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Opatija, 17. lipnja 2021. 

 
ZAPISNIK  

sa 16. sjednice Fakultetskog vijeća, održane u 
četvrtak 17. lipnja 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. Romina Alkier, izv. prof. dr. sc. Lidija Bagarić, prof. dr. sc. Tea 
Baldigara, doc. dr. sc. Suzana Bareša,doc. 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, , 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, prof. dr. sc. Elvis Mujačević, izv. prof. dr. sc. Maja Nikšić Radić, 
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, Filip Komšić, Nika Kurti, Paula Petrinec, Natali Suštar  
 
ODSUTNI ČLANOVI FAKULTETSKOG VIJEĆA: dr. sc. Ana Čuić Tanković, doc. dr. sc. Jelena Đurkin Badurina, doc. dr. sc. Marija 
Ivaniš, doc. dr. sc. Marina Laškarin Ažić, prof. dr. sc. prof. dr. sc. Dragan Magaš, Marko Blažić, Jure Bulović, Toni Guć, Lucija Marjanović, 
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 16. sjednicu Fakultetskog vijeća. 
 

1.  Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Fakultetskog vijeća 

2.  Usvajanje Dnevnog reda 16. 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.  Odluka o objavi poziva za dostavu projektnih prijedloga - ZIP UNIRI 
Izvjestiteljica: prodekanica za znanstvenu i stručnu djelatnost, doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta 
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7.  

Izmjene i dopune studijskih programa preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu u akademskoj godini 2021./2022. 
Izvjestiteljice: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković i prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić 
Hrgović  
 

1. Preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“  
2. Preddiplomski sveučilišni studij „Menadžment održivog razvoja“  
3. Diplomski sveučilišni studij „Marketing u turizmu“  
4. Diplomski sveučilišni studij „Menadžment u turizmu“ 
5. Diplomski sveučilišni studij „Menadžment u hotelijerstvu“ 
6. Diplomski sveučilišni studij „Održivi razvoj turizma“ 

8.  

Popis predmeta i nositelji predmeta u akademskoj godini 2021./2022. 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 
 

1. Preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“  
2. Preddiplomski sveučilišni studij „Menadžment održivog razvoja“  
3. Diplomski sveučilišni studij „Marketing u turizmu“  
4. Diplomski sveučilišni studij „Menadžment u turizmu“ 
5. Diplomski sveučilišni studij „Menadžment u hotelijerstvu“ 

   6. Diplomski sveučilišni studij „Održivi razvoj turizma“ 

9.  Odluka o visini naknada na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 

10.  Odluka o provođenju postupka suradničke procjene nastave („peer review”) 
Izvjestiteljica: doc. dr. sc. Maja Gregorić, voditeljica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete 

11.  

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika i suradnika 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
1. 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 

2. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje 
humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvenu granu anglistika i germanistika 

12.  
Pravilnik o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu 
i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci 
Izvjestiteljica: prodekanica za znanstvenu i stručnu djelatnost, doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta 

13.  

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
 
1. Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana  

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 2021. / 2022. akademskoj godini  
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana  
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3. Odluka o prihvaćanju izvješća o ocjeni teme doktorske disertacije i odobravanju teme doktorske disertacije 
doktorandice Nikoline Šerić Honović   
Izvjestitelj: prof. dr  sc Dragan Magaš 

14.  

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
 
1. Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa 

1.1. Odluka o izmjenama i dopunama 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 

1.2. Odluka o izmjenama i dopunama studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog 
studija) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“  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) 
„Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ u 2021. / 2022. akademskoj godini 

3. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije Angele Milenkovske Klimoske 

15.  Razno 

 
 

AD 1. Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Zapisnik sa 15. sjednice Fakultetskog vijeća usvojen je bez primjedbi. 
 

AD 2. Usvajanje Dnevnog reda 16. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Dnevni red 16. 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: 
 
- Na ovogodišnjem Dies Academicus donijeta je Odluka o dodjeli nagrada za znanstvenu izvrsnost za prof. dr. sc. Suzana Marković i dr. 
sc. Jeleni Mušanović. 
 
- U svibnju 2021. godine proveden je nadzorni audit sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001:2015 za pružanje 
stručno administrativnih, knjižničarskih i informatičkih usluga.  Audit je uspješno proveden a Dekanica se svim sudionicima zahvalila na 
angažmanu tijekom audita te u kontinuiranom održavanju i poboljšanju sustava. Izvještaj je pokazao da nema nesukladnosti te su dane 
preporuke za poboljšanje sustava. 
 
- UNIRI proveo reviziju obračuna i isplata plaća. Fakultet je dobio pozitivan izvještaj bez primjedbi. Dekanica se zahvalila i pohvalila 
Službu za financijsko-računovodstvene poslove na savjesnom i profesionalnom obavljenom poslu. 
 
