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Opatija, 22. travnja 2021. 

 
ZAPISNIK 

sa 13. sjednice Fakultetskog vijeća, održane u 
četvrtak 22. travnja 2021. godine, s početkom u 9,00 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. 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, 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, izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić, prof. dr. sc. Suzana Marković, prof. dr. sc. 
Helga Maškarin Ribarić, doc. dr. sc. Krešimir Mikinac, izv. prof. dr. sc. Ines Milohnić, izv. prof. dr. sc. Dolores Miškulin, prof. dr. sc. Edna 
Mrnjavac, izv. prof. dr. sc. Maja Nikšić Radić, prof. dr. sc. Nadia Pavia, izv. prof. dr. sc. Marko Perić, 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, 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, Marko Blažić, Jure Bulović, Toni Guć, Filip Komšić, Nika Kurti, Natali Suštar,  
 
ODSUTNI ČLANOVI FAKULTETSKOG VIJEĆA: izv. prof. dr. sc. Romina Alkier, doc. dr. sc. Ana Čuić Tanković, doc. dr. sc. Jelena 
Đurkin Badurina, doc. dr. sc. Marina Laškarin Ažić, prof. dr. sc. Dragan Magaš, prof. dr. sc. Elvis Mujačević, izv. prof. dr. sc. Ljubica 
Pilepić Stifanich, Lucija Marjanović, Mirna Matković, Marija Omrčen, Paula Petrinec, 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 13. sjednicu Fakultetskog vijeća. 
 

1.  Usvajanje Zapisnika sa 10., 11. i 12. sjednice Fakultetskog vijeća 

2.  Usvajanje Dnevnog reda 13. 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.  
Izmjena Odluke o imenovanju Povjerenstava za ocjenu diplomskog rada u akademskoj godini 2020./2021. iz 
predmeta zimskog i ljetnog semestra studijskih programa sveučilišnih diplomskih studija 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 
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7.  
Odluka o upisnim kvotama za upis na diplomske sveučilišne studije na Fakultetu za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu u 2021./2022. akademskoj godini 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 

8.  
Odluka o visini školarine, kriterijima  i uvjetima participiranja u troškovima studija za redovite i izvanredne studente 
preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2021./2022. 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 

9.  
Odluka o uvjetima upisa na studijski program preddiplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija u turizmu 
i ugostiteljstvu, smjer Menadžment u hotelijerstvu koji se izvodi na engleskom jeziku na Fakultetu za menadžment 
u turizmu i ugostiteljstvu i visini participacije u troškovima studija   
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 

10.  
Povjeravanje izvođenja nastave uglednim inozemnim nastavnicima i stručnjacima koji nisu stekli znanstveno–
nastavno zvanje po hrvatskim propisima - Nicholas Wise, PhD.  
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 

11.  Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za nastavu  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 

12.  

Odbor za osiguranje i unapređivanje kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Izvjestiteljica: doc. dr. sc. Maja Gregorić, voditeljica Odbora 
 
1. Analiza studentskog zadovoljstva na Sveučilištu u Rijeci - Izvješće za akademsku godinu 2019./2020. 
2. Analiza zadovoljstva studenata poslijediplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Rijeci - Izvješće za 

akademsku godinu 2019./2020. 
3. Rezultati anketiranja studenata – zimski semestar akademske godine 2020./2021. 
4. Rezultati anketiranja studenata – poslijediplomski sveučilišni doktorski studij - zimski semestar akademske 

godine 2020./2021. 

13.  

Usvajanje Izvješća Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje: 
 
1. izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, 

znanstveno polje ekonomija – doc. dr. sc. Nataša Slavić 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Christian Stipanović 

2. izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno 
polje ekonomija – dr. sc. Renata Endres 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Sabina Hodžić 

14.  

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. Akcijski plan za unapređenje kvalitete poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Menadžment održivog 

razvoja za razdoblje 2021. – 2026.  
2. Odluka o imenovanju mentora studentici Dragani Franjković 

15.  

