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Opatija, 11. veljače 2021. 

 
ZAPISNIK 

sa 7. sjednice Fakultetskog vijeća, održane u 
četvrtak 11. veljače 2021. godine, s početkom u 12,00 sati, putem Microsoft Teams-a 

 

SJEDNICU SAZVALA prof. dr. sc. Sandra Janković VODITELJICA prof. dr. sc. Sandra Janković 

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, doc. dr. sc. Siniša Bogdan, doc. dr. sc. Brigita Bosnar-Valković, 
doc. dr. sc. Tomislav Car, doc. dr. sc. Marta Cerović, doc. dr. sc. Josipa Cvelić Bonifačić, izv. prof. dr. sc. Kristina Črnjar, izv. prof. dr. 
sc. Daniel Dragičević, prof. dr. sc. Vlado Galičić, 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, 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, prof. dr. sc. Suzana Marković, prof. 
dr. sc. Helga Maškarin Ribarić, doc. dr. sc. Krešimir Mikinac, izv. prof. dr. sc. Ines Milohnić, prof. dr. sc. Edna Mrnjavac, prof. dr. sc. 
Nadia Pavia, izv. prof. dr. sc. Marko Perić, doc. dr. sc. Marina Perišić Prodan,  izv. prof. dr. sc. Ljubica Pilepić Stifanich, 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, dr. sc. Alenka Šuljić Petrc,  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, Jure Bulović, Toni Guć, Filip Komšić, Nika Kurti, Lucija Marjanović, Paula Petrinec, Natali Suštar,  
 
ODSUTNI ČLANOVI FAKULTETSKOG VIJEĆA: doc. dr. sc. Ana Čuić Tanković, doc. dr. sc. Jelena Đurkin Badurina, izv. prof. dr. sc. 
Dolores Miškulin, prof. dr. sc. Elvis Mujačević,  izv. prof. dr. sc. Maja Nikšić Radić, Marko Blažić, Mirna Matković, Marija Omrčen, Maša 
Trinajstić 
 
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. Sandra Janković, otvorila je  7. sjednicu Fakultetskog vijeća. 
 

1.  Usvajanje Zapisnika sa 5 i 6. sjednice Fakultetskog vijeća 

2.  Usvajanje Dnevnog reda 7. sjednice Fakultetskog vijeća 

3.  Informacije Dekanice 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 

4.  Informacije o sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 

5.  
Studentska pitanja 
Izvjestitelji: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović i predsjednik Studentskog zbora, Filip 
Komšić 

6.  Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2020. godinu  
Izvjestitelji: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković i prodekan za međunarodnu suradnju, izv. prof. dr. sc. Marko Perić 
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7.  
Izvješće o provedbi Akcijskog plana Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za provedbu Strategije 
Sveučilišta u Rijeci u 2020. godini 
Izvjestitelji: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković i prodekanica za poslovne odnose, izv. prof. dr. sc. Romina Alkier 

8.  Financijsko izvješće za 2020. godinu 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 

9.  Izvješće Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete za 2020. godinu 
Izvjestiteljica: doc. dr. sc. Maja Gregorić, voditeljica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete 

10.  

Popis predmeta i nositelji predmeta u akademskoj godini 2020./2021. 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 
 
1. Izmjena Popisa predmeta i nositelja predmeta diplomskog sveučilišnog studija „Menadžment u hotelijerstvu“ u 

akademskoj godini 2020./2021. 
2. Dopuna Popisa predmeta i nositelja predmeta preddiplomskog sveučilišnog studija „Menadžment održivog razvoja“ 

u akademskoj godini 2020./2021. 
3. Dopuna Popisa predmeta i nositelja predmeta preddiplomskog sveučilišnog studija „Poslovna ekonomija u turizmu 

i ugostiteljstvu“ u akademskoj godini 2020./2021. 

11.  Detaljni izvedbeni nastavni planovi za kolegije 4. godine ljetnog semestra 2020./2021. akademske godine 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 

12.  

Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje: 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
1. izbor u znanstveno zvanje  višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno 

polje ekonomija – doc. dr. sc. Nataša Slavić 
2. izbor u znanstveno zvanje  višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno 

polje ekonomija – doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta 
3. izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje 

ekonomija – dr. sc. Renata Endres 

13.  Odobravanje plaćenog dopusta za poslijedoktorsko usavršavanje - izv. prof. dr. sc. Sabina Hodžić 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 

14.  Dopuna Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 

15.  Imenovanje Stegovnog povjerenstva za nastavnike i suradnike 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 

16.  Imenovanje Stegovnog povjerenstva za studente 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 

17.  

Cjeloživotno obrazovanje 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
1. Program usavršavanja za poslove hotelske prodaje 

a) Odluka o visini i načinu plaćanja školarine za polaznike programa „Program usavršavanja za poslove hotelske 
prodaje“ za akademsku godinu 2020./2021. 

b) Imenovanje voditelja programa „Program usavršavanja za poslove hotelske prodaje“ 
2. Program usavršavanja za poslove hotelske domaćice 

a) Odluka o visini i načinu plaćanja školarine za polaznike programa „Program usavršavanja za poslove hotelske 
domaćice“ za akademsku godinu 2020./2021. 

b) Imenovanje voditelja programa „Program usavršavanja za poslove hotelske domaćice“ 
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18.  Razno 

 
 

AD 1. Usvajanje Zapisnika sa 5 i 6. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Zapisnici sa 5. i 6. sjednice Fakultetskog vijeća usvojeni su bez primjedbi. 
 

AD 2. Usvajanje Dnevnog reda 7. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Dnevni red 7. sjednice Fakultetskog vijeća usvojen je bez primjedbi. 
 

AD 3. Informacije Dekanice 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
Dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković, izvijestila je Fakultetsko vijeće o sljedećem: 
 
- Objavljeni je raspored kondenzirane nastave za 4. godinu koja počinje 15. veljače 2021. godine te raspored za ljetni semestar po 
hibridnom modelu 
 
- U nastavi će se i dalje koristi Merlin – sustav za e učenje 
 
- Na razini Zavoda sumirati će se svi radovi, recenzije i knjige, temeljem čega će se izraditi dokument Scientific acitivities kao  ID 
znanstvenih aktivnosti za partnere i mrežne stranice 
 
- Odobren je projekt ON-IT - Internship in Tourism financiran iz programa Erasmus +, Ključna mjera 2. - Suradnja za inovacije i razmjena 
dobre prakse. Projekt ima za cilj osmisliti smjernice i resurse za provedbu prakse na daljinu, tj. stažiranja i pripravništva kroz koje bi 
pružili studentima usvajanje i razvoj vještina te povećali svoj profesionalni uspjeh na tržištu rada oblikovanom digitalnom transformacijom. 
Glavni rezultat projekta su smjernice i vodiči, odnosno razni alati koji će olakšati usvajanje novih načina učenja na daljinu kao bolju 
pripremu za tržište rada, odnosno stažiranje i pripravništvo. Ciljana skupina su nastavno osoblje, ostalo sveučilišno osoblje te studenti. 
Projekt ON-IT, kao pilot projekt ovakvog načina provedbe stažiranja i pripravništva, fokusira se na turističko područje s ciljem primjene 
rezultata koji se lako prenose na sva druga područja. 
 
- Dana 18. 2. 2021. održat će se  online radionica za mentore na doktorskom studiju – predstavljanje skandinavskog modela 
 
- U veljači će biti organizirana edukacija o radu u Operi i u svim ostalim modernim tehnologijama koje se koriste u hotelima a koju će 
voditi izv. prof. dr. sc. Ljubica Pilepić Stifanich.  
 

AD 4. Informacije o sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
Dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković, izvijestila je Fakultetsko vijeće o sadržaju 49. sjednice Senata održane 28. siječnja 2021. godine. 
 