- Dekanica se zahvalila svim stručnim službama na podršci u cijelom nastavnom procesu i dosadašnjem radu te istakla da su stručne 
službe neizostavni dio cjelokupnog poslovanja Fakulteta. 
 
- Centar za karijere i stručnu praksu studenata na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u suradnji s Udrugom diplomiranih 
studenata FMTU-a (Alumni) te obrtom TRUE COLORS organizirao predavanje o modernom menadžmentu za studente, zaposlenike i 
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članove Alumni udruge FMTU-a. Predavanje je održala bivša studentica Fakulteta Jelena Brljačić. Centar je također uspostavio i dobru 
suradnju sa lokalnim hotelijerima što će doprinijeti zapošljavanju naših studenata te se Dekanica zahvalila djelatnicima Centra. 
 
- Dana 24. lipnja 2021. godine, na Fakultetu će se u suradnji sa studentima, Udrugom Žmergo, te djelatnicima Liburnijskih vrtova provesti 
akcija čišćenja okoliša te se pozivaju svi djelatnice da se odazovu akciji. 
 
- Na Fakultetu će se  tijekom srpnja održat dva važna događaja – Konferencija TOSEE (30. 6. – 2. 7. 2021.) i promocija diplomanata (16. 
7. 2021.). 
 

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 56. sjednice Senata održane 15. lipnja 2021. godine. 
 

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: 
 
- Studentski zbor FMTU donio je odluku jednoglasno da će se plastični čepovi boca sakupljeni u predvorju stare zgrade fakulteta 
dostaviti Udruzi oboljelih od leukemije i limfoma u Čakovcu čije će troškove dostave u potpunosti snositi Studentski zbor. 
- Dana 17.06. održana je sedma i posljednja radionica/predavanje iz serije popularno-znanstvenih predavanja na temu upravljanja 
financijama pod koordinacijom prof. dr.sc. Karanovića.  
- Organizacija studentske konferencije u turizmu W4T je u tijeku i napreduje prema planu. 
 

AD 6. Odluka o objavi poziva za dostavu projektnih prijedloga - ZIP UNIRI 
Izvjestiteljica: prodekanica za znanstvenu i stručnu djelatnost, doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta 
 
Na temelju Odluke o proceduri, kriterijima i financiranju znanstveno-istraživačkih projektnih inicijativa Sveučilišta u Rijeci (ZIP 
UNIRI)(KLASA:003-01/19-03/02; URBROJ: 2170-57-01-19-188) od 30. travnja 2019. godine i članka 29. Statuta Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu na 16. sjednici, održanoj dana 17. lipnja 2021. godine, donosi 

ODLUKU 
O OBJAVI POZIVA ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA 

I. 
Ovim se pozivom pokreće 3. ciklus postupka vrednovanja i izbora znanstveno-istraživačkih projekata Fakulteta za menadžment u turizmu 
i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem tekstu: FMTU) u okviru projektne linije „Znanstveno-istraživačke projektne inicijative 
Sveučilišta u Rijeci“ (u daljnjem tekstu ZIP UNIRI) s ciljem potpore realizaciji Strategije Sveučilišta u Rijeci.  

CILJEVI 
II. 

Općim ciljem znanstvenih projekata utvrđuje se provođenje onih znanstvenih istraživanja kojima se realiziraju ciljevi Strategije 
Sveučilišta u Rijeci, dok se posebni ciljevi odnose na realizaciju ciljeva  znanstvenih istraživanja FMTU, posebice s obzirom na 
specifično znanstveno područje, širenje znanstvenog horizonta, stjecanje iskustva mlađih istraživača u znanstveno-istraživačkom radu, 
integriranje studenata poslijediplomskih sveučilišnih doktorskih studija u znanstvenu zajednicu te formiranje timova istraživača na 
sastavnicama i među sastavnicama Sveučilišta, uz uključivanje istaknutih znanstvenika iz drugih znanstvenih organizacija.  
Teme projekata trebaju biti relevantne, aktualne i inovativne te usmjerene ka novim spoznajama teorijske i aplikativne naravi iz područja 
turizma, ugostiteljstva i održivog razvoja.  

