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Opatija, 8. srpnja 2020. 

 
ZAPISNIK 

sa 42. sjednice Fakultetskog vijeća, održane u 
srijedu, 8. srpnja 2020. godine, s početkom u 9,00 sati, putem Microsoft Teams-a 

 

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, doc. dr. sc. Tomislav Car, doc. dr. sc. Marta Cerović, izv. prof. dr. sc. Kristina Črnjar, doc. dr. sc. Daniel 
Dragičević, doc. dr. sc. Jelena Đurkin Badurina, prof. dr. sc. Daniela Gračan, doc. dr. sc. Maja Gregorić, doc. dr. sc. Hrvoje Grofelnik, 
doc. dr. sc. Sabina Hodžić, doc. dr. sc. Ivana Ivančić, 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. Suzana Marković, prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić, dr. rer. nat. 
Krešo Mihalinčić, doc. dr. sc. Krešimir Mikinac, izv. prof. dr. sc. Ines Milohnić, 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, izv. prof. dr. sc. Ljubica Pilepić 
Stifanich, doc. dr. sc. Marina Perišić Prodan, doc. dr. sc. Katarina Poldrugovac, izv. prof. 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., izv. prof. dr. sc. Dubravka Vlašić, izv. prof. dr. sc. Ana –
Marija Vrtodušić Hrgović, izv. prof. dr. sc. Zrinka Zadel, mr. sc. Vedran Zubović, Katarina Bosanac, Jure Bulović, Paula Dropulić, Natali 
Suštar Maša Trinajstić,  
 
ODSUTNI ČLANOVI FAKULTETSKOG VIJEĆA: doc. dr. sc. Josipa Cvelić Bonifačić, doc. dr. sc. Ana Čuić Tanković, prof. dr. sc. 
Vlado Galičić, doc. dr. sc. Marija Ivaniš, prof. dr. sc. Dragan Magaš, prof. dr. sc. Elvis Mujačević, Ivan Butković, Paula Petrinec, 
Vanessa Peruničić, Nina Radulović, Helena Rogulj, 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  42. sjednicu Fakultetskog vijeća. 
 

D N E V N I  R E D 

1.  Usvajanje Zapisnika sa 37., 38., 39., 40. i 41. sjednice Fakultetskog vijeća 

2.  Usvajanje Dnevnog reda 42. 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 Dropulić 

6.  Izbor člana Senata Sveučilišta u Rijeci iz redova Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
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7.  
Izmjena Odluke o imenovanju Povjerenstava za ocjenu diplomskog rada u akademskoj godini 2019./2020. iz 
predmeta zimskog i ljetnog semestra studijskih programa sveučilišnih diplomskih studija 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 

8.  Popis predmeta i nositelji predmeta u akademskoj godini 2020./2021. 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 

9.  

Izbor nastavnika i suradnika  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje 

društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu opća ekonomija 
 
2. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje 

društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu međunarodna ekonomija 

10.  

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 redovitog profesora trajno zvanje za 

znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu kvantitativna ekonomija 
2. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za znanstveno područje 

društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu marketing 
3. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje 

društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu financije 
4. izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, 

znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu marketing 

11.  

Usvajanje Izvješća Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje: 
 
1. Usvajanje izvješća za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika trajno zvanje iz znanstvenog područja 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija – prof. dr. sc. Ines Milohnić  
Izvjestitelj: prof. dr. sc. prof. dr. sc. Vlado Galičić 
 
2. Usvajanje dopune izvješća za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija – izv. prof. dr. sc. Ivan Šverko 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

12.  

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

znanstveno polje ekonomija – prof. dr. sc. Daniela Gračan 
2. izbor u znanstveno zvanje  znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno 

polje ekonomija – izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović  

13.  

Odluka o povjeravanju izvođenja nastave na doktorskim studijima uglednim inozemnim profesorima koji nisu stekli 
znanstveno-nastavno zvanje po hrvatskim propisima  
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. Raffella Folgieri, PhD, Asistant Professor ((PETU) 
2. izr. prof. dr. Aleksander Aristovnik (PETU) 
3. izr. prof. dr. Žan Jan Oplotnik (MOR i PETU) 
4. Larry Dwyer, PhD, (MOR) 
5. izr. prof. dr. Sonja Sibile Lebe (MOR) 
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6. red. prof. dr. Tanja Mihalič (MOR) 

14.  