Zapisnici sa sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci dostupni su na službenim stranicama Sveučilišta u Rijeci. 
 

AD 5. Studentska pitanja 
Izvjestitelji: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović i predsjednik Studentskog zbora, Filip Komšić 
 
Predsjednik Studentskog zbora, Filip Komšić izvijestio je Fakultetsko vijeće o sljedećem: 
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- dana 04.02.2021. održana je prezentacija Work & Travel grupe Hrvatska putem Zoom platforme pod koordinacijom studenta Adriana 
Gostevčića 
 
- Na natječaj Sveučilišta u Rijeci za sufinanciranje studentskih projekata Studentski zbor Fakulteta prijavio je projekte:  
1. Projekt MEKST pod vodstvom studenta Jure Bulovića  
2. Na inicijativu prof. Krstinić Nižić prijavljeni su projekti:  

- Otvorena zelena učionica na čijoj prijavi su radile studentice Katarina Bosanac i Nika Kurti. Studentica Nika Kurti voditeljica je projekta  
-Razvoj karijere studenata – na prijavi su radile studentice Ivona Uzelac i Lucija Marjanović. Studentica Lucija Marjanović voditeljica je 

projekta. 
 

AD 6. Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2020. godinu  
Izvjestitelji: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković i prodekan za međunarodnu suradnju, izv. prof. dr. sc. Marko Perić 
 
Izvješću o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2020. godinu na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, možete pristupiti 
na linku: https://cloud.fthm.hr:1996/d/f/602887826721259142 
 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 7. sjednici, održanoj dana 11. veljače 2021. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
I. 

Usvaja se Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2020. godinu na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 
II. 

Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2020. godinu na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, čini sastavni 
dio ove Odluke. 

III. 
Ova Odluka upućuje se Sveučilištu u Rijeci na daljnje postupanje. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 7. Izvješće o provedbi Akcijskog plana Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za provedbu Strategije Sveučilišta 
u Rijeci u 2020. godini 
Izvjestitelji: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković i prodekanica za poslovne odnose, izv. prof. dr. sc. Romina Alkier 
 
Izvješću o provedbi Akcijskog plana Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za provedbu Strategije Sveučilišta u Rijeci u 
2020. godini, možete pristupiti na linku: https://cloud.fthm.hr:1996/d/f/602760107532532111 
 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 7. sjednici, održanoj dana 11. veljače 2021. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

I. 
Usvaja se Izvješće o provedbi Akcijskog plana Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za provedbu Strategije Sveučilišta u 
Rijeci za 2020. godinu. 

II. 
Izvješće o provedbi Akcijskog plana Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za provedbu Strategije Sveučilišta u Rijeci za 
2020. godinu, čini sastavni dio ove Odluke. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

https://cloud.fthm.hr:1996/d/f/602887826721259142
https://cloud.fthm.hr:1996/d/f/602760107532532111
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Odluka donesena jednoglasno. 

 

AD 8. Financijsko izvješće za 2020. godinu 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
Financijskom izvješću Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2020. godinu, možete pristupiti na linku:  
https://cloud.fthm.hr:1996/d/f/602891997960778173 
 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 7. sjednici, održanoj dana 11. veljače 2021. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
I. 

Usvaja se Financijsko izvješće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2020. godinu. 
II. 

Financijsko izvješće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2020. godinu čini sastavni dio ove Odluke. 
III. 

Financijsko izvješće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2020. godinu upućuje se Sveučilištu u Rijeci na daljnje 
postupanje. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 9. Izvješće Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete za 2020. godinu 
Izvjestiteljica: doc. dr. sc. Maja Gregorić, voditeljica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete 
 
Izvješće Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2020. godinu, možete 
pristupiti na linku: https://cloud.fthm.hr:1996/d/f/602749327919591494 
 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu- pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, na 7. sjednici održanoj 11. veljače 2021. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
l. 

