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Opatija, 17. studeni 2021. 

 
ZAPISNIK  

sa 21. sjednice Fakultetskog vijeća, održane u 
ponedjeljak, 22. studenog 2021. godine u 11,00 sati, u dvorani A3, prema hibridnom modelu 

 

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

ZAPISNIČARKA Maja Juračić, dipl. iur. 

NAZOČNI ČLANOVI FAKULTETSKOG VIJEĆA: izv. prof. dr. sc. Alkier Romina, izv. prof. dr. sc. Bagarić Lidija, prof. dr. sc. Baldigara 
Tea, doc. dr. sc. Bareša Suzana, doc. izv. prof. dr. sc. Bašan Lorena, doc. dr. sc. Bogdan Siniša, izv. prof. dr. sc. Bosnar-Valković 
Brigita, doc. dr. sc. Cerović Marta, doc. dr. sc. Cvelić Bonifačić Josipa, izv. prof. dr. sc. Črnjar Kristina, dr. sc. Čuić Tanković Ana,  
izv. prof. dr. sc. Dragičević Daniel, doc. dr. sc. Đurkin Badurina Jelena, prof. dr. sc. Galičić Vlado, doc. dr. sc. Gregorić Maja, doc. dr. 
sc. Grofelnik Hrvoje, izv. prof. dr. sc. Hodžić Sabina, doc. dr. sc. Ivančić Ivana, prof. dr. sc. Ivanović Slobodan, prof. dr. sc. Janković 
Sandra, izv. prof. dr. sc. Jelušić Adriana, izv. prof. dr. sc. Karanović Goran, prof. dr. sc. Krešić Greta, izv. prof. dr. sc. Krstinić Nižić 
Marinela, izv. prof. dr. sc. Lončarić Dina, prof. dr. sc. Marković Suzana, prof. dr. sc. Mrnjavac Edna, doc. dr. sc. Mikinac Krešimir, izv. 
prof. dr. sc. Milohnić Ines, izv. prof. dr. sc. Miškulin Dolores, prof. dr. sc. Pavia Nadia, izv. prof. dr. sc. Perić Marko,  izv. prof. dr. sc. 
Pilepić Stifanich Ljubica, doc. dr. sc. Poldrugovac Katarina, izv. prof. dr. sc. Rudan Elena, doc. dr. sc. Slavić Nataša, doc. dr. sc. 
Soldić Frleta Daniela, prof. dr. sc. Šimunić Mislav, dr. sc. Šuljić Petrc Alenka,  izv. prof. dr. sc. Šverko Grdić Zvonimira, Turalija Denis 
mag.oec, izv. prof. dr. sc. Vrtodušić Hrgović Ana –Marija, izv. prof. dr. sc. Zadel Zrinka, mr. sc. Zubović Vedran, Agbaba Romina, 
Bosanac Katarina, Cindrić Marija, Lasić Ivana, Suštar Natali               
 
ODSUTNI ČLANOVI FAKULTETSKOG VIJEĆA: doc. dr. sc. Tomislav Car, prof. dr. sc. Daniela Gračan, doc. dr. sc. Marija Ivaniš, 
doc. dr. sc. Marina Laškarin Ažić, prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić, prof. dr. sc. Elvis Mujačević, izv. prof. dr. sc. Maja Nikšić Radić, 
prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, prof. dr. sc. Christian Stipanović, izv. prof. dr. sc. Dubravka Vlašić, Blažić Marko, Bulović Jure, 
Butković Mia, Komšić Filip, Matković Mirna, Marjanović Lucija              
     
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 21. sjednicu Fakultetskog vijeća. 
 

DNEVNI RED 
 

1.  Usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice Fakultetskog vijeća 

2.  Usvajanje Dnevnog reda 21. sjednice Fakultetskog vijeća 

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

4.  
Studentska pitanja 
Izvjestitelji: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović i predsjednica Studentskog zbora, 
Katarina Bosanac 

5.  Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2022. godinu 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
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6.  

Izbor nastavnika i suradnika: 
 
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 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
2. 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 trgovina i turizam 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
3. 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 poslovna informatika 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Vlado Galičić 
4. izbor suradnika u suradničko zvanje i na zamjensko radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih 
znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu marketing 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić 

7.  

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 (znanstvenik povratnik) 

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

područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment 

8.  

Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje: 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
1. izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, 
znanstveno polje ekonomija – doc. dr. sc. Marina Laškarin Ažić 

9.  