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
 
1. Izmjene i dopune studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog) studija „Poslovna 

ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ koje se prijavljuju Povjerenstvu za akreditaciju i vrednovanje studijskih 
programa Sveučilišta u Rijeci i Senatu 

2. Odluka o raspisivanju natječaja za upis polaznika na poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) 
„Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu “ u 2020. / 2021. akademskoj godini  

15.  

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

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

studija „Menadžment održivog razvoja“ koje se prijavljuju Povjerenstvu za akreditaciju i vrednovanje studijskih 
programa Sveučilišta u Rijeci i Senatu 

1.2. Odluka o izmjenama i dopunama studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog) 
studija „Menadžment održivog razvoja“ koje se NE prijavljuju Povjerenstvu za akreditaciju i vrednovanje 
studijskih programa Sveučilišta u Rijeci i Senatu 

2. Odluka o raspisivanju natječaja za upis polaznika na poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) 
„Menadžment održivog razvoja“ u 2020. / 2021. akademskoj godini  

3. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Tomislava Korova 

16.  Razno 

 
 

AD 1. Usvajanje Zapisnika sa 37., 38., 39., 40. i 41. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Zapisnici sa 37., 38., 39., 40. i 41. sjednice Fakultetskog vijeća usvojeni su bez primjedbi. 
 

AD 2. Usvajanje Dnevnog reda 42. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Dnevni red 42. 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: 
 
- 9. lipnja 2020. godine,  Ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak  obišla je izgrađeni aneks zgrade Fakulteta u 
pratnji visokih uzvanika: dr. sc. Tome Antičić, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, prof. dr. sc. Snježana Prijić-
Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci, Marina Medarić, zamjenica župana Primorsko-goranske županije, Ivo Dujmić, gradonačelnik 
grada Opatije, mr. sc. Kristjan Staničić, predsjednik Gospodarskog savjeta Fakulteta i direktor Hrvatske turističke zajednice. Dekanica 
je istaknula kako je bilo  zadovoljstvo vidjeti da su isti ljudi koji su bili prisutni na polaganju kamena temeljca nazočili i obilasku gotove 
investicije te je rekla da se nažalost, zbog epidemioloških uvjeta morao izuzetno limitirati broj prisutnih osoba na događanju. 
 
- Svjetska turistička organizacija (UNWTO) dodijelila je Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu certifikat kvalitete 
UNWTO.TedQual na razdoblje od 2020. do 2024. godine. UNWTO.TedQual certifikat je dokaz izvrsnosti studijskih programa u 
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području turizma i dodjeljuje se na razdoblje od jedne do četiri godine. Dekanica je navela da uprava izuzetno ponosna da je 
UNWTO.TedQual certifikat nakon detaljne provjere kvalitete dodijeljen studijskom programu preddiplomskog sveučilišnog studija 
Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu (Opatija i Zabok) i to na najdulje razdoblje od četiri godine s postotkom ispunjenosti 
uvjeta od 95,14% od maksimuma. Time je Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu postao jedini aktualni nositelj ove svjetski 
priznate oznake kvalitete obrazovnih programa u području turizma u Republici Hrvatskoj. UNWTO.TedQual program nudi sljedeće 
prednosti i koristi institucijama koje su stekle UNWTO.TedQual certifikat: jedinstveni dokaz kvalitete jer je to jedini međunarodni 
certifikat o kvaliteti koji je izdao UNWTO za programe visokog obrazovanja, obuke i istraživačke programe, omogućuje uporabu 
UNWTO.TedQual logotipa na promotivnim materijalima i dokumentima koji se odnose na akreditirani program, međunarodnu promociju 
Fakulteta i njegovih programa, uključenost u  UNWTO.TedQual mrežu - platformu na kojoj institucije dijele znanje, dobre prakse i 
tehničku podršku, uključenost u program razmjene UNWTO.TedQual, sudjelovanje u UNWTO.TedQual mentorski programu tj. u 
projektima suradnje za razvoj u manje razvijenim zemljama sa ciljem pružanja podrške stvaranju ili poboljšanju njihovih studijskih 
programa i druge aktivnosti.  
 
- Fakultet je zaprimio mišljenje recenzenata u okviru recenzijskog postupka inoviranih studijskih programa preddiplomskog studija 
Menadžment održivog razvoja i diplomskog studija Održivi razvoj turizma. Sukladno uputama recenzenta izvršene su dopune/korekcije 
te je nakon toga zaprimljeno i konačno odobrenje navedenih studijskih programa. Studijski programi kreću u implementaciju od 
akademske godine 2020/2021. Dekanica se zahvalila svima na suradnji, a napose članovima Povjerenstva za inoviranje studijskih 
programa. 
 
