanoj dana 16. srpnja 
2019. godine donosi  
 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije 



20 
 

 
Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije studenta dr. sc. Aleksandra Racza (m.b. 72MOR16), 
polaznika poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) „Menadžment održivog razvoja“, pod nazivom „Klimatske 
promjene kao determinante oblikovanja turističke ponude – stavovi menadžmenta“, izrađenu pod mentorstvom prof. dr. sc. 
Dore Smolčić Jurdana,  u sastavu: 

1. izv. prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić, predsjednica 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

2. prof. dr. sc. Jasmina Gržinić, članica  
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Republika Hrvatska 

3. doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta, članica 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu_  

II. 
Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije dužno je u roku od 3 (tri) mjeseca od dana donošenja ove Odluke izraditi pisano Izviješće 
o ocjeni doktorske disertacije „Klimatske promjene kao determinante oblikovanja turističke ponude – stavovi menadžmenta“, podnijeti 
ga Fakultetskom vijeću Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i predložiti imenovanje Povjerenstva za obranu doktorske 
disertacije.  

III. 
Ova odluka stupa na snagu sa danom njenog donošenja.  
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
6. Odluka o raspisivanju natječaja za upis polaznika na poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment 
održivog razvoja“ u 2019. / 2020. akademskoj godini 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Na temelju članka 77. 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, 131/179) i članaka 6. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima  (doktorskim 
studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 10 rujna 2018. godine (KLASA: 003-05/15-01/04, 
URBROJ: 2156/24-18-02-05) 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 vijeća Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu, 25. sjednici održanoj dana 16. srpnja 2019. godine, donosi 

 
ODLUKU 

O RASPISIVANJU NATJEČAJA 
za upis polaznika na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij „Menadžment održivog razvoja“ 

za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, polja ekonomije  
u akademskoj godini 2019. / 2020. 

 
Sukladno čl. 11. do 13. a. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018.: 
 
Prijavu za natječaj mogu dati osobe koje su: 
• prema ranijim propisima diplomirale na odgovarajućem četverogodišnjem sveučilišnom dodiplomskom studiju, čijim se 

završetkom stječe visoka stručna sprema u polju ekonomije, ili  
• završile diplomski sveučilišni studij prema načelima Bolonjskog procesa, čijim su završetkom stekle najmanje 300 ECTS bodova i 

stekli akademski naziv mag. oec.  
 
Prijavu na natječaj mogu dati i osobe koje su završile niže navedene studije: 
• odgovarajući poslijediplomski znanstveni (magistarski) studij iz polja ekonomije (priznaje se 80 ECTS bodova) ili  
• kojima je do završetka odgovarajućeg poslijediplomskog znanstvenog magistarskog studija u polju ekonomije, ostala samo 

izrada i obrana magistarskog rada (priznaje se 60 ECTS bodova) ili  
• odgovarajući poslijediplomski specijalistički studij iz polja ekonomije (priznaje se 50 ECTS bodova) ili  
• kojima je do završetka odgovarajućeg poslijediplomskog specijalističkog studija u polju ekonomije, ostala samo izrada i obrana 
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specijalističkog rada (priznaje se 35 ECTS boda).  
 
Iznimno, s obzirom na specifičnost programa, upis na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij „Menadžment održivog razvoja“,  
odnosno treću obrazovnu razinu, može realizirati i osoba koja je: 
• završila prvu i drugu obrazovnu razinu, ali ne iz polja ekonomije (sveučilišni diplomski studij)  – 300 ECTS, uz uvjet da od 

trenutka prijave na doktorski studij do početka izvođenja nastave u 1. semestru 1. godine studija s uspjehom položi predmete  
„Makroekonomija“ i „Mikroekonomija“;  

• završila četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij, ali ne iz polja ekonomije, uz uvjet da od trenutka prijave na doktorski 
studij do početka izvođenja nastave u 1. semestru 1. godine studija s uspjehom položi predmete  „Makroekonomija“ i 
„Mikroekonomija“. 