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. Siniša Bogdan 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Slobodan Ivanović 

10.  

Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za ocjenu predavanja postavljenih na mrežnim stranicama Fakulteta 
kao nastavni tekst  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
1. izv. prof. dr. sc. Adriana Jelušić 
2. izv. prof. dr. sc. Ljubica Pilepić Stifanich 

11.  Odluka o stavljanju van snage Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za nastavu 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 

12.  

Statistika prolaznosti  
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 
 
- po kolegijima 2020./2021. akademske godine  
- po semestrima 2020./2021. akademske godine  

13.  Rezultati upisa u 2021./2022. akademsku godinu 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 

14.  Stopa odustajanja od studija – drop out analiza – 2020./2021. 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 
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15.  

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. Odluke o imenovanju Povjerenstava za ocjenu prijava tema doktorskih disertacija 

1. Antonio Dekanić 
2. Katarina Lovrečić 
3. Marija Pičuljan 

16.  

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
 
1. Odluke o imenovanju Povjerenstava za ocjenu prijava tema doktorskih disertacija 

1. Manuela Klapan 
2. Karmen Mikulić 

2. Odluka o promjeni mentora i teme doktorske disertacije i  imenovanju Povjerenstva za ocjenu prijave teme 
doktorske disertacije na poslijediplomskom doktorskom studiju Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu  

1.  Irena Šker 

17.  

Cjeloživotno obrazovanje 
Izvjestiteljica: prodekanica za poslovne odnose, izv. prof. dr. sc. Romina Alkier 
 
1. Odluka o visini i načinu plaćanja školarine za polaznike programa „Menadžment kamping resorta“ za akademsku 
godinu 2020./2021. 

18.  Razno 

 
 

AD 1. Usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Zapisnik sa 20. sjednice Fakultetskog vijeća usvojen je bez primjedbi. 
 

AD 2. Usvajanje Dnevnog reda 21. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Dnevni red 21. 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 virtualnom natjecanju 2021 Central & Eastern Europe Student Market Study Competition, Fakultet za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu predstavljao je tim od petero studenata prediplomskog i diplomskog studija: Mia Butković, Adrian Gostevčić, Eleonora 
Rojnić, Lucija Imbriša i Štefanija Jelačić. FMTU tim, pod mentorstvom doc. dr. sc. Katarine Poldrugovac, izradio je detaljnu analizu 
hotelskog tržišta Londona te osvojio 2. mjesto na natjecanju. Dekanica je čestitala studentima i zahvalila doc. dr. sc. Katarini 
Poldrugovac na mentoriranju. 
 
- Dana 03. studenog 2021. godine, Fakultet je posjetila delegacija liječnika iz Moskve. Dekanica se zahvalila prof. dr. sc. Marku Periću 
i izv. prof. dr. sc. Adriani Jelušić na angažmanu. 
 
- Dana 03. studenog 2021. godine, na Fakultetu je gostovao Gradonačelnik grada Rijeke, gosp. Marko Filipović i održao predavanje 
na temu: „Sadašnjost i budućnost riječkoga turizma“. Dekanica se zahvalila doc. dr. sc. Mariji Ivaniš na organizaciji i moderiranju 
predavanja.  
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- Od 10. do 12. studenog 2021. godine, Hrvatsko društvo ekonomista održalo je u Opatiji 29. tradicionalno savjetovanje pod nazivom 
Ekonomska politika Hrvatske u 2022. – postpandemijski izazovi. Na savjetovanju su sudjelovali studenti i nastavnici Fakulteta. 
 
- Fakultet je donirao knjige za humanitarnu akciju “Zajedno je lakše – doniraj i čitaj” koju je organizirao o Lions klub Opatija, a 
prikupljena sredstva od prodaje namijenjena su za potrebe hematološko-onkološkog odjela Dječje bolnice Kantrida. 
 
- Dana 12. i 13. studenog 2021. godine u Pazinu, održan je 6. nacionalni „Forum obiteljskog smještaja“ gdje je panelist bila prof. dr. 
sc. Dora Smolčić Jurdana. 
 
- Fakultet je sklopio Sporazum o suradnju sa Hubbazia - centrom za inovacije u turizmu – Opatija.  Dekanica je istaknula da u 2. 
programskom ciklusu u projektu u organizaciji poduzetničkog centra Hubbazia sudjeluju studenti Fakulteta. 
 