- 30. lipnja 2020. godine, održana je prezentacija četiriju studentskih znanstveno-istraživačkih projekata 3. ciklusa na kojima su radili 
studenti Valentina Franjić, Ana Dujlović, Paula Dermit, Ivana Paušić, Antonela Škropeta, Anamarija Dudaš, Laura Haramina, Karla 
Keča, Ivana Breulj, Ana Grenko, Alba Lukež, Antonia Škravan, Ivana Prižimić, Marino Franulović pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. 
Ana-Marija Vrtodušić Hrgović, doc. dr. sc. Nataša Slavić, doc. dr. sc. Ivana Ivančić i izv. prof. dr. sc. Lorena Bašan.  
 
 - 12. međunarodna konferencija “Economies of the Balkan and Eastern European Countries ΕΒΕΕC 2020” kojoj je Fakultet trebalo biti 
domaćin 29.-30. svibnja 2020. godine, održala se zbog epidemiološke situacije u on line okruženju. Dekanica se zahvalila izv. prof. dr. 
sc. Goranu Kranoviću na angažmanu a, usprkos svemu, postignutoj vidljivosti Fakulteta. 
 
- U okviru projekta Izvrsnost i učinkovitost u visokom obrazovanju u polju ekonomije kojeg u ime FMTU vodi prof. dr. sc. Christian 
Stipanović, dr. sc. Irena Ateljević održala je webinar Placemaking shaping destination: participatory approach of design thinking.  
 
- Započela je realizacija projekata Centara kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu. Fakultet je partner u dva Centra – Opatija i Zabok. 
 
- U tijeku je prijava na natječaj za ZIP UNIRI projekte, te Dekanica podsjetila da je rok za prijavu 27.7.2020. 
 
- Završeno je natjecanje UNWTO World Tourism Students League. U natjecanju je sudjelovao tim FMTU-a u sastavu: Helena Rogulj, 
Jure Bulović, Katarina Bosanac, Ines Blažević i Štefanija Jelačić, a pod mentorstvom dr. sc. Lorene Dadić. U ukupnom poretku od 60 
timova iz cijelog svijeta tim je zauzeo 17. mjesto i bio jedini predstavnik Hrvatske. 
 
- Sveučilište u Rijeci primljeno je u međunarodnu organizaciju Sveučilišna agencija frankofonije a u svim vezanim aktivnostima 
sudjelovala je dr. sc. Alenka Šuljić Petrc. 
 

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 43. sjednice Senata održane 23. lipnja 2020. 
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 Dropulić 
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Predsjednica Studentskog zbora obavijestila je članove Fakultetskog vijeća o sljedećem: 
- Kako se zbog nastale epidemiološke situacije nije održao Bal hotelijera, izvršen je povrat financijskih sredstava. 
- U utorak 30. lipnja 2020. godine, održana je posljednja sjednica studentskog zbora u ovome sazivu. U skladu sa okolnostima 
posljednje dvije sjednice su bile održane putem platforme „Zoom“. 
- Studentski izbori su u tijeku. 
- Upisi u prvu i više godine studija odvijat će se online. 
 

AD 6. Izbor člana Senata Sveučilišta u Rijeci iz redova Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Na temelju članka 61. Statuta Sveučilišta u Rijeci - pročišćeni tekst od 12. veljače 2020. godine i članka 29. Statuta Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, a sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Rijeci 
(KLASA: 003-01/20-03/02, URBROJ: 2170-57-01-20-168), od 23. lipnja 2020. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu na 42. sjednici, održanoj dana 8. srpnja 2020. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o izboru člana Senata Sveučilišta u Rijeci 
I. 

Prof. dr. sc. Sandra Janković, dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, bira se za članicu Senata Sveučilišta u 
Rijeci za razdoblje trajanja dekanskog mandata, odnosno od 1. listopada 2020. godine do 30. rujna 2023. godine. 

II. 
Ova Odluka upućuje se Senatu Sveučilišta u Rijeci na potvrdu. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 7. Izmjena Odluke o imenovanju Povjerenstava za ocjenu diplomskog rada u akademskoj godini 2019./2020. iz predmeta 
zimskog i ljetnog semestra studijskih programa sveučilišnih diplomskih studija 
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.), članka 40. 
Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu od 24. rujna 
2018. godine i članka 16. Pravilnika o ocjenjivanju studenata na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu od 24. rujna 2018. 
godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 42. sjednici, održanoj 8. srpnja 2020. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o  izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstava za ocjenu diplomskog rada u akademskoj godini 2019./2020. iz predmeta 

zimskog i ljetnog semestra studijskih programa sveučilišnih diplomskih studija 
I. 