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
 
1. Akcijski plan za unapređenje kvalitete poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Poslovna ekonomija 

u turizmu i ugostiteljstvu za razdoblje 2021. – 2026. 
2. Odluka o nastavku postupka stjecanja doktorata znanosti studenta Kristijana Mihajlinovića 
3. Odluka o razrješenju postojećeg i imenovanju novog mentora studentu Kristijanu Mihajlinoviću  
4. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije Maše Trinajstić 
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16.  Razno 

 
 

AD 1. Usvajanje Zapisnika sa 10., 11. i 12. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Zapisnici sa 10., 11. i 12. sjednice Fakultetskog vijeća usvojeni su bez primjedbi. 
 

AD 2. Usvajanje Dnevnog reda 13. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Dnevni red 13. 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: 
 
- Fakultet se prijavio na natječaj za izradu Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine te je  za sada na 1. mjestu za odabir. U 
ovom trenutku još teče rok za žalbu. Rezultati bi trebali biti do kraja tjedna. Dekanica se zahvalila na angažmanu prof. dr. sc. Dori Smolčić 
Jurdana, prof. dr. sc. Christianu Stipanovići i Nadi Bogojević. 
 
- Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu, smjer Menadžment u hotelijerstvu na engleskom jeziku 
prihvaćen je na Senatu Sveučilišta u Rijeci. Dekanica se zahvalila prof. dr. sc. Marku Periću na koordinaciji aktivnosti. 
 
- Pripremljen je program Ljetne škole koja će se održati u rujnu 2021. godine.  
 
- Studentski zbor i Katedra za financije započeli su sa serijom popularno-znanstvenih predavanja i radionica na temu upravljanja 
financijama. Cilj ovih predavanja i radionica doprinos je povećanju općeg stupnja financijske pismenosti. Predavanja se odvijaju u sklopu 
programa popularizacije znanosti a namijenjena su svim zainteresiranim studentima i široj javnosti. Koordinator aktivnosti je izv. prof. dr. 
sc. Goran Karanović. 
 
- Fakultet je započeo sa promocijom studijskih programa u srednjim školama. Programe promoviraju prodekanica za poslovne odnose 
izv. prof. dr. sc. Romina Alkier, voditeljice preddiplomskih studija izv. prof. dr. sc. Elena Rudan i izv. prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić 
i voditeljica Ureda za studente Denis Turalija. 
 
- Povodom Dana planete Zemlje posađene su biljke oko Fakulteta i to: kamelija, masline te ostala stabla. Dekanica se zahvalila izv. prof. 
dr. sc. Romini Alkier, izv. prof. dr. sc. Marineli Krstinić Nižić i prof. dr. sc. Danieli Gračan na dogovoru oko donacija. 
 
- U sklopu cjeloživotnog obrazovanja završen je Program usavršavanja za poslove hotelske prodaje. Dekanica se zahvalila voditelju 
programa mr. sc. Vedranu Zuboviću. Dekanica je istaknula da je Fakultet zaprimio vrlo pozitivne reakcije polaznika.  
 
- Svim nastavnicima poslan je mail sa upitom za dostavu tema od interesa za područja znanstvenih istraživanja. Slijedom dostavljenih 
prijedloga napravljene su ponude tema i prijedlozi edukacija za nastavnike i studente doktorskih studija Fakulteta. Dekanica se zahvalila 
prof. dr. sc. Suzani Marković na angažmanu. 
 
- Prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana postala je članica Matičnog odbora za područje ekonomije. 
 

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



4 
 

Dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković, izvijestila je Fakultetsko vijeće o sadržajima 53. sjednice Senata održane 30. ožujka 2021. 
godine i 54. sjednice Senata  održane 20. travnja 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: 
 
- Odgođena je realizacija Business Shower i Student highlight projekta dok ne bude mogućnosti da se uživo snimaju intervjui s 
učesnicima/gostima. 
 
- U ime studenata pohvaljena su popularno-znanstvenia predavanja i radionice na temu upravljanja financijama" u koordinaciji prof. dr. 
sc. Karanovića. Dobar je odaziv studenata FMTU s posebnim interesom za financije te su vrlo pozitivne reakcije studenata. Studentski 
zbor izrazio se podršku te je spreman na  pomoć u daljnjoj realizaciji.  
 

