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Opatija, 27. siječnja 2022. godine  

 
ZAPISNIK 

sa 23. sjednice Fakultetskog vijeća, održane u 
četvrtak, 27. siječnja 2022. godine u 14,00 sati, putem Microsoft Teams-a 

 

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

ZAPISNIČARKA Maja Juračić, dipl. iur. 

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

DNEVNI RED 
 

1.  Usvajanje Zapisnika sa 22. sjednice Fakultetskog vijeća 

2.  Usvajanje Dnevnog reda 23. 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 predsjednica Studentskog zbora, 
Katarina Bosanac 

6.  Tematska točka: Pravilnik o ocjenjivanju studenata na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 
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7.  

Izmjene i dopune studijskih programa diplomskih studija Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 
 
1. Izmjene i dopune studijskih programa diplomskih studija Fakulteta koje se prijavljuju Povjerenstvu za 
akreditaciju i vrednovanje studijskih programa Sveučilišta u Rijeci i Senatu  
1.1. Diplomski sveučilišni studij „Menadžment u turizmu“ 
1.2. Diplomski sveučilišni studij „Menadžment u hotelijerstvu“  
 
2. Izmjene i dopune studijskih programa diplomskih studija Fakulteta koje se ne prijavljuju Povjerenstvu za 
akreditaciju i vrednovanje studijskih programa Sveučilišta u Rijeci i Senatu  
2.1. Diplomski sveučilišni studij „Menadžment u turizmu“ 
2.2. Diplomski sveučilišni studij „Menadžment u hotelijerstvu“  

8.  
Odluka o prihvaćanju Detaljnih izvedbenih nastavnih planova za kolegije za kolegije 4. godine ljetnog semestra 
2021./2022. akademske godine 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 

9.  
Odluka o upisnim kvotama za upis na preddiplomske sveučilišne studije na Fakultetu za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu u 2022./2023. akademskoj godini  
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 

10.  

Izbor nastavnika i suradnika 
 
1. dopuna izvješća 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  
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Vlado Galičić 
2. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora, za znanstveno 
područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, grana ekonomika poduzetništva 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Nadia Pavia 

11.  

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

 
1. izbor suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno 
polje ekonomije (bez zaključivanja ugovora o radu) 

12.  

Pokretanje postupka reizbora:  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 

 
1. reizbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu opća ekonomija – izv. prof. dr. sc. Adriana 
Jelušić 
2. reizbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu poslovna informatika – izv. prof. dr. sc. 
Ljubica Pilepić Stifanich 

13.  

Usvajanje Izvješća Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje: 
 

1. izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, 
znanstveno polje ekonomija – doc. dr. sc. Marina Perišić Prodan 

Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić 
2. izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, 

znanstveno polje ekonomija – doc. dr. sc. Marina Laškarin Ažić 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Vlado Galičić 
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3. dopuna izvješća stručnog povjerenstva u postupku izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz 
znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija –dr. sc. Romana Lekić 

Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Romina Alkier 

14.  

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. Ana Čuić Tanković 

15.  Akcijski plan Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete za 2022. godinu 
Izvjestiteljica: doc. dr. sc. Maja Gregorić, voditeljica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete 

16.  

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. Odluka o imenovanju, mentora, komentora i savjetnika:   

1. Alma Harašić Bremec 
2. Nicol Kleiner  
3. Kristina Pilko 
4. Mario Sušanj 
5. Silvija Capić 
6. Krešimir Rotim 
7. Maja Lena Lopatny 

 
2. Odluka o stavljanju u mirovanje mentorstva mentorici prof. dr. sc. Romini Alkier  studentici Evi Jurišić Kolega  

17.  

