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Opatija, 16. rujna 2019. 

 
ZAPISNIK  

sa 26. sjednice Fakultetskog vijeća, održane u 
ponedjeljak, 16. rujna 2019. 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, izv. prof. 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, doc. dr. sc. Josipa Cvelić Bonifačić, 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, doc. dr. sc. Hrvoje Grofelnik, 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, dr. rer. nat. Krešo Mihalinčić, doc. dr. sc. Krešimir Mikinac, izv. prof. 
dr. sc. Ines Milohnić, prof. dr. sc. Edna Mrnjavac, prof. dr. sc. Elvis Mujačević, 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, Vedrana Čikeš, Maša Trinajstić, Laura 
Valentić, 
 
ODSUTNI ČLANOVI FAKULTETSKOG VIJEĆA: prof. dr. sc. Daniela Gračan,doc. dr. sc. Sabina Hodžić, izv. prof. dr. sc. Dolores 
Miškulin, izv. prof. dr. sc. Zrinka Zadel, Jure Bulović, Paula Dropulić, Karla Keča, Helena Rogulj, Vanessa Peruničić, Paula Petrinec, 
Nina Radulović, 
 
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 26. sjednicu Fakultetskog vijeća. 
 

D N E V N I  R E D 

1.  Usvajanje Zapisnika sa 25. sjednice Fakultetskog vijeća 

2.  Usvajanje Dnevnog reda 26. 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.  
Izmjene i dopune Odluke 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 2019./2020. 
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Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 

7.  
Izmjene i dopune Odluke o uvjetima i kriterijima nastavka studija na preddiplomskom sveučilišnom studiju, nakon 
završetka stručnih preddiplomskih studija ili trogodišnjih sveučilišnih studija 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 

8.  Izmjene i dopune Pravilnika o ocjenjivanju studenata na Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 

9.  Detaljni izvedbeni nastavni planovi za kolegije zimskog semestra 2019./2020. akademske godine 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 

10.  
Izbor nastavnika i suradnika: 
1. Izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda  za znanstveno područje biotehničkih  
znanosti, znanstveno polje nutricionizam 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Greta Krešić 

11.  

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika i suradnika 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje društvenih  
znanosti, znanstveno polje trgovina i turizam 

12.  

Usvajanje izvješća Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje: 
 
1. znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje 
ekonomije - prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Dragan Magaš 
2. znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje 
ekonomije - prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Vlado Galičić 

13.  

Predlaganje pokretanja postupka izbora u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Rijeci od strane 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana  
 
1. Dr. sc. Renata Fox 
2. Dr. sc. Zoran Ivanović 
3. Dr. sc. Jože Perić – usvajanje zamolbe  za mirovanjem suglasnosti za predlaganje pokretanja postupka izbora u 
počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Rijeci, na vlastiti zahtjev 

14.  
Odluka o podnošenju prijave za odobrenje izdanja uredničke knjige „Croatia as a virtual destination – linguistic and 
sentiment analysis“ kao izdanja Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Izvjestiteljica: prodekanica za znanstvenu i stručnu djelatnost, prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 

15.  

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. Izvedbeni plan nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) „Poslovna ekonomija u 

turizmu i ugostiteljstvu“ za 2019. / 2020. akademsku godinu  
2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za upis na poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna 

ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ u 2019. / 2020. akademskoj godini 
3. Izmjena Odluke o raspisivanju Natječaja za upis polaznika na poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) 

„Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ u 2019. / 2020. akademskoj godini 
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16.  

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
 
1. Izvedbeni plan nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) „Menadžment održivog 

razvoja“ za 2019. / 2020. akademsku godinu  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

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

3. Odluka o izmjeni Odluke 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 
4. Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i imenovanju Povjerenstva za obranu 

doktorske disertacije Ognjena Blaževića 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Dragan Magaš 

5. Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i imenovanju Povjerenstva za obranu 
doktorske disertacije dr. sc. Aleksandra Racza 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić 

6. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije Jelene Kljaić Šebrek 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

17.  Razno 

 
 

AD 1. Usvajanje Zapisnika sa 25. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Zapisnik sa 25.  sjednice Fakultetskog vijeća usvojen je bez primjedbi. 
 