- Centar za karijere i stručnu praksu Fakulteta je organizirao predavanje Priča jednog poduzetnika – Paul Bradbury: Kako Englez voli 
Hrvatsku a koje je održano 11. studenog 2021. godine. 
 
- Centar za karijere i stručnu praksu Fakulteta organizira je tematski tjedan na FMTU - „CAMPING“ u periodu od 22. do 26. studenog 
2021. godine. U okviru tematskog tjedna, studenti imaju razgledati postavljenu mobilnu kućicu, kamper i ostalu kamping opremu te  
prisustvovati predavanjima stručnjaka iz prakse i proizvođača kamping opreme. 
 

AD 4. Studentska pitanja 
Izvjestitelji: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović i predsjednica Studentskog zbora, Katarina 
Bosanac 
 
Predsjednica Studentskog zbora, Katarina Bosanac, izvijestila je Fakultetsko vijeće o sljedećem: 
 
- Na novi mandat unutar funkcija studentskog zbora izabrani su novi studenti, kako slijedi: Katarina Bosanac –predsjednica, Jure 
Bulović – potpredsjednik,  Mirna Matković – tajnica, Toni Guć - studentski pravobranitelj. Studentski zbor broji 19 članova. 
   
 
- Uredi Studentskog zbora FMTU daju mogućnost studentima da se uključe u rad Studentskog zbora. Ured za volontere bi okupljao 
volontere za sve događaje Studentskog zbora, kako bi zbor imao studente koji će se baviti tim poslovima, a nisu nužno dio zbora. 
Voditeljica Ureda za volontere je Ivana Lasić. Ured za medije se bavi objavljivanjem aktivnosti Studentskog zbora na društvenim 
mrežama i u medijima. Voditelj ureda je Jure Bulović. Ured za evente i kulturu bi pomagao u svim aktivnostima koje Studentski zbor 
organizira. Voditeljica ureda je Paola Grbeša. Ured za sport bi se bavio organiziranjem zajedničkih sportskih događaja za studente. 
Voditelj ureda je Marko Blažić.  
 
- Projekti koje SZ ove godine planira ispuniti su MEKST, Humanitarni malonogometni turnir, Bal hotelijera, Sajam turizma, Split the 
week, Festival hrane, Adio Ika i W4T. 
 

AD 5. Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2022. godinu 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
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 21. sjednici, održanoj dana 22. studenog 2021. godine, 
donosi 
 

ODLUKU 
I. 

Donosi se Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2022. godinu za Fakultet za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu. 

II. 
Tablica Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2022. godinu čini sastavni dio ove Odluke. 
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III. 
Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2022. godinu podnosi se na usvajanje Senatu Sveučilišta u Rijeci. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 

AD 6. Izbor nastavnika i suradnika: 
 
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 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
Na temelju članka 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), članaka 29. i 46. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu ( pročišćeni tekst od 15. ožujka 
2021.) 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.), Fakultetsko vijeće Fakulteta 
za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 21. sjednici, održanoj dana 22. studenog 2021. godine, donosi 
 

ODLUKU 
I. 

Prof. dr. sc. Tea Baldigara izabire se 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. 

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

 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 
2. 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 trgovina i turizam 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Na temelju članka 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), članaka 29. i 46. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu ( pročišćeni tekst od 15. ožujka 
2021.) 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.), Fakultetsko vijeće Fakulteta 
za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 21. sjednici, održanoj dana 22. studenog 2021. godine, donosi 
 

ODLUKU 
I. 

Prof. dr. sc. Daniela  Gračan izabire se u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za 
znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu  trgovina i turizam. 

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

 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
3. 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 poslovna informatika 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Vlado Galičić 
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Na temelju članaka 35. i 95. stavka 3. 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 15. ožujka 2021. godine, a na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva za izbor, u sastavu:  
prof. dr. sc. Vlado Galičić – predsjednik Povjerenstva,  prof. dr. sc .Željko Turkalj, profesor emeritus – član  i   prof. dr. sc. Helga 
Maškarin Ribarić – članica, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 21. sjednici, održanoj 22. 
studenog 2021. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o usvajanju Izvješća Stručnog povjerenstva 
I. 

Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog  
profesora u trajnom zvanju za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu poslovna 
informatika. 