AD 6. Izmjena Odluke o imenovanju Povjerenstava za ocjenu diplomskog rada u akademskoj godini 2020./2021. iz predmeta 
zimskog i ljetnog semestra studijskih programa sveučilišnih diplomskih studija 
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 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 13. sjednici, održanoj 22. travnja 2021. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o  izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstava za ocjenu diplomskog rada u akademskoj godini 2020./2021. iz predmeta 

zimskog i ljetnog semestra studijskih programa sveučilišnih diplomskih studija 
I. 

U Odluci o imenovanju Povjerenstva  za ocjenu diplomskog rada u akademskoj godini 2020./2021. iz predmeta zimskog i ljetnog semestra 
studijskih programa sveučilišnih diplomskih studija (KLASA: 602-04/20-01/334; URBROJ: 2156-24-20-05-01), od 10. prosinca 2020. 
godine, u točki I. mijenja se dio koji se odnosi na nositelja kolegija, predsjednika i članove Povjerenstva za ocjenu diplomskog rada 
mentorice doc. dr. sc. Marine Laškarin Ažić,  na način da sada glasi: 
 

19. NOSITELJ KOLEGIJA: PROF. DR. SC. VLADO GALIČIĆ 
 

KOLEGIJ:   
1. Upravljanje odnosima s gostima 
2. Menadžment zadovoljstva gosta 

 
 
 
 
 
 
 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

MENTOR: prof. dr. sc. Vlado Galičić 
PREDSJEDNIK: prof. dr. sc. Nadia Pavia 
1. ČLAN: izv. prof. dr. sc. Ljubica Pilepić Stifanich 
2. ČLAN: doc. dr. sc. Tomislav Car 



5 
 

AD 7. Odluka o upisnim kvotama za upis na diplomske sveučilišne studije na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
u 2021./2022. akademskoj godini 
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. godine, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 13. sjednici, održanoj dana 22. travnja 2021. godine, donijelo 
je  
 

ODLUKU 
o upisnim kvotama za upis na diplomske sveučilišne studije  

na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u 2021./ 2022. akademskoj godini 
 

I.  
 
NAZIV STUDIJA Redoviti 

studenti  
Redoviti 
studenti 
- stranci  

Izvanredni 
studenti  Ukupno  

Diplomski sveučilišni studij Marketing u turizmu 30 0 20 50 

Diplomski sveučilišni studij Menadžment u turizmu 48 2 50 100 

smjer: Menadžment događaja i   slobodnog vremena 23 2 25 50 
smjer: Menadžment turističke destinacije 25 0 25 50 

Diplomski sveučilišni studij Menadžment u hotelijerstvu 50 1 45 96 

smjer: Strateški menadžment u hotelijerstvu 25 1 20 46 
smjer: Poslovni menadžment u hotelijerstvu 25 0 25 50 

Združeni diplomski sveučilišni studij (Master) „TURIZAM“  0 0 30 30 

Diplomski sveučilišni studij Održivi razvoj turizma* 30 0 30 60 

Ukupno 158 3 175 336 

Diplomski sveučilišni studij Održivi razvoj turizma 
Sustav učenja na daljinu (online studij)** 0 0 90  90                                                                                                                                                                                               

Ukupno*** 128 3 235 366 

 
* Broj mjesta za upis na diplomski sveučilišni studij Održivi razvoj turizma ukoliko se do trenutka upisa ne provede postupak odobrenja 
sustava učenja na daljinu (online studij) 
** Upisi na diplomski sveučilišni studij Održivi razvoj turizma - sustav učenja na daljinu (online studij) bit će omogućeni nakon odobrenja 
Nacionalnog vijeća za znanosti, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.  
*** Ukupan broj mjesta za upis na diplomske sveučilišne studije nakon odobrenja Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i 
tehnološki razvoj za provođenje diplomskog sveučilišnog studija Održivi razvoj turizma -  sustava učenja na daljinu (online studij) 
 

II.  
U slučaju da se upisna mjesta za strane državljane ne popune, ista se mogu popuniti sa državljanima RH/EU. 
 

III.  
Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o upisnim kvotama za upis na diplomske sveučilišne studije na Fakultetu za menadžment 
u turizmu i ugostiteljstvu u 2021./ 2022. akademskoj godini (KLASA: 602-04/21-01/48; URBOJ: 2156-24-21-05-01) od 21. siječnja 2021. 
godine. 
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Odluka donesena jednoglasno. 