AD 2. Usvajanje Dnevnog reda 26. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Dnevni red 26. 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: 
 
- Prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić, voditeljica doktorskog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, pozvana je da 2. 
rujna  na Oxford Brooks University, pred Glavnom skupštinom EDAMBAe predstavi doktorski studij „Poslovna ekonomija u turizmu i 
ugostiteljstvu“. Glavna je skupština je nakon predstavljanja glasanjem primila studij u članstvo. EDAMBA je međunarodna neprofitna 
organizacija koja u ovom trenutku djeluje u 26 zemalja i okuplja 68 prestižnih programa doktorskih studija iz područja poslovne 
ekonomije u Europi i svijetu. Njezina je misija razvoj zajedničkih ideja, vrijednosti, evaluacijskih kriterija, standarda i praksi kako bi se 
prosudila i povećala kvaliteta doktorske izobrazbe, kroz razmjenu iskustava i suradnju unutar globalne mreže. Dekanica se zahvalila 
prof. dr. sc. Helgi Maškarin Ribarić na velikom trudu, upornosti i ishodovanju ove značajne akreditacije. 
 
- Na Fakultetu se po drugi puta od 15. do 19. srpnja 2019. godine organizirala ljetna škola ELESS 2019 – European Law and Economy 
Summer School. Ljetna škola organizirana je u suradnji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu a uz potporu Zaklade Hanns-Seidel.  
 
- Tijekom ljeta intenzivno se i dalje radilo na aktivnostima vezanim uz izgradnju aneksa zgrade i pripadajućeg okoliša. S obzirom na 
izrazito kišni svibanj i limitiranost radova tijekom ljeta zbog uvažavanja susjednih objekata sklopljen je aneks ugovora s izvođačem na 
način da je produžen rok završetka aneksa na 31. prosinac 2019. godine. 
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- Fakultet surađuje u pripremi projekata Centara kompetentnosti za turizam i ugostiteljstvo, prije svega u Opatiji i Zaboku. 
 
- U Uredu za studente zaposlena je gospođa Snježana Komadina budući je Rajka Bilanović otišla u mirovinu. 
 
- Sredinom 9 mjeseca otvoriti će se prijave za mobilnost nastavnika u svrhu održavanja nastava u sklopu CEEPUS programa 
mobilnosti. Riječ je o programu mobilnosti prema sveučilištima Središnje i Istočne Evrope. Poziv će biti dostavljen nastavnicima na e-
mail.  
 
- U akademskoj godini 2018/2019 kroz programe mobilnost ukupno 22 zaposlenika Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
boravila su na inozemnim institucijama u svrhu održavanja nastave ili usavršavanja. Iste akademske godine na Fakultetu je boravilo 
ukupno 21 strani nastavnik od čega većina u svrhu održavanja nastave. Dekanica se zahvalila svim nastavnicima koji su uključili 
gostujuće profesore u predavanja na svojim kolegijima. 
 
- Povodom Svjetskog dana turizma održat će se 15. listopada 2019. godine predavanje i radionica Perspektive razvoja turizma: 
kvantiteta vs. kvaliteta,  koju će voditi dr. Irena Peršić Živadinov, direktorica TZ Kvarnera. 
 