Usvaja se Izvješće Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2020. godinu. 
ll. 

Izvješće Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2020. godinu, čini 
sastavni dio ove Odluke. 

lll. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 10. Popis predmeta i nositelji predmeta u akademskoj godini 2020./2021. 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 
 
1. Izmjena Popisa predmeta i nositelja predmeta diplomskog sveučilišnog studija „Menadžment u hotelijerstvu“ u akademskoj 

godini 2020./2021. 

https://cloud.fthm.hr:1996/d/f/602891997960778173
https://cloud.fthm.hr:1996/d/f/602749327919591494
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Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine i članka 
5. Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu od 24. rujna 2018. godine, 
a sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Rijeci o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija 
Menadžment u hotelijerstvu  Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 003-01/20-03/02; URBROJ: 
2170-57-01-20-87) od 23. lipnja 2020. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 7. sjednici, 
održanoj dana 11. veljače 2021. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o izmjeni Popisa predmeta i nositelja predmeta diplomskog sveučilišnog studija  
„Menadžment u hotelijerstvu“ u akademskoj godini 2020./2021. 

I. 
U Popisu predmeta i nositelja predmeta diplomskog sveučilišnog studija „Menadžment u hotelijerstvu“, u akademskoj godini 2020./2021. 
(KLASA: 602-04/20-01/186, URBROJ: 2156-24-20-05-05), od 8. srpnja 2020. godine, tablica popisa obveznih predmeta koje upisuju 
studenti smjera Strateški menadžment u hotelijerstvu u II. semestru, mijenja se u dijelu pod rednim brojem 1. i sada glasi: 
 

SMJER R.Br. PREDMET/ NASTAVNIK PREDAVANJA VJEŽBE SEMINARI ECTS 
Strateški menadžment u 

hotelijerstvu 1. Strategijsko računovodstvo 
doc. dr. sc. Katarina Poldrugovac 15 15 0 3 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te se primjenjuje od ljetnog semestra akademske godine 2020./2021. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
2. Dopuna Popisa predmeta i nositelja predmeta preddiplomskog sveučilišnog studija „Menadžment održivog razvoja“ u 

akademskoj godini 2020./2021. 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine i članka 
5. Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu od 24. rujna 2018. godine, 
a sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Rijeci o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija 
Menadžment održivog razvoja Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 003-01/20-03/02; 
URBROJ: 2170-57-01-20-184) od 23. lipnja 2020. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 7. 
sjednici, održanoj dana 11. veljače 2021. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o dopuni Popisa predmeta i nositelja predmeta preddiplomskog sveučilišnog studija  
„Menadžment održivog razvoja“ u akademskoj godini 2020./2021. 

I. 
U Popisu predmeta i nositelja predmeta preddiplomskog sveučilišnog studija „Menadžment održivog razvoja“, u akademskoj godini 
2020./2021. (KLASA: 602-04/20-01/186, URBROJ: 2156-24-20-05-02), od 8. srpnja 2020. godine, u tablici popisa predmeta koje upisuju 
studenti I. godine, II. semestra, pod rednim brojem 5. dodaje se sunositelj predmeta te redni broj 5. tablice sada glasi: 

R.Br. NASTAVNIK PREDMET PREDAVANJA VJEŽBE SEMINARI ECTS 

5. Doc. dr. sc. Brigita Bosnar Valković  
Iva Barić, predavač 

Prvi strani jezik - 
Engleski 1 15 15 0 3 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te se primjenjuje od ljetnog semestra akademske godine 2020./2021. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
3. Dopuna Popisa predmeta i nositelja predmeta preddiplomskog sveučilišnog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i 

ugostiteljstvu“ u akademskoj godini 2020./2021. 
 



7 
 

Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine i članka 
5. Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu od 24. rujna 2018. godine, 
a sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Rijeci o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija 
Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu  Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 003-01/20-
03/02; URBROJ: 2170-57-01-20-152) od 19. svibnja 2020. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
na 7. sjednici, održanoj dana 11. veljače 2021. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o dopuni Popisa predmeta i nositelja predmeta preddiplomskog sveučilišnog studija  
„Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ u akademskoj godini 2020./2021. 