 

AD 8. Odluka o visini školarine, kriterijima  i uvjetima participiranja u troškovima studija za redovite i izvanredne studente 
preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2021./2022. 
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. godine, a 
sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Rijeci o visini participacije u troškovima studija za studente koji će u 2021./2022. akademskoj godini 
upisati 1. i više godine preddiplomskih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih 
stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica (KLASA: 003-01/21-03/02; URBROJ: 2170-
57-01-21-47), od 3. ožujka 2021. godine, Odluci Senata Sveučilišta u Rijeci o kriterijima i uvjetima participiranja redovitih studenata u 
troškovima studija u 2020./2021. akademskoj godini (KLASA: 003-01/21-03/02; URBROJ: 2170-57-01-21-46), od 3. ožujka 2021. godine, 
Odluci Senata Sveučilišta u Rijeci o troškovima upisa u prvu i više godine studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2021.2022. 
akademskoj godini (KLASA: 003-01/21-03/02; URBROJ: 2170-57-01-21-80), od 3. ožujka 2021. godine, Odluci Senata Sveučilišta u 
Rijeci o oslobađanju od plaćanja participacije u troškovima studija i troškovima upisnine studentima iz područja pogođenih potresima 
(KLASA: 003-01/21-03/02; URBROJ: 2170-57-01-21-17), od 21. siječnja 2021. godine Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu na 13. sjednici, održanoj dana 22. travnja 2021. godine, donosi 
 

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

 za redovite i izvanredne studente preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2021./2022. 
 

I. 
Puni iznos participacije u troškovima studija za upis u 1. godinu preddiplomskih sveučilišnih i diplomskih sveučilišnih studija iznosi: 

a)  Redoviti studenti:  5.500,00 kn (1 ECTS = 91,67 kn) 
b)  Studenti strani državljani:            16.500,00 kn   (1 ECTS = 275,00 kn) 
c)  Izvanredni studenti:                      5.500,00 kn     
d)  Izvanredni studenti - SC Zabok:   5.500,00 kn     

Trošak prvog upisa u prvu godinu studija iznosi 380,00 kn.  
Trošak upisa u više godine studija iznosi 300,00 kn. 

II. 
Studenti državljani Republike Hrvatske te studenti zemalja Europske unije i državljana trećih zemalja kojima je izdano rješenje o stalnom 
boravku u RH koji prvi put upisuju prvu godinu redovitog studija i studiraju u okviru upisne kvote, ne plaćaju participaciju u troškovima 
studija (školarinu). 
Pravo na subvenciju MZO iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske student ostvaruje na onaj broj godina koji odgovara 
propisanom vremenu trajanja studija (4 godine na preddiplomskom sveučilišnom studiju i 1 godinu na diplomskom sveučilišnom studiju) 
a najviše godinu dana dulje od propisanog vremena trajanja studija. (Pravo na subvenciju student može iskoristiti 4 puta na 
preddiplomskom studiju). 
Studenti s invaliditetom od 60% i više participacija se subvencionira onoliko godina koliko odgovara dvostrukome propisanom vremenu 
trajanja studija. 
Studenti strani državljani (ako međunarodnim ugovorom nije drugačije utvrđeno) koji studiraju u statusu redovitog studenta, plaćaju 
participaciju u troškovima studija (školarinu) u visini od 16.500,00 kn. 

Ill.  
Redoviti studenti 
Redoviti studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli 55 ECTS bodova i više, prilikom upisa u narednu godinu studija ne plaćaju 
participaciju. 
Redoviti studenti s invaliditetom od 60% pravo na subvenciju participacije MZO-a stječu sa ostvarenih najmanje 30 ECTS bodova. 
Redoviti studenti koji su tijekom 2020./2021. akademske godine stekli manje od 54,9 ECTS, ali više od 30 ECTS bodova, dužni su platiti 
participaciju koja odgovara umnošku neostvarenih ECTS bodova i utvrđene novčane vrijednosti za 1 ECTS bod. 
Redovitim studentima koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili 50 ECTS bodova ili više, a manje od 55 ECTS bodova, te ostvarili 
prosječnu ocjenu 4,5 i redovitim studentima koji dolaze iz sustava alternativne skrbi (dječjih i odgojnih domova, udomiteljskih obitelji) a 
koji su u prethodnoj godini ostvarili 30 ECTS bodova ili više a manje od 55 ECTS bodova iznos participacije (školarine) snosit će Fakultet. 