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 32. sjednice Senata održane 23. srpnja 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. Izmjene i dopune Odluke 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 
2019./2020. 
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 2019./2020. akademskoj 
godini upisati 1. i više godine preddiplomskih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) i diplomskih sveučilišnih studija te 
preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica (KLASA: 602-04/19-01/11; 
URBROJ: 2170-57-03-19-30) pročišćeni tekst od 23. srpnja 2019. godine, Odluci Senata Sveučilišta u Rijeci o kriterijima i uvjetima 
participiranja redovitih studenata u troškovima studija u 2019./2020. akademskoj godini sastavnica (KLASA: 003-01/19-03/02; 
URBROJ: 2170-57-01-19-103), od 26. ožujka 2019. godine, Odluci Senata Sveučilišta u Rijeci o troškovima upisa u prvu i više godine 
studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2019.2020. akademskoj godini (KLASA: 003-01/19-03/02; URBROJ: 2170-57-01-19-
104), od 26. ožujka 2019. 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: 602-01/15-01/34; URBROJ: 215-24-15-05-01), od 12. svibnja 2015. godine, Fakultetsko 
vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 26. sjednici, održanoj dana 16. rujna 2019. godine, donosi 
 

ODLUKU  
o izmjenama i dopunama Odluke o visini školarine, kriterijima i uvjetima participiranja u troškovima studija   

za redovite i izvanredne studente preddiplomskih stručnih studija, preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija  
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u akademskoj godini 2019./2020. 
 

I. 
U Odluci o 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 2019./2020. (KLASA: 602-04/19-01/119; 
URBROJ: 2156-24-19-05-01) od  24. svibnja 2019.  godine mijenja se točka II. i sada glasi: 
 
„Studenti državljani Republike Hrvatske te studenti zemalja Europske unije i državljana trećih zemalja kojima je izdano rješenje o 
stalnom boravku u RH 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) a najviše godinu dana dulje od propisanog vremena trajanja studija. (Pravo na subvenciju student 
može iskoristiti 4 puta). 
Studenti s invaliditetom od 60% i više participacija se subvencionira onoliko godina koliko odgovara dvostrukome propisanom vremenu 
trajanja studija. 
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.“. 

ll.  
U točki III., podtočka pod nazivom „Redoviti studenti“ mijenja se i sada glasi: 
„Redoviti studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli 55 ECTS bodova i više, prilikom upisa u narednu godinu studija ne 
plaćaju participaciju. 
Redoviti studenti s invaliditetom od 60% pravo na subvenciju participacije MZO-a stječu sa ostvarenih najmanje 30 ECTS bodova. 
Redoviti studenti koji su tijekom 2018./2019. 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 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 iskoristili su pravo na subvenciju MZO i tijekom 2018./2019. 
akademske godine stekli su više od 30 ECTS bodova, dužni su u narednoj akademskoj godini platiti participaciju koja odgovara 
umnošku neostvarenih i neupisanih ECTS bodova i utvrđene novčane vrijednosti za 1 ECTS bod. 
Redoviti studenti koji su tijekom 2018./2019. 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.“ 

lll. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se od akademske godine 2019./2020. 
 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 7. Izmjene i dopune Odluke o uvjetima i kriterijima nastavka studija na preddiplomskom sveučilišnom studiju, nakon 
završetka stručnih preddiplomskih studija ili trogodišnjih sveučilišnih studija 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 
 
Na temelju članka 75. i 76. a. 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 i 101/14) i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – 
pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, a sukladno odredbama Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci, Fakultetsko vijeće 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 26. sjednici, održanoj dana 16. rujna 2019. godine, donosi 
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ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i kriterijima nastavka studija  

na preddiplomskom sveučilišnom studiju, nakon završetka stručnih preddiplomskih studija ili trogodišnjih preddiplomskih 
sveučilišnih studija 

I.  
U Odluci o uvjetima i kriterijima nastavka studija na preddiplomskom sveučilišnom studiju, nakon završetka stručnih preddiplomskih 
studija ili trogodišnjih preddiplomskih sveučilišnih studija (KLASA: 602-04/15-01/34; URBROJ: 2156-24-15-05-01) od 12. svibnja 2015. 
godine mijenja se točka II. i sada glasi: 
 
„Studij može upisati onaj student, koji je prethodno završio preddiplomski stručni studij ovog Fakulteta ili  nekog drugog visokog učilišta 
u Republici Hrvatskoj odnosno trogodišnji sveučilišni preddiplomski studij iz polja ekonomije i stekao 180 ECTS bodova, uz uvjet da 
ima prethodno završenu četverogodišnju srednju školu. 
 