I. 
U Popisu predmeta i nositelji predmeta preddiplomskog sveučilišnog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, u 
akademskoj godini 2020./2021. (KLASA: 602-04/20-01/186, URBROJ: 2156-24-20-05-01), od 8. srpnja 2020. godine, u tablici popisa 
predmeta koje upisuju studenti I. godine, II. semestra, smjera Menadžment u turizmu i smjera Menadžment u hotelijerstvu, pod rednim 
brojem 5. dodaje se sunositelj predmeta te redni broj 5. tablice sada glasi:  

R.Br. NASTAVNIK PREDMET PREDAVANJA VJEŽBE SEMINARI ECTS 

5. Doc. dr. sc. Brigita Bosnar Valković  
Iva Barić, predavač, 

Prvi strani jezik - 
Engleski 1 15 15 0 3 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te se primjenjuje od ljetnog semestra akademske godine 2020./2021. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 11. Detaljni izvedbeni nastavni planovi za kolegije 4. godine ljetnog semestra 2020./2021. akademske godine 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 
 
 
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 7. sjednici, održanoj 11. veljače 2021. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o prihvaćanju Detaljnih izvedbenih nastavnih planova za kolegije 4. godine ljetnog semestra 

2020./2021. akademske godine  
l. 

Prihvaćaju se Detaljni izvedbeni nastavni planovi za kolegije 4. godine ljetnog semestra 2020./2021. akademske godine iz studijskih 
programa kako slijedi: 
1. Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu 
2. Preddiplomski sveučilišni studij Menadžment održivog razvoja 

II. 
Detaljni izvedbeni nastavni planovi za kolegije 4. godine ljetnog semestra 2020./2021. akademske godine sastavni su dio ove Odluke. 

lll. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 12. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje: 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
1. izbor u znanstveno zvanje  višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje 

ekonomija – doc. dr. sc. Nataša Slavić 
Na temelju članka 35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 
46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 ,60/15 i 131/17) i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - 
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pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 7. sjednici, 
održanoj dana 11. veljače 2021. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o pokretanju izbora u znanstveno zvanje  višeg znanstvenog suradnika 
I. 

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

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

b)  prof. dr. sc. Nadia Pavia- članica 
    Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
c)  prof. dr. sc. Darko Prebežac - član 
    Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet. 

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

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
2. izbor u znanstveno zvanje  višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje 

ekonomija – doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta 
 
Na temelju članka 35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 
46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 ,60/15 i 131/17) i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - 
pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 7. sjednici, 
održanoj dana 11. veljače 2021. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o pokretanju izbora u znanstveno zvanje  višeg znanstvenog suradnika 
I. 

Pokreće se postupak izbora  doc. dr. sc. Daniele Soldić Frleta u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog 
područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije. 
 
U Stručno povjerenstvo za ovaj 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. Oliver Kesar - član 
    Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet. 

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

III. 
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Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
3. izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija 
– dr. sc. Renata Endres 
 
Na temelju članka 35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 
46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 ,60/15 i 131/17) i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - 
pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 7. sjednici, 
održanoj dana 11. veljače 2021. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o pokretanju izbora u znanstveno zvanje  znanstvenog suradnika 
I. 