7 
 

Redoviti studenti koji na preddiplomskom sveučilišnom studiju u četiri godine i na diplomskom sveučilišnom studiju u jednoj godini nisu 
stekli ukupan broj ECTS bodova potreban za završetak studija, a iskoristili su pravo na subvenciju MZO i tijekom 2020./2021. akademske 
godine stekli su više od 30 ECTS bodova, dužni su u narednoj akademskoj godini platiti participaciju koja odgovara umnošku neostvarenih 
i neupisanih ECTS bodova i utvrđene novčane vrijednosti za 1 ECTS bod. 
Redoviti studenti koji su tijekom 2020./2021. akademske godine stekli 30 ECTS bodova i manje, dužni su u narednoj akademskoj godini 
platiti puni iznos participacije. 
Redoviti studenti su dužni u narednoj akademskoj godini platiti puni iznos participacije pod sljedećim uvjetima:  
a) ukoliko na četverogodišnjem preddiplomskom studiju nisu u pet godina stekli ukupan broj ECTS bodova potreban za završetak studija. 
b) ukoliko na jednogodišnjem diplomskom studiju nisu u dvije godine stekli ukupan broj ECTS bodova potreban za završetak studija. 
Redoviti studenti preddiplomskog sveučilišnog studija dužni su nakon 6 godina promijeniti status i prijeći u status izvanrednog studenta. 
Redoviti studenti diplomskog sveučilišnog studija dužni su nakon 2 godina promijeniti status i prijeći u status izvanrednog studenta. 

lV. 
Izvanredni studenti 
Izvanredni studenti plaćaju puni iznos participacije utvrđene u točki I. ove Odluke.  

V 
Maksimalan broj godina studiranja na preddiplomskom sveučilišnom studiju iznosi 9 godina. 
Maksimalan broj godina studiranja na diplomskom sveučilišnom studiju iznosi 3 godine. 

VI. 
Izvanredni studenti – hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata), djeca smrtno 
stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata, djeca 100%-tnih HRVI iz Domovinskog rata I. skupine te osobe s 60%-
tnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom) plaćaju 50 % od ukupnog iznosa participacije utvrđene u točki I. ove Odluke. 
Izvanredni studenti koji dolaze iz sustava alternativne skrbi (dječjih i odgojnih domova, udomiteljskih obitelji) plaćaju 50 % od ukupnog 
iznosa participacije utvrđene u točki I. ove Odluke. 

VII. 
Studentima koji plaćaju participaciju u troškovima studija, može se odobriti plaćanje u najviše tri rate, prvu ratu  uplaćuju prilikom upisa, 
drugu ratu do 31. prosinca tekuće godine, a treću (posljednju) ratu do 31. siječnja naredne godine. 

VIII. 
Student ima pravo na povrat uplaćene školarine ili dijela školarine za tekuću akademsku godinu ako uplati veći iznos participacije u 
troškovima studija od utvrđenog ovom Odlukom. 

IX. 
Studentima koji tijekom akademske godine ne podmire u cijelosti svoje financijske obveze neće se odobriti upis u narednu akademsku 
godinu. 

X. 
Redoviti i izvanredni studenti preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija iz područja pogođenih potresima oslobađaju se plaćanja 
participacije u troškovima studija i troškovima upisnine u 2021./2022. akademskoj godini pod sljedećim uvjetima: 
1. na dan 29. prosinca 2020. godine imaju prebivalište / boravište u Sisačko - moslavačkoj županiji  
i 
2. objekt u kojem imaju prebivalište / boravište je ocijenjen s oznakama N1/N ili PN1/PN2 (N1 - Neuporabljivo - zbog vanjskog utjecaja, 
N2 - Neuporabljivo - zbog oštećenja, PN1 Privremeno neuporabljivo, u potpunosti ili djelomično, PN2 - Privremeno neuporabljivo) 
sukladno ocjeni građevinskog stručnjaka koji je proveo preliminarnu procjenu oštećenja građevine u potresu prema metodologiji 
Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo. 