FINANCIRANJE 
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III. 
Financiranje 3. ciklusa planirano je u iznosu od 300.000,00 HRK. Okvirni iznos za financiranje pojedinačnog projekta određuje se u 
iznosu od 30.000,00 HRK i odnosi se na čitavo razdoblje trajanja projekta. 
Trajanje projekta utvrđuje se na dvije godine.  
Sredstva dodijeljena znanstveno-istraživačkom projektu mogu se koristiti isključivo za stvaranje informacijske i metodološke osnove 
istraživanja te za provođenje istraživanja i objavljivanje rezultata (terenski znanstveni rad i anketiranje; publiciranje radova; sudjelovanje 
na kongresima i konferencijama – kotizacija, smještaj i dnevnice; nabava knjiga, časopisa i statistike; licenci; mobilnost istraživača izvan 
Erasmus/Ceepus programa).  
Sredstva dodijeljena projektu su namjenska i ne mogu se koristiti za podmirivanje rashoda za zaposlene (dodaci na plaću, autorski 
honorari), nabavu kapitalne opreme ili druge uobičajene informatičke ili telekomunikacijske opreme (računala, printeri, pametni telefoni i 
sl.) te za podmirivanje materijalnih troškova redovitog poslovanja („hladni pogon“). 
Služba za financijsko-računovodstvene poslove FMTU dužna je zasebno pratiti namjensko trošenje sredstava svakog projekta, a voditelj 
projekta kao sastavni dio Godišnjeg i Završnog izvješća, podnosi i financijsko izvješće. 
Namjensko trošenje utvrđuje se financijskim planom projekta prilikom njegove prijave te definira Ugovorom o financiranju znanstvenog 
projekta. 

ISTRAŽIVAČKI TIM 
IV. 

Istraživački tim mogu sačinjavati zaposlenici FMTU (osnovni tim) i vanjski članovi tima. Minimalan broj članova istraživačkog tima je tri 
(3). Udio članova istraživačkog tima s FMTU mora iznositi minimalno 50%. Minimalno jedan (1) član istraživačkog tima treba biti istraživač 
s inozemne znanstveno-istraživačke institucije. 
Član tima – zaposlenik FMTU, može biti svaka osoba u znanstveno-nastavnom zvanju, suradničkom zvanju te, iznimno, zbog 
specifičnosti turizma, i predavač. Članovi istraživačkog tima mogu biti i studenti poslijediplomskih sveučilišnih doktorskih studija FMTU. 
Voditelj projekta je član istraživačkog tima, zaposlenik FMTU, i može biti istraživač s doktoratom znanosti u znanstveno-nastavnom ili 
suradničkom zvanju. Voditelj projekta iz ovog ciklusa u slijedećim ciklusima može sudjelovati, kao prijavitelj ili član tima, samo u slučaju 
da kao rezultat projekta ovog natječaja bude objavljen minimalno jedan rad u Q1 ili Q2 WoS/Scopus časopisu. 
Vanjski član istraživačkog tima može biti osoba koja je u znanstveno-nastavnom ili znanstvenom zvanju, a zaposlena na nekoj od 
sastavnica Sveučilišta u Rijeci ili u drugoj znanstvenoj organizaciji u zemlji ili u inozemstvu. Član istraživačkog tima može biti i istraživač 
iz prakse iz zemlje ili inozemstva sa stečenim zvanjem doktora znanosti. 
Troškove vanjskih članova istraživačkog tima nije moguće financirati iz sredstava projekta. 
U jednom izbornom ciklusu istraživač može biti prijavljen samo jednom. U sljedećim godinama istraživač može sudjelovati u dva 
istraživačka tima, jednom kao voditelj i jednom kao istraživač, ili oba puta kao istraživač. 
U slučaju prekida radnog odnosa, voditeljstvo projekta može se prenijeti  na jednog od članova tima.  
U slučaju prekida radnog odnosa istraživača sa sastavnicom, istraživač može ostati član istraživačkog tima, ali se njegovi troškovi ne 
mogu financirati iz sredstava projekta.  

REZULTATI ISTRAŽIVANJA 
V. 

Rezultati istraživanja trebaju biti dostupni javnosti. Rezultate i tijek istraživanja javnost treba biti u mogućnosti pratiti preko mrežnih 
stranica Sveučilišta u Rijeci i mrežne stranice FMTU. O sadržaju i rezultatima projekta, javnost se upoznaje putem prezentacije nakon 
potpisivanja ugovora o financiranju projekata te krajem razdoblja trajanja projekta.  
Rezultatima istraživanja smatraju se objavljeni znanstveni radovi, te radovi prihvaćeni za objavljivanje, o čemu svjedoči potvrda 
uredništva relevantnih znanstvenih publikacija. 
Rezultati istraživanja na projektu objavljuju se u relevantnim znanstvenim publikacijama u zemlji i inozemstvu. Relevantnim znanstvenim 
publikacijama smatraju se radovi iz skupine A1, za društvene znanosti, polje ekonomija, sukladno člancima 17. i 18. Pravilnika o uvjetima 
za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/2017). 
U razdoblju trajanja projekta svaki je istraživač, samostalno ili u koautorstvu (do maksimalno 3 autora), dužan objaviti barem jedan 
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znanstveni rad u relevantnoj znanstvenoj publikaciji.  
Rad mora sadržavati isključivo rezultate istraživanja na predmetnom projektu, odnosno dodatno i rezultate istraživanja povezanog 
projekta druge sastavnice iz ove projektne linije. 
Rezultatom istraživanja smatraju se samo oni radovi koji sadrže izjavu u kojoj se kao izvor financiranja navodi naziv ove projektne linije 
te broj i naziv projekta. 