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

a)  izv. prof. dr. sc. Sabina Hodžić – predsjednica Povjerenstva 
          Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 

b)  doc. dr. sc. Katarina Poldrugovac-  članica 
    Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
c)  prof. dr. sc. Helena Blažić - članica 
    Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka 

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

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 13. Odobravanje plaćenog dopusta za poslijedoktorsko usavršavanje - izv. prof. dr. sc. Sabina Hodžić 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
Na temelju članka 95. stavak 2. 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, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment 
u turizmu i ugostiteljstvu na 7. sjednici, održanoj 11. veljače 2021. godine, daje 

 
MIŠLJENJE 

O ODOBRAVANJU PLAĆENOG DOPUSTA 
 
1. Daje se pozitivno mišljenje za odobravanjem plaćenog dopusta izv. prof. dr. sc. Sabini Hodžić. 
2. Pozitivno mišljenje upućuje se Dekanu Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na daljnje postupanje. 
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Obrazloženje 
Izv. prof. dr. sc. Sabina Hodžić podnijela je zahtjevom za korištenje plaćenog dopusta u svrhu poslijedoktorskog usavršavanja u 
inozemstvu. Izv. prof. dr. sc. Sabina Hodžić prijavila je projekt pod nazivom ,,International Taxation in the Digital Economy". Austrian 
Agency for International Cooperation in Education and Research (OcAD) dobrila je stipendiju za poslijedoktorsko istrazivanje, u trajanju 
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od 10 mjeseci. Planirani odlazak na istraživanje predviđen je za razdoblje od 1. travnja 2021. godine do 31. siječnja 2022. godine. S 
obzirom na okolnosti pandemije, moguća je korekcija datuma.  
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 14. Dopuna Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
Na temelju članka 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03; 198/03; 105/04; 174/04, 
46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), članka 25. stavak 1. Statuta Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 12. 
veljače 2020 i članka 29. stavak 2. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19),Fakultetsko vijeće Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na svojoj 7. sjednici održanoj 11. veljače 2021. godine donosi 
 

ODLUKU 
o dopuni Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

l. 
U članku 9. stavku 3. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (KLASA: 003-05/08-01/06; URBROJ:2156-24-08-02-
01) od 20. svibnja 2008. godine, Odluci o izmjenama i dopunama Statuta (KLASA: 003-05/09-01/03; URBROJ: 2156-24-09-02-01) od 
12. listopada 2009. godine, Odluci  o dopuni Statuta (KLASA: 012-03/11-01/01; URBROJ: 2156-24-11-02-01) od 27. lipnja 2011. godine, 
Odluci o izmjenama i dopunama Statuta (KLASA: 003-05/12-01/05, URBROJ: 2156-24-12-12-02-01) od 18. lipnja 2012. godine i Odluci 
o izmjenama i dopunama Statuta (KLASA: 003-05/15-01/08, URBROJ: 2156-24-15-02-01) od 22. srpnja 2015. godine, iza točke 5. dodaje 
se točka 6. koja glasi: „- prodaja promotivnih materijala za potrebe promidžbe Fakulteta“. 
Dosadašnja točka 6. postaje točka 7.  

II. 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Fakulteta, a po dobivanju suglasnosti  Senata  Sveučilišta u 
Rijeci. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 15. Imenovanje Stegovnog povjerenstva za nastavnike i suradnike 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
Na temelju članka 12. Pravilnika o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika Sveučilišta u Rijeci i članka 29. Statuta Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, a na prijedlog dekanice prof. dr. sc. Sandre 
Janković, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 7. sjednici održanoj  11. veljače 2021. godine, donijelo 
je 
 

 ODLUKU 
o imenovanju članova Stegovnog povjerenstva za nastavnike i suradnike Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

l. 
Imenuju se članovi Stegovnog povjerenstva za nastavnike i suradnike Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, u sastavu: 

1.      Prof. dr. sc. Edna Mrnjavac, predsjednica 
         Prof. dr. sc. Mislav Šimunić, zamjenik predsjednice 
2.      Doc. dr. sc. Marija Ivaniš, članica 
         Prof. dr. sc. Lorena Bašan, zamjenica članice 
3.      Dr. sc. Marina Barkiđija, poslijedoktorandica, članica  
         Ivana Licul, asistentica, zamjenica članice. 