U Odluci o imenovanju Povjerenstva  za ocjenu diplomskog rada u akademskoj godini 2019./2020. iz predmeta zimskog i ljetnog 
semestra studijskih programa sveučilišnih diplomskih studija (KLASA: 602-04/20-01/16; URBROJ: 2156-24-20-05-01), od 14. siječnja 
2020. godine i Odluci o  izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstava za ocjenu diplomskog rada u akademskoj godini 2019./2020. iz 
predmeta zimskog i ljetnog semestra studijskih programa sveučilišnih diplomskih studija (KLASA: 602-04/20-01/16; URBROJ: 2156-24-
20-05-02), od 16. ožujka 2020. godine mijenja se dio koji se odnosi na nositelja kolegija izv. prof. dr. sc. Marka Perića, na način da 
sada glasi: 
 
30. NOSITELJ KOLEGIJA: IZV. PROF. DR. SC. MARKO PERIĆ 
 
KOLEGIJ: 

1. Menadžment projekata u turizmu 
2. Menadžment projekata u hotelijerstvu 
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3. Strateški menadžment u turizmu 
4. Strateški menadžment u hotelijerstvu 

 
MENTOR: izv. prof. dr. sc. Marko Perić 

PREDSJEDNIK: doc. dr. sc. Daniel Dragičević 
1. ČLAN: doc. dr. sc. Hrvoje Grofelnik 
2. ČLAN: dr. sc. Marina Barkiđija Sotošek 

 
II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 8. Popis predmeta i nositelji predmeta u akademskoj godini 2020./2021. 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 
 
Materijali za navedenu točku nalaze se na linku: http://cloud.fthm.hr:1967/d/f/574810120628778751 
 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 9. Izbor nastavnika i suradnika  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu opća ekonomija 
 
Na temelju članaka 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13,101/14, 60/15 i 131/17), članka 83. Statuta Sveučilišta u Rijeci (pročišćeni tekst od 1. 
listopada 2019. godine), članaka 29. i 46. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (pročišćeni tekst od 30. listopada 
2015. godine) i članaka 5. i 11. Pravilnika o postupku izbora u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna, znanstvena, nastavna i 
suradnička zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci (pročišćeni tekst od 15. svibnja 2015. godine), Fakultetsko 
vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 42. sjednici, održanoj dana 8. srpnja 2020. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
I. 

Doc. dr. sc. Daniel Dragičević izabire se u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno 
područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu opća ekonomija. 

II. 
Sva prava i obveze koje proizlaze iz ove Odluke utvrditi će se Ugovorom o radu. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. listopada 2020. godine. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
2. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu međunarodna ekonomija 
 
Na temelju članaka 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 
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174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13,101/14, 60/15 i 131/17), članka 83. Statuta Sveučilišta u Rijeci (pročišćeni tekst od 1. 
listopada 2019. godine), članaka 29. i 46. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (pročišćeni tekst od 30. listopada 
2015. godine) i članaka 5. i 11. Pravilnika o postupku izbora u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna, znanstvena, nastavna i 
suradnička zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci (pročišćeni tekst od 15. svibnja 2015. godine), Fakultetsko 
vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 42. sjednici, održanoj dana 8. srpnja 2020. godine, donijelo je 
 

 ODLUKU 
 

I. 
Doc. dr. sc. Maja Nikšić Radić izabire se u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno 
područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu međunarodna ekonomija. 

II. 
Sva prava i obveze koje proizlaze iz ove Odluke utvrditi će se Ugovorom o radu. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. listopada 2020. godine. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 10. 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 redovitog profesora trajno zvanje za znanstveno 
područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu kvantitativna ekonomija 
 
Na temelju članaka 92. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), članka 83. Statuta Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 
2. listopada 2019. 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 42. sjednici, održanoj dana 8. srpnja 2020. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
I. 

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

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

1. prof. dr. sc. Jasna Horvat – predsjednica Povjerenstva 
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, 

2. prof. dr. sc. Nataša Erjavec  – članica 
Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 

3. prof. dr. sc. Christian Stipanović – član 
       Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

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

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
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2. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za znanstveno područje društvenih 
znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu marketing 
 
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 
2. listopada 2019. 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 42. sjednici, održanoj dana 8. srpnja 2020. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
I. 