Studentu iz točke ove Odluke priznaje se iz prethodnog obrazovanja  120 ECTS bodova.“ 

ll. 
U točki VII., podtočka 1, riječi „usvojenog znanja, vještina i kompetencija (prosjek)“ zamjenjuju se riječima „ocjenskih bodova“. 

III. 
U točki VII., podtočka 4., brišu se riječi „u iznosu od 330,00“ 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja, a primjenjuje se od 2019./2020. akademske godine. 
 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 8. Izmjene i dopune Pravilnika o ocjenjivanju studenata na Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 
 
Na temelju članka 82. stavka 1. 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) 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 26. sjednici održanoj dana 16. rujna  2019. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama  

Pravilnika o ocjenjivanju studenata na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
 

Članak 1. 
U članku 9., stavak 4. Pravilnika o ocjenjivanju studenata Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (KLASA: 003-05/18-
01/06; URBROJ: 2156-245-18-01-01) od 24. rujna 2018. godine brišu se riječi „osim I. ispitnog roka koji se smatra prijavljenim upisom 
predmeta“. 

 
Članak 2. 

U članku 10. stavak 1. brišu se riječi „i to na I., II. i III. ispitnom roku“  
 

Članak 3. 
U članku 11. briše se stavak 1. a članci 2., 3., 4., 5., i 6. postaju članci 1., 2., 3., 4., i 5.  
 

Članak 4. 
Članak 12. mijenja se i sada glasi: 

„ Ispit 
(1) Ispit je obvezan. 
(2) Student na ispitu može ostvariti maksimalno 30 % ocjenskih bodova. 
(3) Ispitu može pristupiti student koji je tijekom nastave ostvario 35 % i više ocjenskih bodova.  
(4) Uvjet za pristupanje  ispitu redovitim studentima je minimalno ostvarenih 75 % prisutnosti na nastavi. 
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(5) Studentu koji nije pristupio ispitu neće biti iskazana ECTS ocjena.“    
 

Članak 5.  
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o ocjenjivanju studenata na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu stupa 
na snagu danom objave na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta, a primjenjuje se za sve studente od početka 2019./2020. 
akademske godine.  

 
Članak 6. 

Ovlašćuje se Tajništvo Fakulteta da redakcijski uredi i izradi pročišćeni tekst Pravilnika o ocjenjivanju studenata na Fakultetu za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.   
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 9. Detaljni izvedbeni nastavni planovi za kolegije zimskog semestra 2019./2020. akademske godine 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 
 
 
Materijali za navedenu točku nalaze se na linku  https://cloud.fthm.hr:1996/d/f/509067428913790518 kao prilog  ovom Zapisniku. 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (pročišćeni tekst od 30. listopada 2015.), članka 5. 
Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu od 24. rujna 
2018. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 26. sjednici, održanoj 16. rujna 2019. godine, 
donosi 

 
ODLUKU 

o prihvaćanju Detaljnih izvedbenih nastavnih planova za kolegije zimskog semestra 
2019./2020. akademske godine  

l. 
Prihvaćaju se Detaljni izvedbeni nastavni planovi za kolegije ljetnog semestra 2019./2020. akademske godine iz studijskih programa 
kako slijedi: 
1. Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu 
2. Preddiplomski sveučilišni studij Menadžment održivog razvoja 
3. Diplomski sveučilišni studij Marketing u turizmu 
4. Diplomski sveučilišni studij Menadžment u turizmu 
5. Diplomski sveučilišni studij Menadžment u hotelijerstvu 
6. Diplomski sveučilišni studij Održivi razvoj turizma 

II. 
Detaljni izvedbeni nastavni planovi za kolegije ljetnog semestra 2019./2020. akademske godine sastavni su dio ove Odluke. 
 

lll. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 10. Izbor nastavnika i suradnika: 
1. Izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda  za znanstveno područje biotehničkih  znanosti, 
znanstveno polje nutricionizam 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Greta Krešić 
 
 
Na temelju članaka 43. 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 
5. lipnja 2018. godine i članaka 29. i 47. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 
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2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 26. sjednici, održanoj dana 16. rujna 2019. 
godine, donijelo je  

 
ODLUKU 

I. 
Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog 
područja biotehničkih znanosti, znanstvenog polja nutricionizam,  u radni odnos na određeno vrijeme i  s punim radnim vremenom – 1 
izvršitelj/ica. 