PRIJAVA PROJEKATA 
VI. 

Prijava projekta podnosi se na Obrascu prijave koji je objavljen na internim mrežnim stranicama FMTU i Sveučilišta. Prijava se podnosi 
elektroničkim putem na e-mail adresu Ureda za znanost Sveučilišta u Rijeci:  projekti.fthm@uniri.hr. 
Prijave se podnose na engleskom jeziku. 
Svi potencijalni istraživači, članovi tima, dužni su imati ažurirane podatke u javnim korisničkim profilima Google Scholar, ORCID i Publons, 
te ažuriran popis radova u bazi Hrvatske znanstvene bibliografije (bib.irb.hr). Vanjski članovi istraživačkog tima dužni su imati ažurirane 
podatke u Google Scholar-u.  
U slučaju nepotpunih podataka, prijava projekta neće biti razmatrana. 

VREDNOVANJE PROJEKATA 
VII. 

Rektorica Sveučilišta u Rijeci imenovat će  međunarodne recenzentske timove od tri (3) člana rukovodeći se načelom zastupljenosti 
svih polja unutar znanstvenog područja. Zastupljenost predstavnika polja usklađuje se sa poljima kojima pripadaju projektne prijave. 
Zadaće recenzenata su:   
- vrednovati kvalitetu projektnih prijedloga s obzirom na kriterije iz Poziva za dostavu projektnih prijedloga (opći kriteriji) i Odluke o 

objavi poziva za dostavu projektnih prijedloga sastavnice (posebni kriteriji), 
- evaluirati završna izvješća o tijeku istraživanja i trošenju financijskih sredstava projekata odobrenih za financiranje. 
Rektorica Sveučilišta u Rijeci imenovat će Povjerenstvo za vrednovanje i praćenje realizacije ZIP UNIRI projekata (u nastavku: 
Povjerenstvo). Povjerenstvo čine prodekani za znanost svih sastavnica koje sudjeluju u godišnjem projektnom ciklusu. Povjerenstvo se 
sastoji od najmanje tri člana. Iznimno, u slučaju da se u godišnji projektni ciklus uključe manje od tri sastavnice, članove Povjerenstva 
čine prorektor za znanost Sveučilišta i čelnik sastavnice. Zadaće povjerenstva su: 
- na osnovu rezultata recenzijskog postupka sastaviti rang liste i izvršiti odabir projektnih prijedloga za financiranje, 
- izraditi Izvješće te dostaviti Rektorici prijedlog Odluke o dodjeli statusa sveučilišnih ZIP UNIRI znanstvenih projekata, 
- na osnovu rezultata evaluacije završnih izvješća projekata koje provode recenzenti, podnijeti Izvješće Rektorici o tijeku i rezultatima 

istraživanja projekata. 
Odluku o dodjeli statusa sveučilišnih ZIP UNIRI znanstvenih projekata donosi Rektorica. 
Tijekom istraživačkog ciklusa, za tumačenje eventualnih nejasnoća, zaduženi su voditelj znanstvenih projekata u Centru za projekte na 
FMTU i Ured za znanost Sveučilišta.  
Kriteriji za vrednovanje projekata 
Prilikom odabira projekata za financiranje, Povjerenstvo Sveučilišta rukovodit će se ovim kriterijima: 
1. znanstvena kvaliteta i relevantnost istraživanja: relevantnost i aktualnost teme, kvaliteta i inovativnost istraživačkog plana, 

kompetitivnost projektnog prijedloga u odnosu na već postojeća istraživanja iste tematike, primjenjivost rezultata istraživanja 
(ponder: 40) 

2. kvaliteta voditelja projekta i projektnog tima: znanstvena kompetentnost voditelja i istraživačkog tima, doktorati vezani uz temu 
istraživanja (ponder: 20) 

3. izvedivost projektnog prijedloga: plan istraživanja, diseminacija rezultata, mobilnost istraživača (ponder: 10) 
4. uključenost doktoranada doktorskih studija FMTU u istraživački tim (ponder: 20) 
5. kvaliteta planirane znanstvene produkcije: planirani broj objavljenih radova u WoS/Scopus časopisima s posebnim naglaskom 

na Q1/Q2 WoS/Scopus časopise (ponder 10). 

mailto:projekti.fthm@uniri.hr
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Kriteriji za ocjenjivanje projekata razrađeni su u Naputku za ocjenu projekata i pripadajućem obrascu.  

IZVJEŠTAVANJE O TIJEKU PROJEKTA 
VIII. 