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
 
1 Odluka o imenovanju mentora, komentora i savjetnika:  

1. Sara Fuchs Marčinković 
2. Denis Prevolšek 
3. Dora Rašan 
4. Karmela Višković 
5. Marija Vukoja 
6. Josipa Jutt Ferlan 
7. Metka Bradetić 

 
2. Odluka o stavljanju u mirovanje mentorstva mentoru prof. dr. sc. Slobodanu Ivanoviću  studentici Ivani Čosić 

18.  
Odluka o odobravanju priručnika pod naslovom „Audiomenadžment u turizmu“ kao izdanja Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Izvjestiteljica: prodekanica za znanstvenu i stručnu djelatnost, doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta 

19.  Razno 

 
 

AD 1. Usvajanje Zapisnika sa 22. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Zapisnik sa 22. sjednice Fakultetskog vijeća usvojen je bez primjedbi. 
 

AD 2. Usvajanje Dnevnog reda 23. sjednice Fakultetskog vijeća 
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Dnevni red 23. 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: 
 
- Doc. Dr.sc. Josipa Cvelić Bonifačić izabrana u Hall of Fame ADAC-a.  Po prvi puta u Kuću slavnih je primljena jedna osoba iz 
Hrvatske. Nagrada dodjeljuje za vodeću ulogu koju je Josipa Cvelić Bonifačić imala u modernizaciji hrvatske kamping industrije te za 
njen doprinos razvoju kampinga u sveučilišnom sektoru. 
 
- Filip Zeljko, student Fakulteta iz Zaboka, postao je europski prvak u stolnom tenisu. 
 
- Dekanica je čestitala prof. dr. sc. Marineli Krstinić nižić i prof. dr. sc. Romini Alkier na izboru u više zvanje, koje je potvrđeno na 
Senatu Sveučilišta u Rijeci, u prosincu. 
 
- Prihvaćen je Horizon projekt pod nazivomBridging Organizations and marginalized communities for Local Sustainability 
Transitions in Europe. Dekanica se zahvalila izv. prof. dr. sc. Sabini Hodžić i Tajani Brajković na koordinaciji aktivnosti i suradnji. 
- Do kraja prosinca bio je rok za prijavu projektnih ideja u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti  2021. – 2026. godine, 
putem Ministarstva turizma. Prijavljena je 21 projektna ideja od čega 13 u suradnji sa LRH, a 8 samostalno. 
 
- U prosincu je u upisnik upisan smjer preddiplomskog studija Hospitality Management, te se kreće s intenzivnim aktivnostima 
promocije. 
 
- U prosincu je izašao novi broj časopisa THM. 
 
- 24. siječnja 2022. na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji zajedno sa srednjom talijanskom školom Rijeka 
i Turističkom zajednicom Kvarnera obilježen je Međunarodni dan obrazovanja pod temom „Transformacija obrazovanja“. 
 

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 61. sjednice Senata održane 21.prosinca 2021. 
godine 62. sjednice održane 25. siječnja 2022. godine. 
 
Zapisnici sa sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci dostupni su na službenim stranicama Sveučilišta u Rijeci. 
 

AD 5. Studentska pitanja 
Izvjestitelji: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović i predsjednica Studentskog zbora, Katarina 
Bosanac 
 
Predsjednica Studentskog zbora, Katarina Bosanac, izvijestila je Fakultetsko vijeće o sljedećem: 
 
- Uspješno su provedene sve planirane aktivnosti i projekti vezani za Božićne blagdane. Prikupljena sredstva donirana se u 
humanitarne svrhe. 
 
- Na Natječaj Sveučilišta u Rijeci za financiranje studentskih projekata u 2022. prijavljeno je 8 projekata što je više od prethodnih 
godina. Studenti su Zahvalili Centru za projekte na podršci i suradnji. 
 
- U periodu od 10. siječnja do 14. veljače 2022. godine putem Studomat portala provodi se online anketiranje studenata. 
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AD 6. Tematska točka: Pravilnik o ocjenjivanju studenata na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 
 
Pod tematskom točkom Pravilnik o ocjenjivanju studenata na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu raspravljalo se o 
mogućem smjeru potrebnih izmjena i dopuna. U raspravu su se uključili: dekanica, prof. dr. sc, Sandra Janković, prodekanica za 
nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović, prof. dr. sc. Vlado Galičić, prodekan za međunarodnu suradnju prof. dr. sc. 
Marko Perić, doc. dr. sc. Jelena Đurkin, izv. prof. dr. sc. Daniel Dragičević i Katarina Bosanac. 
 