XI 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se od akademske godine 2021./2022. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 9. Odluka o uvjetima upisa na studijski program preddiplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija u turizmu i 
ugostiteljstvu, smjer Menadžment u hotelijerstvu koji se izvodi na engleskom jeziku na Fakultetu za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu i visini participacije u troškovima studija   
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. godine, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 13. sjednici, održanoj 22. travnja 2021. godine, donijelo je 
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ODLUKU 

o uvjetima upisa na studijski program preddiplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu, 
smjer Menadžment u hotelijerstvu koji se izvodi na engleskom jeziku na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu  

i visini participacije u troškovima studija   
I. 

Usvajaju se uvjeti upisa na preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, smjer „Menadžment u 
hotelijerstvu“ na engleskom jeziku, navedeni u „Obrascu za dostavu uvjeta upisa za 2021./2022. akademsku godinu“ a koji čini sastavni 
dio ove Odluke. 

ll. 
Uvjeti upisa na preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, smjer „Menadžment u hotelijerstvu“ na 
engleskom jeziku navedeni u „Obrascu za dostavu uvjeta upisa za 2021./2022. akademsku godinu“ dostavljaju se Sveučilištu u Rijeci na 
daljnje postupanje. 

III. 
Utvrđuje se puni iznos participacije u troškovima studija za studente koji će upisati preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija 
u turizmu i ugostiteljstvu“, smjer „Menadžment u hotelijerstvu“ na engleskom jeziku te iznosi 9.800,00 kn. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 10. Povjeravanje izvođenja nastave uglednim inozemnim nastavnicima i stručnjacima koji nisu stekli znanstveno–nastavno 
zvanje po hrvatskim propisima - Nicholas Wise, PhD.  
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 
 
Na temelju članka 92. stavak 4. 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 86. 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 13. sjednici, održanoj 22. travnja 2021. godine, 
donosi 

ODLUKU 
o povjeravanju izvođenja nastave  

I. 
Povjerava se izvođenje nastave uglednom inozemnom profesoru koji nije stekao znanstveno – nastavno zvanje po hrvatskim propisima, 
Nicholasu Wiseu, Ph.D., Arizona State University, kao sunositelju na predmetu „Menadžment sporta u turizmu“ na preddiplomskom 
sveučilišnom studiju „Poslovna ekonomija u turizmu ugostiteljstvu“ i preddiplomskom sveučilišnom studiju „Menadžment održivog 
razvoja“.  

II. 
Izvođenje nastave inozemnom profesoru iz točke I. ove Odluke, povjerava se na razdoblje od dvije akademske godine uzastopno, 
odnosno za 2021./2022. i 2022./2023. akademsku godinu. 

III. 
Inozemni profesor iz točke I. ove Odluke važan je za izvođenje nastave na predmetu „Menadžment sporta u turizmu“ na preddiplomskom 
sveučilišnom studiju „Poslovna ekonomija u turizmu ugostiteljstvu“ i preddiplomskom sveučilišnom studiju „Menadžment održivog 
razvoja“. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i upućuje se Senatu Sveučilišta u Rijeci na daljnje postupanje. 

 
Odluka donesena jednoglasno. 

 

AD 11. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za nastavu  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
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Na temelju članka 29. i 30. 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 13. sjednici održanoj 22. travnja 2021. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za nastavu 
I. 