II. 
Ova Odluka s Izvješćem Stručnog povjerenstva, upućuje se Matičnom odboru za znanstveno područje društvenih znanosti, 
znanstveno polje ekonomije, radi provođenja postupka izbora pristupnika  prof. dr. sc. Mislava Šimunića  u znanstveno zvanje 
znanstveni savjetnik u trajnom zvanju. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 
4. izbor suradnika u suradničko zvanje i na zamjensko radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, 
znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu marketing 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić 
 
Na temelju članaka 92. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), članka 84. Statuta Sveučilišta u Rijeci - pročišćeni tekst 
od 12. veljače 2020. godine i članaka  29. i 47. 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 21. sjednici, održanoj dana 22. 
studenog 2021. godine, donijelo je  
 

ODLUKU 
I. 

Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor zaposlenika u suradničko zvanje i na zamjensko radno mjesto asistenta za 
znanstveno područje društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane marketing.  

II. 
Jelena Kapeš bira se u suradničko zvanje i na zamjensko radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, 
znanstveno polje ekonomija, znanstvenu granu marketing, na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom do povratka zaposlenice 
na rad.  

III. 
Za mentora Jeleni Kapeš imenuje se izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić.  

IV. 
Sva prava i obveze koje proizlaze iz ove Odluke utvrdit će se ugovorom o radu.  

V. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
Odluka donesena jednoglasno. 

 

AD 7. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika i suradnika 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
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1. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (znanstvenik povratnik) za 
znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu trgovina i turizam 
 
Na temelju članka 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 - od 12. veljače 2020. 
godine, članaka 29. i 46. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. godine, 
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 , Fakultetsko vijeće Fakulteta 
za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 21. sjednici, održanoj dana 22. studenog 2021. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

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

II. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor, u sastavu: 
a) prof. dr. sc. Darko Prebežac – predsjednik Povjerenstva 

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, 
b) dr. sc. Branko Blažević, profesor emeritus   – član 
      Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 
c) prof. dr. sc. Daniela Gračan – članica 

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

Stručno povjerenstvo iz točke II. ove Odluke dužno je u roku propisanom Pravilnikom o postupku izbora nastavnika, znanstvenika i 
suradnika u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci, 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 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment 
 
Na temelju članka 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 - od 12. veljače 2020. 
godine, članaka 29. i 46. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. godine, 
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 , Fakultetsko vijeće Fakulteta 
za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 21. sjednici, održanoj dana 22. studenog 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 društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment, u radni odnos na 
neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom  – 1 izvršitelj/ica. 

II. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor, u sastavu: 
d) prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić – predsjednik Povjerenstva 

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 
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e) izv. dr. sc.  Kristina Črnjar – članica 
      Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 
f) prof. dr. sc. Marija Kaštelan Mrak – član 

Sveučilište u  Rijeci, Ekonomski fakultet. 
III. 

Stručno povjerenstvo iz točke II. ove Odluke dužno je u roku propisanom Pravilnikom o postupku izbora nastavnika, znanstvenika i 
suradnika u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci, 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 8. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje: 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
1. izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje 
ekonomija – doc. dr. sc. Marina Laškarin Ažić 
 
Na temelju članka 35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 
46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 ,60/15 i 131/17) i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - 
pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 21. sjednici, 
održanoj dana 22. studenog 2021. godine, donijelo je 

 
ODLUKE 

o pokretanju izbora u znanstveno zvanje  višeg znanstvenog suradnika 
I. 

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

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

b)  prof. dr. sc. Ines Milohnić - članica 
    Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
c)  prof. dr. sc. Zdravko Zekić - član 
    Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet. 

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

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
Odluka donesena jednoglasno. 

 

AD 9. 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. Siniša Bogdan 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Slobodan Ivanović 
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Na temelju članaka 35.  Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) i članka 14. i  29. Statuta Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. godine, a na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva za izbor u sastavu:   
prof. dr. sc. Silvije Orsag – predsjednik Povjerenstva,  prof. dr. sc. Lidija Dedi -  članica  i  prof. dr. sc. Slobodan Ivanović - član, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 21. sjednici, održanoj dana 22. studenog 2021. godine, 
donijelo je   

ODLUKU 
o usvajanju Izvješća Stručnog povjerenstva 

I. 
Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor doc. dr. sc. Siniše Bogdana u znanstveno zvanje višeg 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 10. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za ocjenu predavanja postavljenih na mrežnim stranicama Fakulteta 
kao nastavni tekst  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
1. izv. prof. dr. sc. Adriana Jelušić 
 
Na 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 21. sjednici, održanoj dana 22. studenog 2021 godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o imenovanju povjerenstva za ocjenu predavanja postavljenih na mrežnoj stranici kao nastavnog teksta 

I. 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predavanja  izv. prof. dr. sc. Adriane Jelušić iz kolegija „ Turistička potrošnja“ na diplomskom 
studiju postavljenih na mrežnoj stranici Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu kao nastavnog teksta, u sastavu: 
 

1. izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić - predsjednica Povjerenstva 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 

2. izv. prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić – članica 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 

3. prof. dr. sc. Ljerka Cerović  - članica 
       Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet. 