AD 7. Izmjene i dopune studijskih programa diplomskih studija Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 
 
 
1. Izmjene i dopune studijskih programa diplomskih studija Fakulteta koje se prijavljuju Povjerenstvu za akreditaciju i 
vrednovanje studijskih programa Sveučilišta u Rijeci i Senatu  
 
 
1.1. Diplomski sveučilišni studij „Menadžment u turizmu“ 
 
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 23. sjednici održanoj dana 27. siječnja 2022. godine, donosi   
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija 

MENADŽMENT U TURIZMU  
koje se prijavljuju Povjerenstvu za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa Sveučilišta u Rijeci i Senatu 

I. 
A) Izmjene i dopune koje se iskazuju postotnom vrijednošću (ubrajaju se u postotak izmjene ECTS bodova studijskog 
programa)  
 
1. Uvođenje novoga i/ili ukidanje postojećeg obaveznog predmeta 

 
2 a. Izmjena ishoda učenja obaveznog predmeta za manje ili jednako 50% 

R.br. Predmet Nositelj Godina 
studija ECTS 

Uvođenje novog / 
Ukidanje 

postojećeg 
1.  Menadžment projekata u 

turizmu 
izv. prof. dr. sc.              Marko Perić I 6 Ukidanje 

2.  Ekonometrija prof. dr. sc.    Tea Baldigara I 6 Ukidanje 
3.  Strateški menadžment prof. dr. sc.    Marko Perić I 6 Uvođenje 
4.  Metode istraživanja u turizmu prof. dr. sc.    Tea Baldigara I 6 Uvođenje 
5.  Turizam događaja prof. dr. sc.    Danijela Gračan I 6 Uvođenje 

6.  Kreiranje vrijednosti u turizmu prof. dr. sc.    Nadia Pavia, doc. dr. sc.      
Marta Cerović I 6 Uvođenje 

7.  Pametni turizam doc. dr. sc.      Nataša Slavić I 3 Uvođenje 
8.  Investicijski menadžment Prof. dr. sc.    Elvis Mujačević I 3 Uvođenje 
9.  Turizam i lokalna zajednica doc. dr. sc.      Jelena Đurkin Badurina I 3 Uvođenje 
10.  Menadžment turističkih atrakcija doc. dr. sc.      Ivana Ivančić I 3 Uvođenje 

R.br. Predmet Nositelj Godina studija ECTS 
1.  Turističko planiranje i razvoj prof. dr. sc.    Dora Smolčić Jurdana I 6 
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B) Izmjene i dopune koje se ne iskazuju postotnom vrijednošću (ne ubrajaju se u postotak izmjene ECTS bodova studijskog 
programa)  
 
1. Izmjene u nazivima predmeta bez promjene njihova sadržaja 

 
2. Uvođenje novoga ili ukidanje postojećeg izbornog predmeta 

 
3. Izmjena ishoda učenja izbornog predmeta  

R.br. Prijedlog novog naziva 
predmeta Nositelj Godina 

studija 
Stari naziv 
predmeta 

1.  Statistička kontrola kvalitete prof. dr. sc. Tea Baldigara I Statistička kontrola 
procesa 

R.br. Predmet Nositelj Godina 
studija ECTS 

Uvođenje novog / 
Ukidanje 

postojećeg 
1.  Digitalna komunikacija u turizmu izv. dr. sc. Lidija Bagarić I 3 Uvođenje 
2.  Inovativne tehnologije  izv. dr. sc. Ljubica Pilepić Stifanich I 3 Uvođenje 

3.  Uvod u Big Data i umjetnu 
inteligenciju  

prof. dr. sc. Tea Baldigara I 3 Uvođenje 

4.  Virtualni doživljaj prof. dr. sc. Suzana Marković I 3 Uvođenje 
5.  Luksuzni turizam prof. dr. sc.  Daniela Gračan I 3 Uvođenje 
6.  Organizacijsko ponašanje prof. dr. sc.  Nadia Pavia I 3 Uvođenje 
7.  Opskrbni lanci u turizmu prof. dr. sc. Edna Mrnjavac I 3 Uvođenje 
8.  Ruralni turizam prof. dr. sc. Romina Alkier I 3 Uvođenje 
9.  Turizam, društvo i kultura doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta I 3 Uvođenje 
10.  Menadžment luksuznih hotela doc. dr. sc. Ivana Ivančić I 3 Uvođenje 