Obveza je voditelja projekta upravljati istraživanjem sukladno predloženom Planu istraživanja i Financijskom planu projekta.   
Voditelj projekta podnosi Godišnje izvješće o radu na projektu, u kojem referira o realizaciji ciljeva istraživanja planiranih za tu godinu. U 
slučaju odstupanja, argumentira razloge i iznosi prijedlog za nastavak rada. Izvješćem treba obuhvatiti sve istraživače, članove tima. 
Objavljeni znanstveni rad istraživača u osnovi je temeljni dokaz rada i sudjelovanja na projektu. Kod mlađih istraživača voditelj posebno 
ocjenjuje u kojoj su mjeri istraživali u području koje im je prilikom prijave projekta definirano kao njihovo područje istraživanja.  
U slučaju neispunjavanja obveza predviđenih planom istraživanja (izostanak objave znanstvenih radova s rezultatima istraživanja) 
istraživač neće moći navoditi rad na predmetnom projektu u listi svojih referenci. 
Ukoliko dođe do odstupanja u strukturi utrošenih sredstava u odnosu na planiranu, financijskom dijelu Izvješća treba priložiti obrazloženje. 
Izvještavanje o tijeku projekta vrši se putem Godišnjeg i Završnog izvješća koje se upućuje na e-mail adresu Ureda za znanost Sveučilišta 
u Rijeci (projekti.fthm@uniri.hr), te putem javnog upoznavanja s rezultatima projekta. 
Evaluaciju godišnjih izvješća znanstveno-istraživačkih projekata FMTU u okviru projektne linije ZIP UNIRI provodi voditelj znanstvenih 
projekata u Centru za projekte na FMTU. 
Aktivnosti na projektu potrebno je završiti u roku od 2 godine i u skladu s predviđenim planom istraživanja, ali se završno izvješće podnosi 
s pomakom od godine dana od dana isteka roka iz Ugovora o financiranju projekta. 

TRAJANJE NATJEČAJA 
IX. 

Natječaj je otvoren od dana objave na mrežnim stranicama Fakulteta i Sveučilišta, a traje kako je navedeno u Pozivu rektorice za dostavu 
projektnih prijedloga u svrhu financiranja znanstveno-istraživačkih projektnih inicijativa Sveučilišta u Rijeci (ZIP UNIRI). 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 7. Izmjene i dopune studijskih programa preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu u akademskoj godini 2021./2022. 
Izvjestiteljice: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković i prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović  
 
1. Preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“  
2. Preddiplomski sveučilišni studij „Menadžment održivog razvoja“  
3. Diplomski sveučilišni studij „Marketing u turizmu“  
4. Diplomski sveučilišni studij „Menadžment u turizmu“ 
5. Diplomski sveučilišni studij „Menadžment u hotelijerstvu“ 
6. Diplomski sveučilišni studij „Održivi razvoj turizma“ 
 
Materijal za navedenu točku u prilogu je ovog Zapisnika. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 8. Popis predmeta i nositelji predmeta u akademskoj godini 2021./2022. 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 
 
1. Preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“  
2. Preddiplomski sveučilišni studij „Menadžment održivog razvoja“  
3. Diplomski sveučilišni studij „Marketing u turizmu“  
4. Diplomski sveučilišni studij „Menadžment u turizmu“ 
5. Diplomski sveučilišni studij „Menadžment u hotelijerstvu“ 
6. Diplomski sveučilišni studij „Održivi razvoj turizma“ 

mailto:projekti.fthm@uniri.hr
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Materijal za navedenu točku u prilogu je ovog Zapisnika. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 9. Odluka o visini naknada na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. godine, Fakultetsko vijeće 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 16. sjednici održanoj 17. lipnja 2021. godine donosi 

 
ODLUKU 

O VISINI NAKNADA NA FAKULTETU ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU 
I.  

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o visini naknada na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (KLASA: 400-
01/15-01/11; URBOJ: 2156-24-15-05-01) od 30. lipnja 2015. godine. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 10. Odluka o provođenju postupka suradničke procjene nastave („peer review”) 
Izvjestiteljica: doc. dr. sc. Maja Gregorić, voditeljica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 15.ožujka 2021. godine, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 16. sjednici, održanoj dana 17. lipnja 2021. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o provođenju postupka suradničke procjene nastave („peer review”) 
I. 

Na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvo provodit će se postupak  suradničke procjene nastave („peer review”) od 
akademske godine 2021./2022.. 

II. 
Cilj je provođenja postupaka suradničke procjene nastave je razvoj i  unapređenje nastavničkih kompetencija na temelju povratne 
informacije od kolege nastavnika. 

III. 
Svaki nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju, nastavnom zvanju i suradničkom zvanju poslijedoktoranda, obavezan je sudjelovati u 
suradničkoj procjeni nastave jednom u pet godina. 