II. 
Povjerenstvo je u razumnom roku dužno ocijeniti predavanja iz prethodne točke ove Odluke, u svrhu procjene ispunjavanja uvjeta za 
ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku reizbora ili izbora u znanstveno-nastavna zvanja. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
2. izv. prof. dr. sc. Ljubica Pilepić Stifanich 
 
Na 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 21. sjednici, održanoj dana 22. studenog 2021. godine, donijelo je 
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ODLUKU 

o imenovanju povjerenstva za ocjenu predavanja postavljenih na mrežnoj stranici kao nastavnog teksta 
I. 

Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predavanja  izv. prof. dr. sc. Ljubica Pilepić Stifanich iz kolegija „Poslovna informatika“ na 
preddiplomskom sveučilišnom studiju, „ Sigurnost informacijskih sustava“  na preddiplomskom sveučilišnom studiju i  „Poslovni 
informacijski sustavi u hotelijerstvu„   na diplomskom studiju postavljenih na mrežnoj stranici Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu kao nastavnog teksta, u sastavu: 
 

4. prof. dr. sc. Vlado Galičić - predsjednik Povjerenstva 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 

5. prof. dr. sc. Jerko Glavaš– član 
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, 

6. prof. dr. sc. Mislav Šimunić  - član 
       Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

II. 
Povjerenstvo je u razumnom roku dužno ocijeniti predavanja iz prethodne točke ove Odluke, u svrhu procjene ispunjavanja uvjeta za 
ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku reizbora ili izbora u znanstveno-nastavna zvanja. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
Odluka donesena jednoglasno. 

 

AD 11. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za nastavu 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 
 
Na temelju članaka 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 21. sjednici, održanoj  22. studenog 2021. godine, donosi  
 

ODLUKU 
o stavljanju van snage Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za nastavu  

I.  
Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za nastavu (KLASA: 013-03/20-01/17; 
URBROJ: 2156/24-20-04-02) od 22. travnja 2021. godine. 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 
Odluka donesena jednoglasno. 

 

AD 12. Statistika prolaznosti  
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 
 
- po kolegijima 2020./2021. akademske godine  
- po semestrima 2020./2021. akademske godine  
 
Materijal za navedenu točku nalazi se u prilogu ovog Zapisnika. 
 

AD 13. Rezultati upisa u 2021./2022. akademsku godinu 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 
 
Materijal za navedenu točku nalazi se u prilogu ovog Zapisnika. 
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AD 14. Stopa odustajanja od studija – drop put analiza – 2020./2021. 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 
 
Materijal za navedenu točku nalazi se u prilogu ovog Zapisnika. 
 

AD 15. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. Odluke o imenovanju Povjerenstava za ocjenu prijava tema doktorskih disertacija 
 
1. Antonio Dekanić 
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 5. i  23. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim 
studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst  (KLASA: 602-04/21-01/186, 
URBROJ: 2156/24-21-06-01-01) od 17. lipnja 2021. godine, na prijedlog Vijeća poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija 
„Menadžment održivog razvoja“ Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 21. sjednici, održanoj dana 
22. studenoga 2021. godine donijelo je  
 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije 

na poslijediplomskom doktorskom studiju ,,Menadžment održivog razvoja" 
I. 

Ovom odlukom imenuju Povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije na poslijediplomskom doktorskom studiju 
„Menadžment održivog razvoja" kako slijedi: 

Prezime, 
ime 

studenta 
Matični 

broj 
Naslov doktorske 

disertacije 
Pod 

mentorstvom 
Znanstvena 

grana Institucija 

DEKANIĆ, 
Antonio  97MOR20 

 
Model gospodarenja 
otpadom u otočnim 

turističkim 
destinacijama   

 

iz. prof. dr. sc 
Marinela 
Krstinić Nižić 

opća 
ekonomija 

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

Povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije 
izv. prof. dr. sc.  
Zvonimira 
Šverko Grdić, 
predsjednica 

opća 
ekonomija 

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

prof. dr. sc.   
Nada Denona 
Bogović 

opća 
ekonomija 

Sveučilište u Rijeci,  
Ekonomski fakultet u Rijeci 

doc. dr. sc.   
Maja Gregorić 

kvantitativna 
ekonomija 

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

II. 
Imenovano povjerenstvo dužno je u roku od mjesec dana od dana održavanja javne obrane prijave teme podnijeti Fakultetskom vijeću 
skupno izvješće s prijedlogom za prihvaćanje teme doktorske disertacije na propisanom obrascu (Ocjena teme doktorske disertacije). 