11.  Marketing turističke destinacije i 
održivost 

prof. dr. sc. Lorena Bašan I 3 Uvođenje 

12.  Tehnike pregovaranja doc. dr. sc.   Ana Čuić Tanković I 3 Uvođenje 
13.  Mobilna tehnologija u turizmu doc. dr. sc. Tomislav Car I 3 Ukidanje 
14.  Menadžment EU projekata doc. dr. sc. Jelena Đurkin Badurina I 3 Ukidanje 
15.  Ekoturizam prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana I 3 Ukidanje 
16.  Poslovna etika i kultura doc. dr. sc.  Marija Ivaniš I 3 Ukidanje 
17.  Mobilnost u turizmu doc. dr. sc. Nataša Slavić I 3 Ukidanje 

18.  Klimatske promjene izv. prof. dr. sc. Zvonimira Šverko 
Grdić 

I 3 Ukidanje 

19.  Metode multivarijatne analize u 
turizmu i hotelskoj industriji 

prof. dr. sc.    Tea Baldigara I 3 Ukidanje 

20.  Kongresni turizam prof. dr. sc. Danijela Gračan I 6 Ukidanje 
21.  Animacija u turizmu doc. dr. sc. Ivana Ivančić I 6 Ukidanje 
22.  Marketing turističke destinacije prof. dr. sc. Lorena Bašan I 6 Ukidanje 
23.  Ponašanje potrošača u turizmu izv. prof. dr. sc.  Dina Lončarić I 6 Ukidanje 
24.  Menadžment događaja prof. dr. sc. Ines Milohnić I 6 Ukidanje 

25.  Organizacija slobodnog 
vremena 

prof. dr. sc. Nadia Pavia I 6 Ukidanje 

26.  Logistika u turizmu prof. dr. sc. Edna Mrnjavac 
doc. dr. sc. Nataša Slavić 

I 6 Ukidanje 

27.  Organizacija turizma i 
turistička politika 

prof. dr. sc. Daniela Gračan I 6 Ukidanje 

R.br. Predmet Nositelj Godina studija ECTS 
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II. 
Unaprjeđenje studijskog programa u skladu s izmjenama i dopunama ove Odluke predstavlja aktivnost unutar HKO projekta Izvrsnost 
i učinkovitost u visokom obrazovanju u polju ekonomije – E4.   

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena sa 55 glasova za i 2 glasa suzdržana. 
 
 
 
1.2. Diplomski sveučilišni studij „Menadžment u hotelijerstvu“  
 
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 23. sjednici održanoj dana 27. siječnja 2022. godine, donosi   
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija 

MENADŽMENT U HOTELIJERSTVU 
koje se prijavljuju Povjerenstvu za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa Sveučilišta u Rijeci i Senatu 

I. 
A) Izmjene i dopune koje se iskazuju postotnom vrijednošću (ubrajaju se u postotak izmjene ECTS bodova studijskog 
programa)  
 
1. Uvođenje novoga i/ili ukidanje postojećeg obaveznog predmeta 

 
2. Izmjena ishoda učenja obaveznog predmeta za manje ili jednako 50% 

1.  Poslovna inteligencija prof. dr. sc.  Christian Stipanović I 3 
2.  Standardi u ugostiteljstvu prof. dr. sc. Slobodan Ivanović I 3 
3.  Financijska tržišta i institucije doc. dr. sc.  Siniša Bogdan I 3 
4.  Menadžment troškova izv. prof. dr. sc. Dubravka Vlašić I 3 
5.  Statistička kontrola kvalitete prof. dr. sc. Tea Baldigara I 3 
6.  Vrednovanje poduzeća izv. prof. dr. sc. Daniel Dragičević I 3 
7.  Nautički turizam prof. dr. sc. Daniela Gračan I 3 
8.  Turizam, terorizam i migracije izv. prof. dr. sc. Maja Nikšić Radić I 3 
9.  Menadžment plaža izv. prof. dr. sc. Zrinka Zadel I 3 