IV. 
Za nastavnike u znanstveno-nastavnom zvanju, nastavnom zvanju i suradničkom zvanju poslijedoktoranda, kod kojih je prosječna ocjena 
vrednovanja kvalitete nastave dobivena na temelju reprezentativnog uzorka manja od 3,5 na bilo kojem predmetu u posljednje dvije 
godine ili  je manja od 3,5 na dva ili više predmeta u istoj godini, obavezna je suradnička procjena nastave („peer review”) u narednoj 
akademskoj godini u odnosu na godinu za koju je vrednovana kvalitete nastave. 

V. 
Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete će u roku od 90 dana izraditi Proceduru suradničke procjene nastave.  

VI. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 11. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika i suradnika 



9 
 

Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 

1. 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 
 
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 
12. veljače 2020. 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 15. ožujka 2021. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta 
za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 16. sjednici, održanoj dana 17. lipnja 2021. 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. Christian Stipanović – predsjednik Povjerenstva 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 

2. prof. dr. sc. Ksenija Dumičić – članica 
Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet 

3. prof. dr. sc.  Jasna Horvat – članica 
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku. 

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

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
2. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje 
humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvenu granu anglistika i germanistika 
 
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 15. ožujka 2021. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta 
za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 16. sjednici, održanoj dana 17. lipnja 2021. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
I. 

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

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

1. izv. prof. dr. sc. Suzana Jurin – predsjednica Povjerenstva 
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet , 
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2. izv. prof. dr. sc. Anamarija Gjuran – Coha – članica 
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet u Rijeci, 

3. izv. prof. dr. sc. Arijana Krišković– članica 
      Sveučilište u Rijeci,  Medicinski fakultet 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 12. Pravilnik o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci 
Izvjestiteljica: prodekanica za znanstvenu i stručnu djelatnost, doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta 
 
Materijalu za navedenu točku možete pristupiti na linku: https://cloud.fthm.hr:1996/d/f/631336066525213767. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 13. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
 
1. Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana  
 
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  
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment  u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08, URBROJ: 
2156/24-21-01-06 od 15. ožujka 2021. 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 doktorskog studija „Menadžment održivog 
razvoja“, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 16. sjednici, održanoj 17. lipnja 2021. 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 se 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./sem. ECTS Uvođenje novog / 
Ukidanje postojećeg 

1. Turistički projekti i utjecaj na okoliš dr. sc. Irena Ateljević 2. (3 sem.) 5 Ukidanje postojećeg 

https://cloud.fthm.hr:1996/d/f/631336066525213767
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2. Transformativni i regenerativni turizam dr. sc. Irena Ateljević 2. (3 sem.) 5 Uvođenje novog 
III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, te se primjenjuje od početka akademske godine 2021. / 2022. 
 

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 (KLASA: 003-05/15-01/08, URBROJ: 
2156/24-21-01-06 od 15. ožujka 2021. 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 doktorskog studija „Menadžment održivog 
razvoja“, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 16. sjednici, održanoj 17. lipnja 2021. godine, donosi 
 

ODLUKU 
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 

I. 
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: 
1. Promjena nositelja predmeta: 

r.  
br. 

predmet uz postojećeg 
nositelja 

imenuje se 
sunositelj 

god. 
(sem.) ECTS Obavezan / Izborni 

1. Ekonomika i politika 
održivog razvoja 

prof. dr. sc. Dora 
Smolčić Jurdana 

izv. prof. dr. sc. 
Zvonimira Šverko 
Grdić 

1. 
(1. 

sem.) 
5 Obavezan (temeljni) 

 
2. Deaktiviranje izbornog predmeta: 

r. 
br. predmet Nositelj god. (sem.) ECTS 

1. Javni sektor i politika turizma prof. dr. sc. Dragan Magaš 2.  (3. sem.) 5 
III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, te se primjenjuje od početka akademske godine 2021. / 2022. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
2. Odluka o raspisivanju natječaja za upis polaznika na poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment 
održivog razvoja“ u 2021. / 2022. akademskoj godini  
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana  
 
a 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 (KLASA: 003-05/15-01/08, 
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URBROJ: 2156/24-21-01-06 od 15. ožujka 2021. godine, na prijedlog Vijeća doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na  16. sjednici održanoj dana  17. lipnja 2021. 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 2021. / 2022. 

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.  

 
Ako se na natječaj prijave osobe koje su stekle niže navedeno priznaje im se: 
• 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 s uspjehom 

položi predmete  „Makroekonomija“ i „Mikroekonomija“;  
• završila četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij, ali ne iz polja ekonomije, uz uvjet da 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) 
• prijepisi prosjeka 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. 
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Pristupnici s prosjekom ocjena nižim od 3,6 mogu se upisati jedino uz pismene preporuke najmanje dva (2)  sveučilišna nastavnika, ali 
samo ukoliko posjeduju ostale stručne i znanstvene reference.  
 