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

 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
2. Katarina Lovrečić 
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 5. i  23. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim 
studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst  (KLASA: 602-04/21-01/186, 
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URBROJ: 2156/24-21-06-01-01) od 17. lipnja 2021. godine, na prijedlog Vijeća poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija 
„Menadžment održivog razvoja“ Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 21. sjednici, održanoj dana 
22. studenoga 2021. godine donijelo je  
 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije 

na poslijediplomskom doktorskom studiju ,,Menadžment održivog razvoja" 
I. 

Ovom odlukom imenuju Povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije na poslijediplomskom doktorskom studiju 
„Menadžment održivog razvoja" kako slijedi: 

Prezime, 
ime 

studenta 
Matični 

broj 
Naslov doktorske 

disertacije 
Pod 

mentorstvom 
Znanstvena 

grana Institucija 

LOVREČIĆ, 
Katarina 88MOR19 

Biciklistički turizam 
kao generator 

održivog razvoja 
turizma u destinaciji 

Mentorica:  
doc. dr. sc. 
Nataša Slavić 

ekonomika 
poduzetništv

a 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za 

menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

Komentorica:  
dr. sc. Kristina 
Bršćić, 
znanstvena 
savjetnica 

marketing Institut za poljoprivredu i turizam, 
Poreč 

Povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije 
prof. dr. sc.   
Christian 
Stipanović, 
predsjednik 

ekonomika 
poduzetništv

a 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za 

menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

izv. prof. dr. sc.  
Elena Rudan 

ekonomika 
poduzetništv

a 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za 

menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

Selma Kadić-
Maglajlić, PhD, 
Associate 
Professor  

marketing Department of Marketing at 
Copenhagen Business School. 

II. 
Imenovano povjerenstvo dužno je u roku od mjesec dana od dana održavanja javne obrane prijave teme podnijeti Fakultetskom vijeću 
skupno izvješće s prijedlogom za prihvaćanje teme doktorske disertacije na propisanom obrascu (Ocjena teme doktorske disertacije). 

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

 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
3. Marija Pičuljan 
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 5. i  23. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim 
studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst  (KLASA: 602-04/21-01/186, 
URBROJ: 2156/24-21-06-01-01) od 17. lipnja 2021. godine, na prijedlog Vijeća poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija 
„Menadžment održivog razvoja“ Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 21. sjednici, održanoj dana 
22. studenoga 2021. godine donijelo je  
 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije 

na poslijediplomskom doktorskom studiju ,,Menadžment održivog razvoja" 



13 
 

I. 
Ovom odlukom imenuju Povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije na poslijediplomskom doktorskom studiju 
„Menadžment održivog razvoja" kako slijedi: 

Prezime, 
ime 

studenta 
Matični 

broj 
Naslov doktorske 

disertacije 
Pod 

mentorstvom 
Znanstvena 

grana Institucija 

PIČULJAN, 
Marija 

103MOR2
0 

Prošireni model 
predviđanja 
ponašanja 
posjetitelja 

usmjerenog na 
odlaganje otpada u 

nacionalnim 
parkovima 

prof. dr. sc. 
Lorena Bašan marketing Sveučilište u Rijeci, Fakultet za 

menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije 

prof. dr. sc. 
Marija Ham marketing Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera 

u Osijeku, Ekonomski fakultet 
izv. prof. dr. sc. 
Dina Lončarić marketing Sveučilište u Rijeci, Fakultet za 

menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
doc. dr. sc. 
Daniela Soldić 
Frleta 

trgovina i 
turizam 

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

II. 
Imenovano povjerenstvo dužno je u roku od mjesec dana od dana održavanja javne obrane prijave teme podnijeti Fakultetskom vijeću 
skupno izvješće s prijedlogom za prihvaćanje teme doktorske disertacije na propisanom obrascu (Ocjena teme doktorske disertacije). 

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

 
Odluka donesena jednoglasno. 