R.br. Predmet Nositelj Godina 
studija ECTS Uvođenje novog / 

Ukidanje postojećeg 
1.  Nacionalna ekonomija prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić 1 3 Ukidanje  
2.  Mjerenje kvalitete usluga prof. dr. sc. Suzana Marković 1 6 Ukidanje 
3.  Ekonometrija prof. dr. sc. Tea Baldigara 1 6 Ukidanje 
4.  Mjerenje kvalitete doživljaja prof. dr. sc. Suzana Marković 1 6 Uvođenje 

5.  Hotelske operacije prof. dr. sc. Vlado Galičić, izv. prof. 
dr. sc. Ljubica Pilepić Stifanich 1 6 Uvođenje 

6.  Poslovna prognostika doc. dr. sc. Maja Gregorić 1 3 Uvođenje 
7.  Vještine vodstva prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 1 6 Uvođenje 
8.  Izvori financiranja u hotelijerstvu doc. dr. sc. Siniša Bogdan 1 3 Uvođenje 

9.  Poslovne inovacije i trendovi u 
hotelijerstvu doc. dr. sc. Vanja Vitezić 1 3 Uvođenje 

10.  Hotelska prodaja doc. dr. sc. Marina Laškarin Ažić 1 3 Uvođenje 

R.br. Predmet Nositelj Godina 
studija ECTS 

1.  Strategijsko računovodstvo prof. dr. sc. Sandra Janković 1 6 
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3. Povećanje ili smanjenje broja ECTS bodova obaveznog predmeta 

 
B) Izmjene i dopune koje se ne iskazuju postotnom vrijednošću (ne ubrajaju se u postotak izmjene ECTS bodova studijskog 
programa)  
 
1. Izmjene u nazivima predmeta bez promjene njihova sadržaja 

 
2. Uvođenje novoga ili ukidanje postojećeg izbornog predmeta 

R.br. Predmet Nositelj Godina 
studija 

ECTS  
staro 

ECTS 
novo 

1.  Planiranje u hotelijerstvu prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 1 6 3 

R.br. Prijedlog novog naziva predmeta Nositelj Godina studija Stari naziv predmeta 
1.  Statistička kontrola kvalitete prof. dr. sc. Tea Baldigara 1 Statistička kontrola procesa 

R.br. Predmet Nositelj Godina 
studija ECTS Uvođenje novog / 

Ukidanje postojećeg 
1.  Digitalna komunikacija u turizmu izv. prof. dr. sc. Lidija Bagarić 1 3 Uvođenje 

2.  Inovativne tehnologije  izv. prof. dr. sc. Ljubica 
Pilepić Stifanich 1 3 Uvođenje 

3.  Uvod u Big Data i umjetnu 
inteligenciju  

prof. dr. sc. Tea Baldigara 1 3 Uvođenje 

4.  Virtualni doživljaj prof. dr. sc. Suzana Marković 1 3 Uvođenje 
5.  Luksuzni turizam prof. dr. sc. Daniela Gračan 1 3 Uvođenje 
6.  Opskrbni lanci u turizmu prof. dr. sc. Edna Mrnjavac 1 3 Uvođenje 
7.  Ruralni turizam prof. dr. sc. Romina Alkier 1 3 Uvođenje 