 
Troškovi studija utvrdit će se razmjerno broju priznatih ECTS bodova. 
Pristupnici se aktivno moraju služiti engleskim jezikom, što dokazuju indeksom ili drugom ispravom. 
Prijavu na natječaj mogu dati državljani Republike Hrvatske i strani državljani. 
Prijava mora sadržavati: 
• obrazac prijave s preporukom jednog ili dva sveučilišna nastavnika, ovisno o uspjehu na studiju  
• ovjerenu presliku diplome (za svaku razinu visokoškolskog obrazovanja) 
• prijepis i prosjek ocjena (za svaku razinu visokoškolskog obrazovanja) 
• životopis  
• prijedlog teme istraživanja (obrazac) na hrvatskom i engleskom jeziku  
• dokumentaciju za priznavanje dodatnih kriterija 
• odluku o plaćanju ukoliko školarinu plaća pravna osoba 
• pristupnici koji su završili studij u inozemstvu moraju priložiti  rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano 

od Ureda za akademsko priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija pri Sveučilištu u Rijeci 
• pristupnici koji nisu državljani  Republike Hrvatske dužni su dostaviti dokaz o državljanstvu i rodni list.  

 
 
Kriterij odabira polaznika: 
Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) može upisati osoba koja ima odgovarajuće prethodno ekonomsko obrazovanje ili 
prvu i drugu obrazovnu razinu, ali ne iz polja ekonomije (sveučilišni diplomski studij)  – 300 ECTS, uz uvjet da s uspjehom položi 
predmete  „Makroekonomija“ i „Mikroekonomija“, te ostvareni prosjek ocjena minimalno 3,6 (ostvarene na prvoj i drugoj razini 
obrazovanja) i preporuku najmanje jednog sveučilišnog nastavnika. 
Pristupnici s prosjekom ocjena nižim od 3,6 mogu se upisati jedino uz pismene preporuke najmanje dva (2)  sveučilišna nastavnika, ali 
samo ukoliko posjeduju ostale stručne i znanstvene reference.  
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 (NN 28/2017), 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 znanstvenom 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). 

 
Organizacija studija 
Studij se izvodi u punom radnom vremenu ili s dijelom radnog vremena. 
 
Razredbeni prag 
Određen je odobrenom upisnom kvotom od 30 studenata. Na studij u punom radnom vremenu upisuje se 10 studenata. Na studij s 
dijelom radnog vremena upisuje se 20 studenata. Ukoliko se na studij ne javi dovoljan broj kandidata, Fakultet zadržava pravo da za 
ovu akademsku godinu ne otvori studij.  
 
Trajanje studija 
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3 godine - 6 semestara, a njegovim završetkom se stječe 180 ECTS-a. 
 
Cijena studija 
Cijena studija iznosi 12.500,00 EUR izraženih u protuvrijednosti u kunama prema tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate. 
Polaznicima kojima se nakon upisa na studij priznaju stečeni ECTS-i, cijena studija smanjuje se u proporcionalnom dijelu. 
 
Prijave 
Prijave se podnose poštom preporučeno uz naznaku „Natječaj za poslijediplomski sveučilišni doktorski studij MOR" ili osobno, na 
adresu Primorska 42, Naselje Ika, p.p. 97, 51 410 Opatija. Obrazac prijave  kao i detaljne obavijesti o studiju mogu se pronaći na 
mrežnoj stranici Fakulteta  www.fthm.uniri.hr . 
Prijave se primaju do  30. rujna 2019. 

Osobe za kontakt i 
informacije: 
 

Nada Bogojević, dipl. iur. 
Ured za studente 
tel: 051 294 199 
e-mail:nadab@fthm.hr 
uredpds@fthm.hr   

doc. dr. sc. Elena Rudan 
Tajnica doktorskog studija 
tel: 051 294-717 
e-mail: elenar@fthm.hr  

 
Odluka donesena jednoglasno. 

 

AD 16. Razno 
 
Pod točkom Razno nije se raspravljalo. 
 

Sjednica Fakultetskog vijeća završila je u 9,10 sati.   
 
Zapisničarka: Maja Juračić, dipl. iur., v.r.                                                                                
                           

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

 
 

http://www.fthm.uniri.hr/
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