II. 
Članovi Stegovnog povjerenstva imenuju se na mandat od tri godine. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a promjenjuje se od 19. ožujka 2021. godine. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
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AD 16. Imenovanje Stegovnog povjerenstva za studente 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine i članka 
8. Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, od 5. studenog 2012. godine, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 7. sjednici, održanoj 11. veljače 2021. godine, donosi  

 
ODLUKU 

o imenovanju članova Stegovnog povjerenstva za studente Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
l. 

Imenuju se članovi Stegovnog povjerenstva za studente Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, u sastavu: 
 
1. prof. dr. sc. Mislav Šimunić - predsjednik Povjerenstva, 
2. izv. prof. dr. sc. Dolores Miškulin  – član, 
3. Mia Butković, studentica – član. 

II. 
Poslovi i zadaci Povjerenstva iz ove Odluke utvrđeni su naprijed navedenim Pravilnikom. 

III. 
Članovi Stegovnog povjerenstva imenuju se na vrijeme od tri godine. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 17. Cjeloživotno obrazovanje 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
 
1. Program usavršavanja za poslove hotelske prodaje 

a) Odluka o visini i načinu plaćanja školarine za polaznike programa „Program usavršavanja za poslove hotelske prodaje“ 
za akademsku godinu 2020./2021. 

 
Na temelju članaka 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 7. sjednici, održanoj 11. veljače 2021. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o visini i načinu plaćanja školarine za polaznike programa cjeloživotnog obrazovanja  

„Program usavršavanja za poslove hotelske prodaje“ u akademskoj godini 2020./2021. 
I.  

Ovom odlukom određuje se visina školarine za polaznike programa cjeloživotnog obrazovanja „Program usavršavanja za poslove 
hotelske prodaje" u 2020./2021. akademskoj godini u iznosu od 4.500,00 kn (PDV uključen). 
Cijena školarine obuhvaća teorijski dio nastave i vježbe.  

II.  
Plaćanje školarine vrši se na račun Fakulteta HR1323600001101496052 ZaBa, s pozivom na broj 2921187. 

III.  
1) Odobrava se popust kako slijedi: 

− 10% popusta za prijave zaprimljene zaključno sa 10.02.2021. godine 
− 5% popusta za prijave zaprimljene u terminu od 11.02.2021. do 28.02.2021. godine  

 
2) Snižena cijena u iznosu od 3.990,00 kn odobrava se članicama sljedećih strukovnih udruženja:   

− Udruge poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH) 
− Nacionalne udruge obiteljskih i malih hotela (OMH) 
− Hrvatske gospodarske komore (HGK). 
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IV.  
Plaćanje se vrši jednokratno ili u obrocima kako slijedi: 

1) Ukoliko školarinu plaća poslodavac polaznika – školarina se plaća jednokratno, najkasnije s danom početka programa 
2) Ukoliko polaznik sam plaća školarinu, omogućeno je plaćanje školarine programa u 2 rate s rokom plaćanja kako slijedi:  

− 1. rata prije početka programa, najkasnije do 22.03.2021. godine 
− 2. rata prije pristupanja završnoj provjeri, najkasnije do 20.04.2021. godine 

V.  
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
b) Imenovanje voditelja programa „Program usavršavanja za poslove hotelske prodaje“ 
 

Na temelju članka 28. Pravilnika o cjeloživotnom obrazovanju Sveučilišta u Rijeci 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 7. sjednici, održanoj dana 11. veljače 2021. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o imenovanju voditelja programa cjeloživotnog obrazovanja „Program usavršavanja za poslove hotelske prodaje“ 

I. 
Mr. sc. Vedran Zubović, imenuje se voditeljem programa cjeloživotnog obrazovanja „Program usavršavanja za poslove hotelske prodaje“.  

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 

2. Program usavršavanja za poslove hotelske domaćice 
 

a) Odluka o visini i načinu plaćanja školarine za polaznike programa „Program usavršavanja za poslove hotelske domaćice“ 
za akademsku godinu 2020./2021. 