8.  Turizam, društvo i kultura doc. dr. sc. Daniela Soldić 
Frleta 1 3 Uvođenje 

9.  Menadžment luksuznih hotela doc. dr. sc. Ivana Ivančić 1 3 Uvođenje 

10.  Marketing turističke destinacije i 
održivost 

prof. dr. sc. Lorena Bašan 1 3 Uvođenje 

11.  Tehnike pregovaranja doc. dr. sc. . Ana Čuić 
Tanković 1 3 Uvođenje 

12.  Mobilna tehnologija u turizmu doc. dr. sc. Tomislav Car 1 3 Ukidanje 

13.  Menadžment EU projekata doc. dr. sc. Jelena Đurkin 
Badurina 1 3 Ukidanje 

14.  Ekoturizam prof. dr. sc. Dora Smolčić 
Jurdana 1 3 Ukidanje 

15.  Poslovna etika i kultura doc. dr. sc. Marija Ivaniš 1 3 Ukidanje 
16.  Mobilnost u turizmu doc. dr. sc. Nataša Slavić 1 3 Ukidanje 

17.  Klimatske promjene izv. prof. dr. sc. Zvonimira 
Šverko Grdić 1 3 Ukidanje 

18.  Metode multivarijatne analize u 
turizmu i hotelskoj industriji 

prof. dr. sc. Tea Baldigara 1 3 Ukidanje 

19.  Strateški menadžment u 
hotelijerstvu prof. dr. sc. Marko Perić 1 6 Ukidanje 

20.  Upravljanje odnosima s gostima doc. dr. sc. Ivana Ivančić 1 6 Ukidanje 

21.  Investicijski menadžment u 
hotelijerstvu prof. dr. sc. Elvis Mujačević 1 6 Ukidanje 

22.  Menadžment smještaja prof. dr. sc. Vlado Galičić 1 6 Ukidanje 

23.  Revizija u hotelijerstvu izv. prof. dr. sc. Dubravka 
Vlašić 1 6 Ukidanje 
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3. Izmjena ishoda učenja izbornog predmeta 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena sa 55 glasova za i 2 glasa suzdržana. 
 
 
 
2. Izmjene i dopune studijskih programa diplomskih studija Fakulteta koje se ne prijavljuju Povjerenstvu za akreditaciju i 
vrednovanje studijskih programa Sveučilišta u Rijeci i Senatu  
 
2.1. Diplomski sveučilišni studij „Menadžment u turizmu“ 
 
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 23. sjednici održanoj dana 27. siječnja 2022. godine, donosi   
 

ODLUKU  
o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija 

MENADŽMENT U TURIZMU 
 koje se ne prijavljuju Povjerenstvu za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa Sveučilišta u Rijeci i Senatu 

I. 
Izmjene i dopune koje se ne iskazuju postotnom vrijednošću (ne ubrajaju se u postotak izmjene ECTS bodova studijskog programa)  
 
1. Promjena nositelja predmeta 

R.br. Predmet Nositelj 
staro 

Nositelj 
novo Godina ECTS 

1.  Menadžment troškova prof. dr. sc. Sandra Janković izv. prof. dr. sc. Dubravka Vlašić I 3 
2.  Menadžment plaža prof. dr. sc. Dragan Magaš izv. prof. dr. sc. Zrinka Zadel I 3 

 
2. Izmjena opterećenja studenata različitim vrstama obaveza na obaveznom ili izbornom predmetu unutar predviđenoga broja ECTS 
bodova 

24.  Poslovni informacijski sustavi u 
hotelijerstvu 

izv. prof. dr. sc. Ljubica Pilepić 
Stifanich 1 6 Ukidanje 

R.br. Predmet Nositelj Godina 
studija ECTS 

1.  Poslovna inteligencija prof. dr. sc. Christian Stipanović 1 3 
2.  Standardi u ugostiteljstvu prof. dr. sc. Slobodan Ivanović 1 3 
3.  Financijska tržišta i institucije doc. dr. sc. Siniša Bogdan 1 3 
4.  Menadžment troškova izv. prof. dr.sc. Dubravka Vlašić 1 3 
5.  Statistička kontrola kvalitete prof. dr. sc. Tea Baldigara 1 3 
6.  Vrednovanje poduzeća izv. prof. dr. sc. Daniel Dragičević 1 3 
7.  Nautički turizam prof. dr. sc. Daniela Gračan 1 3 
8.  Turizam, terorizam i migracije izv. prof. dr. sc. Maja Nikšić Radić 1 3 
9.  Menadžment plaža izv. prof. dr. sc. Zrinka Zadel 1 3 