Pristupnici se rangiraju temeljem sljedećih kriterija (najviše 100 bodova): 
• prosječan uspjeh na studiju prve i druge razine studija (ponderirana prosječna ocjena, najviše 50 bodova) 
• zaposlenje na znanstveno-nastavnoj ili znanstvenoj instituciji (10 bodova) 
• objavljeni znanstveni radovi u znanstvenim publikacijama citiranim u bazama podataka prema važećim kriterijima Pravilnika o 

uvjetima za izbor u znanstvena zvanja, pri čemu se rad kategorije a1 boduje s 10 bodova, a rad kategorije a2 i/ili a3 s 5 bodova 
(ukupno najviše 10 bodova) 

• priznanja ili nagrade (državna ili međunarodna razina) za znanstvene ili stručne aktivnosti (10 bodova) 
• razgovor Povjerenstva za upis s pristupnikom o očekivanom znanstveno doprinosu teme istraživanja, na temelju kojeg se ocjenjuje 

kvalificiranost pristupnika i realnost očekivanog znanstvenog doprinosa doktorske disertacije, mogućnost osiguravanja mentora i 
znanje engleskog jezika. Ovaj kriterij je eliminacijski. (najviše 20 bodova). 

•  
Pristupnici koji ne prijeđu minimalni bodovni prag od 35 bodova, ne mogu se upisati. 
 
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 46, Naselje Ika, p.p. 97, 51 410 Opatija. Obrazac prijave  kao i detaljne obavijesti o studiju mogu se pronaći na mrežnoj stranici 
Fakulteta  www.fthm.uniri.hr . 
Prijave se primaju do 30. rujna 2021. 

Osobe za kontakt i 
informacije: 
 

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

dr. sc. Jelena Mušanović 
Tajnica doktorskog studija 
tel: 051 294-698 
e-mail: jelenak@fthm.hr  

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
3. Odluka o prihvaćanju izvješća o ocjeni teme doktorske disertacije i odobravanju teme doktorske disertacije doktorandice 
Nikoline Šerić Honović   
Izvjestitelj: prof. dr sc Dragan Magaš 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment  u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08, URBROJ: 
2156/24-21-01-06 od 15. ožujka 2021. godine, sukladno člancima 33. i 34. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) 
studijima Sveučilišta u Rijeci KLASA: 011-01/20-01/26, URBROJ: 2170-57-01-20-1 od 22. prosinca 2020. godine,  člancima 17. i 21. 

http://www.fthm.uniri.hr/
mailto:nadab@fthm.hr
mailto:uredpds@fthm.hr
mailto:jelenak@fthm.hr
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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 16. sjednici, održanoj 
dana 17. lipnja 2021. godine donosi  
 

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

I. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije doktorandice Nikoline Šerić Honović (mb. 93MOR19) 
polaznice poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“, pod naslovom „Utjecaj mobilne aplikacije 
nacionalnog parka na namjeru preporuke posjetitelja“. 

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

III. 
Ova odluka stupa na snagu sa danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 14. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
 
1. Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa 
1.1. Odluka o izmjenama i dopunama 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 (KLASA: 003-05/15-01/08, URBROJ: 
2156/24-21-01-06 od 15. ožujka 2021. 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) i 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 doktorskog studija „Poslovna ekonomija u 
turizmu i ugostiteljstvu“, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 16. sjednici, održanoj 17. lipnja 2021. 
godine, donosi 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama 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 

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 su navedene: 
1) izmjene i dopune koje se iskazuju postotnom vrijednošću (ubrajaju se u postotak izmjene ECTS bodova studijskog programa): 

Uvođenje novog ili ukidanje postojećeg obveznog predmeta 

r. 
br. predmet nositelj god. 

(sem.) ECTS 
Uvođenje novog / 

Ukidanje 
postojećeg 

1. Metode i tehnike istraživanja 
prof. dr. sc. Suzana 
Marković 
prof. dr. sc. Jasna Horvat 

1.  
(1. 

sem) 
5 Ukidanje 

postojećeg 
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2. Konceptualizacija procesa 
istraživanja 

prof. dr. sc. Darko 
Prebežec 

1.  
(1. 

sem) 
5 Uvođenje novog 

 
2) izmjene i dopune koje se ne iskazuju postotnom vrijednošću (ne ubrajaju se u postotak izmjene ECTS bodova studijskog 

programa):  
Uvođenje novog ili ukidanje postojećeg izbornog predmeta 

r. 
br. predmet nositelj god. 