II. 
Dr. sc. Nikolina Liović bira se u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja biotehničkih 
znanosti, znanstvenog polja nutricionizam. 

III. 
Dr. sc. Nikolina Liović  bira se u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda na određeno vrijeme, sukladno člancima 43. 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). 

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. 
 

AD 11. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika i suradnika 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje društvenih  znanosti, 
znanstveno polje trgovina i turizam 
 
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, 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 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 26. sjednici, održanoj dana 16. rujna 2019. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

I. 
Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja društvenih 
znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane trgovina i turizam, u radni odnos na određeno vrijeme i s punim radnim 
vremenom  – 1 izvršitelj/ica. 

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

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

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

3. izv. prof. dr. sc. Zrinka Zadel – 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. 
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Odluka donesena jednoglasno. 

 

AD 12. Usvajanje izvješća Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje: 
 
1. znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije - prof. 
dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Dragan Magaš 
 
Na temelju članaka 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. Dragan Magaš – predsjednik,  prof. dr. sc. Lidija Petrić – članica  i   dr. sc. Branko Blažević, professor emeritus – član, Fakultetsko 
vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 26. sjednici, održanoj 16. rujna 2019. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o usvajanju Izvješća Stručnog povjerenstva 
I. 

Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora nastavnika u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju  
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, radi provođenja postupka izbora pristupnice  prof. dr. sc.  Dore Smolčić Jurdana u znanstveno zvanje znanstveni 
savjetnik u trajnom zvanju. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
2. znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije - prof. 
dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Vlado Galičić 
 
Na temelju članaka 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. Vlado Galičić – predsjednik,  prof. dr. sc. Zdenko Cerović – član  i  prof. dr. sc. Neda Vitezić – članica, Fakultetsko vijeće Fakulteta 
za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 26. sjednici, održanoj 16. rujna 2019. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o usvajanju Izvješća Stručnog povjerenstva 
I. 

Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora nastavnika u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju  
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, radi provođenja postupka izbora pristupnice  prof. dr. sc.  Helge Maškarin Ribarić u znanstveno zvanje znanstveni 
savjetnik u trajnom zvanju. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
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AD 13. Predlaganje pokretanja postupka izbora u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Rijeci od strane Fakulteta 
za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana  
 
 
Materijali za navedenu točku nalaze se na linku  http://cloud.fthm.hr:1967/d/f/509052057722861602 kao prilog  ovom Zapisniku. 
 
 
1. Dr. sc. Renata Fox 
 
Na temelju članka 87. i 88. Statuta Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 5. lipnja 2018. godine i članka 29. i 51. 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 26. sjednici održanoj 16. rujna 2019. godine, donosi  

 
ODLUKU 

l. 
Predlaže se Senatu Sveučilišta u Rijeci da dr. sc. Renati Fox, redovitoj profesorici u trajnom zvanju, u mirovini, dodijeli počasno 
zvanje professor emeritus Sveučilišta u Rijeci. 

ll. 
Ova Odluka proslijedit će se Senatu Sveučilišta u Rijeci na daljnje postupanje. 
 

Odluka donesena sa 52 glasa za i 4 glasa suzdržana. 
 