 

AD 16. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
 
1. Odluke o imenovanju Povjerenstava za ocjenu prijava tema doktorskih disertacija 
 
1. Manuela Klapan 
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 5. i  23. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim 
studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst  (KLASA: 602-04/21-01/186, 
URBROJ: 2156/24-21-06-01-01) od 17. lipnja 2021. godine, na prijedlog Vijeća poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija 
„Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 21. sjednici, 
održanoj dana 22. studenoga 2021. godine donijelo je  
 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije 

na poslijediplomskom doktorskom studiju ,,Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu" 
I. 

Ovom odlukom imenuju Povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije na poslijediplomskom doktorskom studiju „Poslovna 
ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu " kako slijedi: 

Prezime, 
ime 

studenta 
Matični 

broj 
Naslov 

doktorske 
disertacije 

Pod mentorstvom Znanstvena 
grana Institucija 

KLAPAN, 
Manuela 67DR18 

Odrednice 
potpore lokalnog 

stanovništva 
turističkoj 
valorizaciji 
autohtone 

doc. dr. sc. Jelena 
Đurkin Badurina 

organizacija i 
menadžment 

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet za menadžment u turizmu i 

ugostiteljstvu 
Povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije 

izv. prof. dr. sc. Marko 
Perić, predsjednik 

organizacija i 
menadžment Sveučilište u Rijeci,  
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gastronomske 
ponude 

Fakultet za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu 

doc. dr. sc. Ivana 
Ivančić 

organizacija i 
menadžment 

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet za menadžment u turizmu i 

ugostiteljstvu 

doc. dr. sc. Đani Bunja trgovina i 
turizam 

Sveučilišta u Zadru,  
Odjela za turizam i komunikacijske 

znanosti 
II. 

Imenovano povjerenstvo dužno je u roku od mjesec dana od dana održavanja javne obrane prijave teme podnijeti Fakultetskom vijeću 
skupno izvješće s prijedlogom za prihvaćanje teme doktorske disertacije na propisanom obrascu (Ocjena teme doktorske disertacije). 

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

 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 

2. Karmen Mikulić 
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 5. i  23. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim 
studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst  (KLASA: 602-04/21-01/186, 
URBROJ: 2156/24-21-06-01-01) od 17. lipnja 2021. godine, na prijedlog Vijeća poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija 
„Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 21. sjednici, 
održanoj dana 22. studenoga 2021. godine donijelo je  
 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije 

na poslijediplomskom doktorskom studiju ,,Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu" 
I. 

Ovom odlukom imenuju Povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije na poslijediplomskom doktorskom studiju „Poslovna 
ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu " kako slijedi: 

Prezime, 
ime 

studenta 
Matični 

broj 
Naslov 

doktorske 
disertacije 

Pod mentorstvom Znanstvena 
grana Institucija 

MIKULIĆ, 
Karmen 66DR19 

Interrelations 
between the 

creative 
economy and 
sustainable 

tourism 
development: 
Evidence from 

European 
countries 

Međuodnosi 
između kreativne 

ekonomije i 
održivog razvoja 
turizma: Dokazi 

na temelju 
zemalja europske 

unije 

Mentorica:  
izv. prof. dr. sc. 
Adriana Jelušić 

opća 
ekonomija 

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet za menadžment u turizmu i 

ugostiteljstvu 
Komentor:  
Larry Dwyer, PhD, 
Full professor 
 

turizam Business school, University of the 
technology, Sydney, Australia 

Povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije 
izv. prof. dr. sc. Josip 
Mikulić, predsjednik  

Trgovina i 
turizam 

Sveučilište u Zagrebu,  
Ekonomski fakultet 

Đorđe Mitrović, PhD, 
Full professor 

ekonomska 
teorija i 
analiza. 

Univerzitet u Beogradu,  
Ekonomski fakultet,  

R. Srbija 

prof. dr. sc. Ljerka 
Cerović 

opća 
ekonomija 

Sveučilište u Rijeci,  
Ekonomski fakultet u Rijeci 

II. 
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Odobrava se pisanje rada po Skandinavskom modelu, na engleskom jeziku. 
III. 

Imenovano povjerenstvo dužno je u roku od mjesec dana od dana održavanja javne obrane prijave teme podnijeti Fakultetskom vijeću 
skupno izvješće s prijedlogom za prihvaćanje teme doktorske disertacije na propisanom obrascu (Ocjena teme doktorske disertacije). 