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

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

1. dr. sc. Marcel Meler, professor emeritus – predsjednik Povjerenstva 
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, 

2. prof. dr. sc. Neven Šerić – član 
Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet u Splitu, 
prof. dr. sc. Dragan Magaš – član 

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

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

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
3. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu financije 
 
a 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 
2. listopada 2019. 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 42. sjednici, održanoj dana 8. srpnja 2020. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
I. 

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

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

1. prof. dr. sc. Helena Blažić – predsjednica Povjerenstva 
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, 
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2. izv. prof. dr. sc. Bojana Olgić  Draženović – članica 
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, 

3. izv. prof. dr. sc. Marko Perić – član 
      Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

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

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
4. izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno 
polje ekonomije, znanstvenu granu marketing 
 
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 
2. listopada 2019. 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 42. sjednici, održanoj dana  8.  srpnja 2020. godine, donijelo 
je 

  
ODLUKU 

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

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

1. Izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić- predsjednica Povjerenstva 
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci 

2. Prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana – članica 
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci 

3. Izv. prof. dr. sc. Lidija Bagarić – članica 
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci. 

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

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 11. Usvajanje Izvješća Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje: 
 
1. Usvajanje izvješća za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika trajno zvanje iz znanstvenog područja društvenih 
znanosti, znanstveno polje ekonomija – prof. dr. sc. Ines Milohnić  
Izvjestitelj: prof. dr. sc. prof. dr. sc. Vlado Galičić 
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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. Želimir Dulčić – član i  prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana – članica, Fakultetsko vijeće 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 42. sjednici, održanoj 8. srpnja 2020. 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.  Ines Milohnić u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u 
trajnom zvanju. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
2. Usvajanje dopune izvješća za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja društvenih 
znanosti, znanstveno polje ekonomija – izv. prof. dr. sc. Ivan Šverko 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
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: dr. sc. 
Branko Blažević, professor emeritus - predsjednik, prof. dr. sc. Alen Stojanović- član i  prof. dr. sc. Zdenko Prohaska - član, Fakultetsko 
vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 42. sjednici, održanoj 8. srpnja 2020. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o usvajanju dopune Izvješća Stručnog povjerenstva 
I. 

Usvaja se dopuna Izvješća Stručnog povjerenstva u postupku izbora nastavnika u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz 
znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije. 

II. 
Ova Odluka s dopunjenim Izvješćem Stručnog povjerenstva, upućuje se Matičnom odboru za znanstveno područje društvenih 
znanosti, znanstveno polje ekonomije, radi provođenja postupka izbora pristupnika izv. prof. dr. sc. Ivana Šverka u znanstveno 
zvanje znanstvenog savjetnika. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 12. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje: 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. izbor u znanstveno zvanje  znanstvenog savjetnika trajno zvanje iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno 
polje ekonomija – prof. dr. sc. Daniela Gračan 
 
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, 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 
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menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu na 42. sjednici, održanoj dana 8. srpnja 2020. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

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

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

a)  Prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana – predsjednica Povjerenstva 
            Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 

b) Prof. dr. sc. Dragan Magaš - član 
    Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 
c) Prof. dr. sc. Darko Prebežac - član 
    Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet u Zagrebu. 

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. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
2. izbor u znanstveno zvanje  znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje 
ekonomija – izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović 
 
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, 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 42. sjednici, održanoj dana 8. srpnja 2020. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o pokretanju izbora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika  
I. 

Pokreće se postupak izbora izv. prof. dr. sc. Ana-Marije Vrtodušić Hrgović u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz 
znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije. 
 
U Stručno povjerenstvo za izbor imenuje se: 

a)  Prof. dr. sc. Ines Milohnić  – predsjednica Povjerenstva 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 

b) Prof. dr. sc. Želimir Dulčić- član 
    Ekonomski fakultet u Splitu, Sveučilište u Splitu  
c) Prof. dr. sc. Christian Stipanović - član 
    Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 

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. 