 
2. Dr. sc. Zoran Ivanović 
 
Na temelju članka 87. i 88. Statuta Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 5. lipnja 2018. godine i članka 29. i 51. 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 26. sjednici održanoj 16. rujna 2019. godine, donosi  

 
 ODLUKU 

l. 
Predlaže se Senatu Sveučilišta u Rijeci da dr. sc. Zoranu Ivanoviću, redovitom profesoru u trajnom zvanju, u mirovini, dodijeli 
počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Rijeci. 

ll. 
Ova Odluka proslijedit će se Senatu Sveučilišta u Rijeci na daljnje postupanje. 
 

Odluka donesena sa 52 glasa za i 4 glasa suzdržana. 
 
 
3. Dr. sc. Jože Perić – usvajanje zamolbe  za mirovanjem suglasnosti za predlaganje pokretanja postupka izbora u počasno 
zvanje professor emeritus Sveučilišta u Rijeci, na vlastiti zahtjev 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, a na 
zamolbu dr. sc. Jože Perića (KLASA: 600-01/19-01/17; URBROJ: 2156/24-19-01-01) zaprimljenu dana 3. rujna 2019. godine, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 26. sjednici održanoj 16. rujna 2019. godine, daje 

 
SUGLASNOST 

l. 
Dr. sc. Joži Periću odobrava se mirovanje suglasnosti za predlaganje pokretanja postupka izbora u počasno zvanje professor 
emeritus Sveučilišta u Rijeci. 

ll. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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Suglasnost donesena sa 55 glasova za i 1 glasom suzdržanim. 
 
Dekanica prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana izvjestila je članove Fakultetskog vijeća o kronologiji postupanja u svrhu pokretanja 
postupaka izbora u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Rijeci od strane Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu. Dekanica je također izvjestila članove Fakultetskog vijeća o obraćanjima dr. sc. Jože Perića vezanim za predmetnu 
tematiku. 
 
Prof. dr. sc. Dragan Magaš sudjelovao je u raspravi pod točkom dnevnog reda „Predlaganje pokretanja postupka izbora u počasno 
zvanje professor emeritus Sveučilišta u Rijeci od strane Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu“. 
 

AD 14. Odluka o podnošenju prijave za odobrenje izdanja uredničke knjige „Croatia as a virtual destination – linguistic and 
sentiment analysis“ kao izdanja Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
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 26. sjednici, održanoj 16. rujna 2019. godine, 
donosi 
 

ODLUKU 
o odobravanju knjige pod naslovom „Croatia as a virtual destination – linguistic and sentiment analysis“ 

kao izdanja Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
I. 

Odobrava se izdanje knjige pod naslovom „Croatia as a virtual destination – linguistic and sentiment analysis“, autorice doc. dr. 
sc. Brigite Bosnar – Valković (u koautorstvu sa doc. dr. sc. Suzanom Jurin), kao izdanja Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu.  
- vrsta izdanja: knjiga (urednička knjiga), 1. izdanje  
- format: tiskano izdanje  
- opseg/ broj autorskih araka/ broj stranica: 9 autorskih araka, 119 stranica  
- nakladnik: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci  
- jezik: engleski  
- recenzenti: Irena Zavrl, Juan Jose Medina 
- lektor: Manuela Svoboda 

II. 
Knjiga  se izdaje u nakladi od 40 tiskanih primjeraka. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 15. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. Izvedbeni plan nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) „Poslovna ekonomija u turizmu i 
ugostiteljstvu“ za 2019. / 2020. akademsku godinu  
 
 
Materijali za navedenu točku nalaze se na linku http://cloud.fthm.hr:1967/d/f/509054973150015640 kao prilog  ovom Zapisniku. 
 
 
2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za upis na poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u 
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turizmu i ugostiteljstvu“ u 2019. / 2020. 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 26. sjednici održanoj 16. rujna 2019. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o imenovanju Povjerenstva za upis na poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) 
„Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ u 2019. / 2020. akademskoj godini 

I. 
Ovom odlukom imenuje se Povjerenstvo za upis na poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i 
ugostiteljstvu“ u 2019.  / 2020. 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. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
3. Izmjena Odluke o raspisivanju Natječaja za upis polaznika na poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) 
„Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ u 2019. / 2020. akademskoj godini 
 
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, 131/17) i članka 6. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima  (doktorskim 
studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu  - pročišćeni tekst od 10. rujna 2018. 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 26. sjednici održanoj 
dana 16. rujna 2019.godine, donosi 

ODLUKU 
o izmjeni Odluke 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. 