U Odluci o imenovanju Povjerenstva za nastavu (KLASA: 013-03/20-01/17; URBROJ: 2156/24-20-04-01) od 1. listopada 2020. godine, 
mijenja se članak I. i glasi: 

„I. 
Imenuje se Povjerenstvo za nastavu na preddiplomskom, diplomskom sveučilišnom studiju, stručnom studiju u sastavu: 

1. Izv. prof. dr. sc. Ana Marija Vrtodušić Hrgović  – predsjednica Povjerenstva 
2. Izv. prof. dr. sc. Elena Rudan  – članica 
3. Izv. prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić – članica 
4. Izv. prof. dr. sc. Lidija Bagarić – članica 
5. Izv. prof. dr. sc.  Daniel Dragičević– član 
6. Izv. prof. dr. sc. Zrinka Zadel – članica 
7. Izv. prof. dr. sc. Dubravka Vlašić – članica 
8. Denis Turalija, mag.oec. – članica 

ll. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 12. Odbor za osiguranje i unapređivanje kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Izvjestiteljica: doc. dr. sc. Maja Gregorić, voditeljica Odbora 
 
1. Analiza studentskog zadovoljstva na Sveučilištu u Rijeci - Izvješće za akademsku godinu 2019./2020. 
2. Analiza zadovoljstva studenata poslijediplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Rijeci - Izvješće za akademsku godinu 

2019./2020. 
3. Rezultati anketiranja studenata – zimski semestar akademske godine 2020./2021. 
4. Rezultati anketiranja studenata – poslijediplomski sveučilišni doktorski studij - zimski semestar akademske godine 

2020./2021. 
 
Materijali za ovu točku sastavni su dio Zapisnika. 
 

AD 13. Usvajanje Izvješća Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje: 
 
1. izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje 

ekonomija – doc. dr. sc. Nataša Slavić 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Christian Stipanović 
 
 

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. Christian 
Stipanović – predsjednik Povjerenstva,  prof. dr. sc. Nadia Pavia – članica  i  prof. dr. sc.  Darko Prebežac– član, Fakultetsko vijeće 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 13. sjednici, održanoj dana 22. travnja 2021. godine, donijelo je                                                                      
 

ODLUKU 
o usvajanju Izvješća Stručnog povjerenstva 

I. 
Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor doc. dr. sc. Nataše Slavić u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za 
znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije. 
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II. 
Ova Odluka s Izvješćem Stručnog povjerenstva, upućuje se Matičnom odboru za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno 
polje ekonomije, na daljnji postupak. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena sa 50 glasova za i 1 glasom suzdržanim. 
 

 
 

2. izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija 
– dr. sc. Renata Endres 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Sabina Hodžić 
 
 

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:  izv. prof. dr. sc. Sabina 
Hodžić – predsjednica Povjerenstva,  doc. dr. sc. Katarina Poldrugovac – članica  i   prof. dr. sc. Helena Blažić – članica, Fakultetsko 
vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 13. sjednici, održanoj dana 22. travnja 2021. godine, donijelo je                                                                      
 

ODLUKU 
o usvajanju Izvješća Stručnog povjerenstva 

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

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

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

 

AD 14. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
 
1. Akcijski plan za unapređenje kvalitete poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Menadžment održivog razvoja za 
razdoblje 2021. – 2026.  
 
 
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 13. sjednici, održanoj dana 22. travnja 2021. godine, donijelo 
je 

 
ODLUKU 

I. 
Usvaja se Akcijski plan za unapređenje kvalitete poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Menadžment održivog razvoja za 
razdoblje 2021 – 2026. 

II. 
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Akcijski plan za unapređenje kvalitete poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Menadžment održivog razvoja za razdoblje 2021 
– 2026, čini sastavni dio ove Odluke. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
2. Odluka o imenovanju mentora studentici Dragani Franjković 
Na temelju 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, sukladno člancima 6., 17. i 42. st. 2.  Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim 
studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst  (KLASA: 003-05/15-01/04, 
URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018. godine, na prijedlog Vijeća poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija 
„Menadžment održivog razvoja“ Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 13. sjednici, održanoj dana 22. 
travnja  2021. godine donosi 
  

ODLUKU 
o imenovanju mentora  

I. 
Ovom odlukom u akademskoj godini 2021. / 2022. imenuje se mentor studentici Dragani Frajnković (m. b. 75MOR17) na 
poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju „Menadžment održivog razvoja".  

II. 
Za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Ljubica Pilepić Stifanich (znanstvena grana: poslovna informatika) sa Sveučilišta u  Rijeci, 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.   

III. 
Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom njenog donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 15. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
 
 
1. Akcijski plan za unapređenje kvalitete poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Poslovna ekonomija u turizmu i 

ugostiteljstvu za razdoblje 2021. – 2026. 
 