(sem.) ECTS 
Uvođenje novog / 

Ukidanje 
postojećeg 

1. Pozitivna organizacijska 
psihologija prof. dr. sc. Majda Rijavec 

1. 
(2. 

sem.) 
5 Ukidanje 

postojećeg 

2. Organizacijska psihologija prof. dr. sc. Zoran Sušanj 
1. 
(2. 

sem.) 
5 Uvođenje novog  

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, te se primjenjuje od početka akademske godine 2021. / 2022. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
1.2. Odluka o izmjenama i dopunama studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) 
„Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“  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 (KLASA: 003-05/15-01/08, URBROJ: 
2156/24-21-01-06 od 15. ožujka 2021. 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) i 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 doktorskog studija „Poslovna ekonomija u 
turizmu i ugostiteljstvu“, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 16. sjednici, održanoj 17. lipnja 2021. 
godine, donosi 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa  poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) 

„Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“  
koje se ne 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) „Poslovna 
ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“. 

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 navedena izmjena ne iskazuje se postotnom vrijednošću, te se ne ubraja u postotak izmjene ECTS 
bodova studijskog programa: 

Deaktiviranje izbornog predmeta: 
r. 

br. predmet Nositelj god. 
(sem.) ECTS 

1. Upravljanje međunarodnim 
turističkim tokovima prof. dr. sc. Dragan Magaš 

1.  
(2. 

sem.) 
5 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, te se primjenjuje od početka akademske godine 2021. / 2022. 
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Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
2. Odluka o raspisivanju natječaja za upis polaznika na poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna 
ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ u 2021. / 2022. 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 (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05)  od 10. 
rujna 2018. godine i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment  u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08, 
URBROJ: 2156/24-21-01-06) od 15. ožujka 2021. godine, na prijedlog Vijeća doktorskog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i 
ugostiteljstvu“, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na  16. sjednici održanoj dana 17. srpnja 
2021.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 2021. / 2022. 

 
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.  
 

Ako se na natječaj prijave osobe koje su stekle niže navedeno priznaje im se: 
• 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: 
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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 
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 (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). 

• Pristupnici koji ne prijeđu minimalni bodovni prag od 35 bodova, ne mogu se upisati. 
 

Organizacija studija 
Studij se izvodi u punom radnom vremenu ili s dijelom radnog vremena. 
 
Razredbeni prag 
Određen je odobrenom upisnom kvotom od 20 studenata. Na studij u punom radnom vremenu upisuje se 10 studenata. Na studij s 
dijelom radnog vremena upisuje se 10 studenata. Ukoliko se na studij ne javi dovoljan broj kandidata, Fakultet zadržava pravo da za ovu 
akademsku godinu ne otvori studij.  
Trajanje studija 
3 godine - 6 semestara, a njegovim završetkom se stječe 180 ECTS-a. 
 
Cijena studija 
Cijena studija iznosi 12.500,00 EUR izraženih u protuvrijednosti u kunama prema tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate. 
Polaznicima kojima se nakon upisa na studij priznaju stečeni ECTS-i, cijena studija smanjuje se u proporcionalnom dijelu. 
 
Prijave 
Prijave se podnose poštom preporučeno uz naznaku „Natječaj za poslijediplomski sveučilišni doktorski studij PETU" ili osobno, na adresu 
Primorska 42, Naselje Ika, p.p. 97, 51 410 Opatija. Obrazac prijave kao i detaljne obavijesti o studiju mogu se pronaći na mrežnoj stranici 
Fakulteta  www.fthm.uniri.hr . 
Prijave se primaju do  30. rujna 2021. 
 

Osobe za kontakt i informacije: 
 

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

izv. prof. 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. 
 
 
 
3. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije Angele Milenkovske Klimoske 
 
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 

http://www.fthm.uniri.hr/
mailto:nadab@fthm.hr
mailto:uredpds@fthm.hr
mailto:daniel@fthm.hr
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(KLASA: 003-05/15-01/08, URBROJ: 2156/24-21-01-06) od 15. ožujka 2021. 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 doktorskog studija „Poslovna ekonomija u 
turizmu i ugostiteljstvu“, Fakultetsko vijeće na svojoj 16. sjednici održanoj dana 17. lipnja 2021. donosi  
 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije 

I. 
Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije studentice Angele Milenkovske Klimoske (matični broj: 
57DR15), polaznice poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, pod nazivom 
„Utjecaj malog poduzetništva u hotelijerstvu na sezonalnost turizma“ izrađenu pod mentorstvom prof. dr. sc. Slobodana 
Ivanovića sa Sveučilišta u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, u sastavu: 

1. prof. dr. sc. Ljiljana Kosar, predsjednica Povjerenstva 
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, Odsjek za geografiju, turizam i ugostiteljstvo 

2. izv. prof. dr. sc. Romina Alkier  
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

3. prof. dr. sc. Marko Kolaković 
Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet Zagreb. 

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 15. Razno 
 
Dekanica je svim članovima Fakultetskog vijeća predstavila studenticu Doru Rašan koja je u 2020./2021. akademskoj godini dobila dvije 
Rektorove nagrade i to Rektorovu nagradu za izvrsnost i Rektorovu nagradu za studentski rad u kategoriji umjetničko područje, društvene 
i humanističke znanosti.  
 

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

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

 