I. 
U Odluci 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. (KLASA: 643-03/19-01/26, URBROJ: 2156/24-19-08-01) od 16. srpnja 2019. mijenja rok za primitak prijave za upis, te 
sada glasi "Prijave se primaju do 31. listopada 2019. godine." 

II. 
Sve ostale odredbe Odluke navedene u točki I. ostaju nepromijenjene. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja. 
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Odluka donesena jednoglasno. 

 

AD 16. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
 
1. Izvedbeni plan nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) „Menadžment održivog razvoja“ 
za 2019. / 2020. akademsku godinu  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

 
 

Materijali za navedenu točku nalaze se na linku  http://cloud.fthm.hr:1967/d/f/509055156462072825 kao prilog  ovom Zapisniku 
 
 
 

2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za upis 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 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 26. sjednici održanoj 
16. rujna 2019. godine, donosi 
 

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

„Menadžment održivog razvoja“ u 2019. / 2020. akademskoj godini 
I. 

Ovom odlukom imenuje se Povjerenstvo za upis na poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
u 2019. / 2020. 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. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 

3. Odluka o izmjeni Odluke 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, 131/17), članka 6. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima  (doktorskim 
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studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 10. rujna 2018. g. 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, na 26. sjednici održanoj dana 16. 
rujna 2019. godine, donosi  

ODLUKU 
o izmjeni Odluke 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. 

I. 
U Odluci 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. 
(KLASA: 643-03/19-01/25, URBROJ: 2156/24-19-08-01) od 16. srpnja 2019. mijenja rok za primitak prijave za upis, te sada glasi 
"Prijave se primaju do 31. listopada 2019. godine." 

II. 
Sve ostale odredbe Odluke navedene u točki I. ostaju nepromijenjene. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 

4. Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i imenovanju Povjerenstva za obranu 
doktorske disertacije Ognjena Blaževića 
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 26. sjednici, održanoj 16. rujna 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 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,  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. 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. 

Javna obrana doktorske disertacije održat će se 17. listopada 2019. godine s početkom 13:00 sati u Vijećnici Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

III. 
Zapisnik na obrani vodit će asistentica Maša Trinajstić.  

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

5. Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i imenovanju Povjerenstva za obranu 
doktorske disertacije dr. sc. Aleksandra Racza 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić 

 
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 26. sjednici, održanoj 16. rujna 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 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,  te se imenuje Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije, 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. 
Javna obrana doktorske disertacije održat će se 30. rujna 2019. godine s početkom 13:30 sati u Vijećnici Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu. 

III. 
Zapisnik na obrani vodit će asistentica dr. sc. Marina Barkiđija Sotošek.  

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 

6. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije Jelene Kljaić Šebrek 
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 __. sjednici, održanoj dana __. rujna 
2019. godine donosi 

 
ODLUKU 

o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije 
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I. 
Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije studentice Jelene Kljaić Šebrek (m.b. 14MOR12), polaznice 
poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) „Menadžment održivog razvoja“, pod nazivom „Mjerenje kvalitete usluga u 
ruralnom turizmu: primjena modificiranoga RURALQUAL modela“, izrađenu pod mentorstvom prof. dr. sc. Suzane Marković,  
u sastavu: 

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

2. doc. dr. sc. Maja Gregorić, članica 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

3. doc. dr. sc. Jelena Đurkin Badurina, 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, 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. 
 

AD 17. Razno 
 
Pod točkom Razno nije se raspravljalo. 
 

Sjednica Fakultetskog vijeća završila je u 10,00 sati.   
 
Zapisničarka: Maja Juračić, dipl. iur., v.r.                                                                                
                           

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

 
 