 
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 13. sjednici, održanoj dana 22. travnja 2021. godine, donijelo 
je 

 
ODLUKU 

I. 
Usvaja se Akcijski plan za unapređenje kvalitete poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Poslovna ekonomija u turizmu i 
ugostiteljstvu za razdoblje 2021 – 2026. 

II. 
Akcijski plan za unapređenje kvalitete poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu 
2021 – 2026, čini sastavni dio ove Odluke. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
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2. Odluka o nastavku postupka stjecanja doktorata znanosti studenta Kristijana Mihajlinovića 
Na temelju 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, sukladno člancima 6. i 39. st. 3.  Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima 
(doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst  (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 
2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018. godine, na prijedlog Vijeća poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Poslovna ekonomija 
u turizmu i ugostiteljstvu“ Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na  13. sjednici, održanoj dana 22. travnja 
2021. godine donosi 
 

ODLUKU 
o odobravanju nastavka postupka za stjecanje doktorata znanosti 

I. 
Studentu Kristijanu Mihajlinoviću (m.b. 52DR14), polazniku poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Poslovna ekonomija u 
turizmu i ugostiteljstvu“ odobrava se nastavak postupka za stjecanje doktorata znanosti.  

II. 
Ova Odluka donesena je nakon što je Vijeće poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i 
ugostiteljstvu“, zaprimilo i razmotrilo negativno izvješće mentora, te pisano očitovanje studenta o istome, koji su prilog ovoj Odluci. 

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

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
3. Odluka o razrješenju postojećeg i imenovanju novog mentora studentu Kristijanu Mihajlinoviću  
Na temelju 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, sukladno člancima 6., 17., i 42. st. 2. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim 
studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst  (KLASA: 003-05/15-01/04, 
URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018. godine, na prijedlog Vijeća poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Poslovna 
ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 13. sjednici, održanoj dana 
22. travnja 2021. godine donosi 

 
ODLUKU 

o razrješenju i imenovanje mentora studentu Kristijanu Mihajlinoviću 

I.  
Ovom Odlukom prof. dr. sc. Vlado Galičić razrješuje se mentorstva studentu Kristijanu Mihajlinoviću (m. b. 52DR14) polazniku 
poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“. 

II.  
Studentu Kristijanu Mihajlinoviću (m. b. 52DR14)  za mentoricu se imenuje doc. dr. sc. Marina Laškarin Ažić (znanstvena grana: 
organizacija i menadžment) sa Sveučilišta u  Rijeci, Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.  

III. 
Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se sa danom njenog donošenja.  
 

Odluka donesena sa 50 glasova za i 1 glasom protiv. 
 
 
 
4. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije Maše Trinajstić 
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 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst 
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(KLASA: 003-05/15-01/08, URBROJ: 2156-24-15-02-02) od 30. listopada 2015. godine i članaka 6., 21. 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 poslijediplomskog sveučilišnog 
doktorskog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, Fakultetsko vijeće na svojoj 13. sjednici održanoj dana  22. travnja 
2021. donosi  
 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije 

I. 
Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije studentice Maše Trinajstić (matični broj: 66DR17), polaznice 
poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, pod nazivom „Model lokalnoga 
ekonomskog razvoja u funkciji optimalnog korištenja resursa“ izrađenu pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Marinele Krstinić 
Nižić sa Sveučilišta u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, u sastavu: 

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

2. prof. dr. sc. Nada Denona Bogović  
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet u Rijeci 

3. izv. prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić 
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 
 
Prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić pozvala se na članak 6.  Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne 
djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja koji kao jedan od kriterija nastavnog doprinosa navodi uvjet mentorstva ili 
komentorstva pri izradi završnih ili diplomskih radova, te je predložila da se razmotri imenovanje poslijedoktoranada za komentore na 
diplomskim i završnim radovima. Dekanica prof. dr. sc. Sandra Janković je rekla da načelno nema ništa protiv. 

Sjednica Fakultetskog vijeća završila je u 10,45 sati.   
 
Zapisničarka: Maja Juračić, dipl. iur., v.r.                                                                                                          

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

 