12 
 

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: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. Raffella Folgieri, PhD, Asistant Professor ((PETU) 
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 42. sjednici, održanoj 8. srpnja 2020. 
godine, donosi 
  

ODLUKU 
o povjeravanju izvođenja nastave 

l.  
Povjerava se izvođenje nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) „Poslovna ekonomija u turizmu i 
ugostiteljstvu“ uglednoj inozemnoj nastavnici i stručnjakinji Raffaelli Folgieri, PhD, Assistant Professor, sa  Universita degli studio di 
Milano, Italija, koja nije stekla zvanje  kako slijedi 
 

 na poslijediplomskom sveučilišnom 
doktorskom studiju na kolegiju  nositelj/ sunositelj 

1. Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu Umjetna inteligencija u 
poslovnoj ekonomiji  sunositelj 

II. 
Izvođenje nastave inozemnom nastavniku i stručnjaku iz članka I. ove Odluke povjerava se na razdoblje od dvije akademske godine 
uzastopno 2020./2021. i 2021/2022.  akademskoj  godini. 

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

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
2. izr. prof. dr. Aleksander Aristovnik (PETU) 
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 42. sjednici, održanoj 8. srpnja 2020. 
godine, donosi 

ODLUKU 
o povjeravanju izvođenja nastave 

 I. 
Povjerava se izvođenje nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) „Poslovna ekonomija u turizmu i 
ugostiteljstvu“  uglednom   inozemnom nastavniku i stručnjaku izr. prof. dr. Aleksanderu Aristovnik sa Fakulteta za upravo, Univerza 
v Ljubljani, 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 Porezi i poslovna strategija nositelj 
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ugostiteljstvu 
II. 

Izvođenje nastave inozemnom nastavniku i stručnjaku iz članka I. ove Odluke povjerava se na razdoblje od dvije akademske godine 
uzastopno 2020./2021. i  2021./2022.  akademskoj  godini. 

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

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
3. prof. dr. Žan Jan Oplotnik (MOR i PETU) 
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 42. sjednici, održanoj 8. srpnja 2020. 
godine, donosi 

ODLUKU 
o povjeravanju izvođenja nastave  

I. 
Povjerava se izvođenje nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) uglednom inozemnom nastavniku i 
stručnjaku prof. dr. Žanu Janu Oplotnik sa Univerze v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Republika Slovenija, koji nije 
stekao znanstveno–nastavno zvanje po hrvatskim propisima, kako slijedi: 
 

 na poslijediplomskom sveučilišnom 
doktorskom studiju na kolegiju  nositelj/ sunositelj 

1. Menadžment održivog razvoja Investicije i tržište kapitala nositelj 
2. Poslovna ekonomija u turizmu i 

ugostiteljstvu Investicije i tržište kapitala nositelj 

II. 
Izvođenje nastave inozemnom nastavniku i stručnjaku iz članka I. ove Odluke povjerava se na razdoblje od dvije akademske godine 
uzastopno 2020./2021. i 2021./2022. akademskoj  godini. 

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

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
 
4. Larry Dwyer, PhD, (MOR) 
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 42. sjednici, održanoj 8. srpnja 2020. 
godine, donosi 
  

ODLUKU 
o povjeravanju izvođenja nastave 

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

II. 
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Izvođenje nastave inozemnom nastavniku i stručnjaku iz članka I. ove Odluke povjerava se na razdoblje od dvije akademske godine 
uzastopno 2020./2021. i  2021./2022. akademskoj  godini. 

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

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

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
5. izr. prof. dr. Sonja Sibile Lebe (MOR) 
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 42. sjednici, održanoj 8. srpnja 2020. 
godine, donosi 

ODLUKU 
o povjeravanju izvođenja nastave 

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

 na poslijediplomskom sveučilišnom 
doktorskom studiju na kolegiju  nositelj/ sunositelj 

1. Menadžment održivog razvoja E-business u turizmu sunositelj 
II. 

Izvođenje nastave inozemnom nastavniku i stručnjaku iz članka I. ove Odluke povjerava se na razdoblje od dvije akademske godine 
uzastopno 2020./2021. i 2021./2022. akademskoj godini. 

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

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
6. prof. dr. Tanja Mihalič (MOR) 
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 42. sjednici  održanoj  8. srpnja 2020. 
godine, donosi 

ODLUKU 
o povjeravanju izvođenja nastave 

I.  
Povjerava se izvođenje nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) „Menadžment održivog razvoja“ 
uglednoj  inozemnoj nastavnici i stručnjakinji prof. dr. Tanja Mihalič, sa Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, R. Slovenija, 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. Menadžment održivog razvoja  Tourism sustainomics nositelj 
II. 

Izvođenje nastave inozemnom nastavniku i stručnjaku iz članka I. ove Odluke povjerava se na razdoblje od dvije akademske godine 
uzastopno 2020./2021. i  2021./2022. akademskoj   godini. 