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

 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 

2. Odluka o promjeni mentora i teme doktorske disertacije i  imenovanju Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske 
disertacije na poslijediplomskom doktorskom studiju Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu  
 
1.  Irena Šker 
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 18. i čl. 19. st. 2. Pravilnika o poslijediplomskim 
sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (KLASA: 602-04/21-01/186, 
URBROJ: 2156/24-21-06-01-01) od 17. lipnja 2021. godine, temeljem Zahtjeva za promjenu mentora i teme doktorske disertacije koji 
je podnijela doktorandica Irena Šker (m. b. 71DR19) dana 9. studenoga 2021. godine, na prijedlog Vijeća doktorskog studija Poslovna 
ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu  na 20. sjednici, održanoj 
dana  22. studenoga 2021. godine donijelo je  
 

ODLUKU 
o promjeni mentora i  teme doktorske disertacije i  imenovanju Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije 

na poslijediplomskom doktorskom studiju Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu 
I. 

Prihvaća se zahtjev doktorandice Irene Šker (m. b. 71DR19)  za promjenu mentora i teme doktorske disertacije. Predloženi naslov 
teme doktorske disertacije sada glasi Uloga osjetilnog marketinga u kreiranju turističkog doživljaja. 

II. 
Za mentora se imenuje izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci   

III. 
Imenuje se  Povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije u sastavu:  

1. izv. prof. dr. sc. Lidija Bagarić, predsjednica  
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

2. prof. dr. sc. Darko Prebežac, član (grana: organizacija i menadžment)  
Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet u Zagrebu  

3. izv. prof. dr. sc. Jasmina Dlačić, članica  
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka 

IV. 
Imenovano povjerenstvo dužno je u roku od mjesec od dana javne obrane prijave teme doktorske disertacije podnijeti Fakultetskom 
vijeću Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu skupno izvješće sa prijedlogom za prihvaćanje teme doktorske disertacija 
iz točke I. ove Odluke. 

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

 
Odluka donesena jednoglasno. 

 

AD 17. Cjeloživotno obrazovanje 
Izvjestiteljica: prodekanica za poslovne odnose, izv. prof. dr. sc. Romina Alkier  
 
1. Odluka o visini i načinu plaćanja školarine za polaznike programa „Menadžment kamping resorta“ za akademsku godinu 
2020./2021. 
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Na temelju članaka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 21. sjednici, održanoj 21. siječnja 2021. godine, donosi  
 

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

„Menadžment kamping resorta“  u akademskoj godini 2021/2022 
I.  

Ovom odlukom određuje se visina školarine za polaznike programa cjeloživotnog obrazovanja „Menadžment kamping resorta“ u 
akademskoj godini 2021/2022, u iznosu od 4.590,00 kn a koja obuhvaća teorijski dio nastave programa u iznosu od 3.990,00 kn i 
terenski dio nastave programa u iznosu od 600,00 kn. 
Cijena nastave obuhvaća hibridno izvođenje nastave na način da se 46 sati nastave odvija online a 14 sati nastave onsite za vrijeme 
terenske nastave. 

II. 
Plaćanje školarine vrši se na račun Fakulteta HR1323600001101496052 ZaBa, s pozivom na broj 29211406.  

III. 
Članovima Udruge Alumni Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu odobrava se popust od 10% na teorijski dio nastave.  
Ukoliko pet i više polaznika programa „Menadžment kamping resorta“ dolazi iz istog poslovnog subjekta, Fakultet odobrava popust 
od 10% na teorijski dio nastave za šestog i svakog daljnjeg polaznika. 

IV. 
Plaćanje se vrši jednokratno ili u obrocima i to kako slijedi:  
1) Ukoliko školarinu plaća poslodavac polaznika – školarina se plaća jednokratno, najkasnije s danom početka programa  
2) Ukoliko polaznik sam plaća školarinu – može platiti jednokratno najkasnije s danom početka programa, ili u obrocima s rokom 

plaćanja I. obroka – najkasnije do početka programa, a II. obroka najkasnije prije pristupanja ispitu. 
V. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 18. Razno 
 
Prof. dr. sc. Vlado Galičić obavijestio je članove Fakultetskog vijeća o organizaciji 1. znanstveno-stručne konferencije koja će se 
održati 20. i 21. listopada 2022. godine. 
 

Sjednica Fakultetskog vijeća završila je u 12.40 sati.   
 
 
Zapisničarka: Maja Juračić, dipl. iur., v.r.                                                                                                          

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

 