Na temelju članaka 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 7. sjednici, održanoj 11. veljače 2021. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o visini i načinu plaćanja školarine za polaznike programa cjeloživotnog obrazovanja  

„Program usavršavanja za poslove hotelske domaćice“ u akademskoj godini 2020./2021. 
 

I.  
Ovom odlukom određuje se visina školarine za polaznike programa cjeloživotnog obrazovanja „Program usavršavanja za poslove 
hotelske domaćice" u 2020./2021. akademskoj godini u iznosu od 7.000,00 kn (PDV uključen). 
Cijena školarine obuhvaća teorijski dio nastave i vježbe. 

II.  
Plaćanje školarine vrši se na račun Fakulteta HR1323600001101496052 ZaBa, s pozivom na broj 29211303. 

III.  
Odobrava se popust kako slijedi: 
− 10 % hotelskim poduzećima članicama Udruge poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH) i članicama Nacionalne udruge 

obiteljskih i malih hotela (OMH) 
− 15 % hotelskim poduzećima koji prijave više od pet polaznika na program za 5. i svakog sljedećeg polaznika 
− 20 % za jednokratno plaćanje polaznicima koji troškove obrazovanja snose sami 
− 15 %  na obročno plaćanje (maksimalno tri rate) za polaznike koji troškove obrazovanja snose sami 

IV.  
Plaćanje se vrši jednokratno ili u obrocima kako slijedi: 
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3) Ukoliko školarinu plaća poslodavac polaznika – školarina se plaća jednokratno, najkasnije s danom početka programa 
4) Ukoliko polaznik sam plaća školarinu, omogućeno je plaćanje školarine programa u 3 rate s rokom plaćanja kako slijedi:  

− 1. rata u iznosu od 2.000,00 kn prije početka programa, najkasnije do 29.03.2021. godine 
− 2. rata u iznosu od 2.000,00 kn najkasnije do 23.04.2021. godine 
− 3. rata u iznosu od 1.950,00 kn najkasnije do 15.05.2021. godine  

V.  
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
b) Imenovanje voditelja programa „Program usavršavanja za poslove hotelske domaćice“ 

 
Na temelju članka 28. Pravilnika o cjeloživotnom obrazovanju Sveučilišta u Rijeci 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 7. sjednici, održanoj dana 11. veljače 2021. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o imenovanju voditeljice programa cjeloživotnog obrazovanja „Program usavršavanja za poslove hotelske domaćice“ 

I.  
Doc. dr. sc. Ivana Ivančić, imenuje se voditeljicom programa cjeloživotnog obrazovanja „Program usavršavanja za poslove hotelske 
domaćice“.  

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 18. Razno 
 
Pod točkom Razno nije se raspravljalo.  
 

Dekanica prof.dr.sc. Sandra Janković, nakon održane sjednice, dodijelila je priznanja djelatnicima s istaknutim znanstvenim doprinosom 
u 2020. godini. Prilikom vrednovanja znanstvene izvrsnosti uzet je niz kriterija koji su uključivali broj i kvalitetu znanstvenih radova 
objavljenih u časopisima indeksiranima u Web of Science i Scopus bazama kao i ostvarenu citiranost znanstvenika u 2020. godini. 
 
U kategoriji djelatnika u znanstveno-nastavnom zvanju priznanje je dodijeljeno prof. dr. sc. Greti Krešić, izv.prof.dr.sc. Marku Periću i 
prof.dr.sc. Suzani Marković.  
 
Priznanja za znanstvenu izvrsnost u kategoriji djelatnika u nastavnom i suradničkom zvanju dodijeljena su poslijedoktorandima dr. sc. 
Vanji Viteziću, dr. sc. Jeleni Mušanović i dr. sc. Nikolini Liović. 

Sjednica Fakultetskog vijeća završila je u 13,20 sati.   
 
Zapisničarka: Maja Juračić, dipl. iur., v.r.                                                                                                          

                    Dekanica 
 
Prof. dr. sc. Sandra Janković,  v.r. 

 