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

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 14. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
 
1. Izmjene i dopune studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog) studija „Poslovna ekonomija u 
turizmu i ugostiteljstvu“ koje se prijavljuju Povjerenstvu za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa Sveučilišta u Rijeci 
i Senatu 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment  u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst  od 30. listopada 2015. godine, 
sukladno članku 78. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 
63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članku 6. 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 „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, Fakultetsko 
vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 42. sjednici, održanoj 8. srpnja 2020. godine, donosi 

 
ODLUKU 

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

I. 
Usvaja se prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) „Poslovna 
ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, te se uz pripadajuće obrasce upućuje Povjerenstvu za akreditaciju i vrednovanje studijskih 
programa Sveučilišta u Rijeci i Senatu 

II. 
Sukladno Odluci o Naputku u postupku izmjena i/ili dopuna studijskih programa (KLASA: 003-01/18-03/02, URBOJ: 2170-57-01-18-
334) od 17. srpnja 2018. godine, niže navedene izmjene i dopune ne iskazuju postotnom vrijednošću, te se ne ubrajaju se u postotak 
izmjene ECTS bodova studijskog programa: 

Uvođenje novog ili ukidanje postojećeg izbornog predmeta 

r. 
br. predmet nositelj god. ECTS 

Uvođenje novog / 
Ukidanje 

postojećeg 

1. Investicije i tržište kapitala 
prof. dr. Žan Jan Oplotnik 
doc. dr. sc. Suzana Bareša  
doc. dr. sc. Siniša Bogdan 

1 5 Uvođenje novog 

2. Modeliranje strukturnih 
jednadžbi izv. prof. dr. sc. Josip Mikulić 2 5 Uvođenje novog 

3. Umjetna inteligencija u 
poslovnoj ekonomiji 

doc. dr. sc. Maja Gregorić 
Raffaella Folgieri, PhD 
Assistant Professor 

2 5 Uvođenje novog 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, te se primjenjuje od početka akademske godine 2020. / 2021. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
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2. Odluka o raspisivanju natječaja za upis polaznika na poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna 
ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu “ u 2020. / 2021. 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, 131/179) 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 42. sjednici, održanoj 8. srpnja 2020. 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 2020. / 2021. 

 
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. 
Pristupnici s prosjekom ocjena nižim od 3,6 mogu se upisati jedino uz pismene preporuke najmanje dva (2)  sveučilišna nastavnika, ali 
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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. listopada 2020. 
 

Osobe za kontakt i informacije: 
 

Nada Bogojević, dipl. iur 
Snježana Komadina, 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  

 
 Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 15. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. Odluka o izmjenama i dopunama studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog) studija 
„Menadžment održivog razvoja“  
 
1.1. Odluka o izmjenama i dopunama studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog) studija 
„Menadžment održivog razvoja“ koje se prijavljuju Povjerenstvu za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa Sveučilišta 
u Rijeci i Senatu 

 

http://www.fthm.uniri.hr/
mailto:nadab@fthm.hr
mailto:uredpds@fthm.hr
mailto:daniel@fthm.hr
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Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment  u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst  od 30. listopada 2015. godine, 
sukladno članku 78. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 
63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članku 6. 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 Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 42 sjednici, održanoj 08. srpnja 2020. godine, donosi 

 
ODLUKU 

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

koje se prijavljuju Povjerenstvu za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa Sveučilišta u Rijeci i Senatu 
I. 

Usvaja se prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) 
„Menadžment održivog razvoja“, te se uz pripadajuće obrasce upućuje Povjerenstvu za akreditaciju i vrednovanje studijskih 
programa Sveučilišta u Rijeci i Senatu. 

II. 
Sukladno Odluci o Naputku u postupku izmjena i/ili dopuna studijskih programa (KLASA: 003-01/18-03/02, URBOJ: 2170-57-01-18-
334) od 17. srpnja 2018. godine, niže navedene izmjene i dopune ne iskazuju postotnom vrijednošću, te se ne ubrajaju u postotak 
izmjene ECTS bodova studijskog programa: 
 

Uvođenje novog ili ukidanje postojećeg izbornog predmeta 
r. 

br. Predmet Nositelj god. ECTS Uvođenje novog / 
Ukidanje postojećeg 

1. Investicije i tržište kapitala 
prof. dr. Žan Jan Oplotnik 
doc. dr. sc. Suzana Bareša  
doc. dr. sc. Siniša Bogdan 

1 5 Uvođenje novog 

2. Strateški marketing prof. dr. sc. Darko Prebežac 
doc. dr .sc. Marina Perišić Prodan 2 5 Uvođenje novog 

3. Turizam i održiva ekonomika Tanja Mihalič, PhD, Professor 2 5 Uvođenje novog 

4. Modeliranje strukturnih 
jednadžbi izv. prof. dr. sc. Josip Mikulić 2 5 Uvođenje novog 

5. Kreativne industrije u turizmu izv. prof. dr. sc. Elena Rudan 
izv. prof. dr. sc. Diana Grgurić 2 5 Uvođenje novog 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, te se primjenjuje od početka akademske godine 2020. / 2021. 

 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 

1.2. Odluka o izmjenama i dopunama studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog) studija 
„Menadžment održivog razvoja“ koje se NE prijavljuju Povjerenstvu za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa 
Sveučilišta u Rijeci i Senatu 

 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment  u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst  od 30. listopada 2015. godine, 
sukladno članku 78. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 
63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članku 6. 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 Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 42. sjednici, održanoj 08. srpnja 2020. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa   

poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) „Menadžment održivog razvoja“ 
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koje se ne prijavljuju Povjerenstvu za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa Sveučilišta u Rijeci i Senatu 
. 

Usvaja se prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) 
„Menadžment održivog razvoja“. 

II. 
Sukladno Odluci o Naputku u postupku izmjena i/ili dopuna studijskih programa (KLASA: 003-01/18-03/02, URBOJ: 2170-57-01-18-
334) od 17. srpnja 2018. godine, niže navedene izmjene i dopune ne iskazuju postotnom vrijednošću, te se ne ubrajaju u postotak 
izmjene ECTS bodova studijskog programa: 
Promjena nositelja predmeta: 

r. 
br. predmet Nositelj/i Nositelj/i – sada glasi god. ECTS Obavezan 

/ Izborni 

1. Kritična pitanja u 
turizmu 

uz postojećeg nositelja, 
Petera Masona, PhD, Full 
Professor 

Peter Mason, PhD, Full Professor 
doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta 
(dodaje se nositeljica) 

1 5 Izborni 

2. Kulturna baština i 
održivi razvoj 

izv. prof. dr. sc. Zrinka 
Zadel,  
doc. dr. sc. Elena Rudan 
(briše se) 

izv. prof. dr. sc. Zrinka Zadel,  2 5 Izborni 

3. Upravljanje znanjem  u 
funkciji održivog razvoja  

izv. prof. dr. sc. Kristina 
Črnjar  
dr. sc. Vidoje Vujić, 
professor emeritus (briše 
se) 

izv. prof. dr. sc. Kristina Črnjar  
 2 5 Izborni 

4. Model koncepcije 
razvoja u turizmu 

prof. dr. sc. Christian 
Stipanović 
William C. Gartner , PhD 
(briše se) 
doc. dr. sc. Elena Rudan 
(briše se) 

prof. dr. sc. Christian Stipanović 2 5 Izborni 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, te se primjenjuje od početka akademske godine 2020. / 2021. 

 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 

2. Odluka o raspisivanju natječaja za upis polaznika na poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment 
održivog razvoja“ u 2020. / 2021. 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), 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 na 42. sjednici, održanoj 8. srpnja 2020. 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 2020. / 2021. 

 
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.: 
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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).  
 
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) 
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• 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 
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. listopada 2020. 

Osobe za kontakt i 
informacije: 
 

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

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

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
3. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Tomislava Korova 
 
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 (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 i članaka 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 doktorskog 
studija „Menadžment održivog razvoja“, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 42. sjednici, održanoj 
8. srpnja 2020. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije 
I. 

Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije studenta mr. s.c. Tomislava Korova (matični 
broj:16MOR12), polaznika poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja, pod nazivom „Model 
strateškog upravljanja destinacijom vjerskog turizma“ izrađenu pod mentorstvom  prof. dr. sc. Daniele Gračan, u sastavu:  

http://www.fthm.uniri.hr/
mailto:nadab@fthm.hr
mailto:uredpds@fthm.hr
mailto:elenar@fthm.hr
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1. prof. dr. sc. Dragan Magaš,  predsjednik, 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

2. izv. prof. dr. sc. Stjepan Radić, član 
 Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu   

3. izv. prof. dr. sc. Zrinka Zadel, član 
      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 16. Razno 
 
Pod točkom Razno nije se raspravljalo. 
 

Sjednica Fakultetskog vijeća završila je u 10,25 sati.   
 
Zapisničarka: Maja Juračić, dipl. iur., v.r.                                                                                
                           

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

 
 