R.br. Predmet Nositelj Godina ECTS 
1.  Turističko planiranje i razvoj prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana I 6 
2.  Nacionalna ekonomija prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić, I 3 
3.  Web dizajn u turizmu i hotelijerstvu  prof. dr. sc. Mislav Šimunić I 3 
4.  Turistička potrošnja izv. prof. dr. sc. Adriana Jelušić I 3 
5.  Standardi u ugostiteljstvu prof. dr. sc. Slobodan Ivanović I 3 
6.  Financijska tržišta i institucije doc. dr. sc. Siniša Bogdan I 3 
7.  Poduzetništvo u kulturi izv. prof. dr. sc. Elena Rudan I 3 
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3.  Ažuriranje popisa literature 

II. 
Unaprjeđenje studijskog programa u skladu s izmjenama i dopunama ove Odluke predstavlja aktivnost unutar HKO projekta Izvrsnost 
i učinkovitost u visokom obrazovanju u polju ekonomije – E4.   

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
2.2. Diplomski sveučilišni studij „Menadžment u hotelijerstvu“  
 
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 23. sjednici održanoj dana 27. siječnja 2022. godine, donosi   

 
ODLUKU 

o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija 
MENADŽMENT U HOTELIJERSTVU 

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

Izmjene i dopune koje se ne iskazuju postotnom vrijednošću (ne ubrajaju se u postotak izmjene ECTS bodova studijskog programa)  
 
1. Promjena nositelja predmeta 

R.br. Predmet Nositelj staro Nositelj novo Godina ECTS 
1.  Strategijsko 

računovodstvo 
doc. dr. sc. Katarina 
Poldrugovac prof. dr. sc. Sandra Janković 1 6 

2.  Menadžment troškova prof. dr. sc. Sandra Janković izv. prof. dr. sc. Dubravka Vlašić 1 3 
3.  Menadžment plaža prof. dr. sc. Dragan Magaš izv. prof. dr. sc. Zrinka Zadel 1 3 

8.  Statistička kontrola kvalitete prof. dr. sc. Tea Baldigara I 3 
9.  Menadžment troškova izv. prof. dr. sc. Dubravka Vlašić I 3 
10.  Vrednovanje poduzeća izv. prof. dr. sc. Daniel Dragičević I 3 
11.  Nautički turizam prof. dr. sc. Daniela Gračan I 3 
12.  Poslovna inteligencija prof. dr. sc. Christian Stipanović I 3 
13.  Komparativni fiskalni sustavi izv. prof. dr. sc. Sabina Hodžić I 3 
14.  Međunarodno kretanje kapitala prof. dr. sc. Elvis Mujačević I 3 
15.  Turizam, terorizam i migracije izv. prof. dr. sc. Maja Nikšić Radić I 3 
16.  Nutricionizam prof. dr. sc. Greta Krešić I 3 
17.  Modeli sustava kvalitete izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović  I 3 
18.  Menadžment plaža izv. prof. dr. sc. Zrinka Zadel I 3 

R.br. Predmet Nositelj Godina ECTS 
1.  Turističko planiranje i razvoj prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana I 6 
2.  Poslovna inteligencija prof. dr. sc. Christian Stipanović I 3 
3.  Turistička potrošnja izv. prof. dr. sc. Adriana Jelušić I 3 
4.  Financijska tržišta i institucije doc. dr. sc. Siniša Bogdan I 3 
5.  Menadžment troškova izv. prof. dr.sc. Dubravka Vlašić I 3 
6.  Statistička kontrola kvalitete prof. dr. sc. Tea Baldigara I 3 
7.  Vrednovanje poduzeća izv. prof. dr. sc. Daniel Dragičević I 3 
8.  Nautički turizam prof. dr. sc. Daniela Gračan I 3 
9.  Turizam, terorizam i migracije izv. prof. dr. sc. Maja Nikšić Radić I 3 
10.  Nutricionizam prof. dr. sc. Greta Krešić I 3 
11.  Modeli sustava kvalitete prof. dr. sc.  Ana-Marija Vrtodušić Hrgović I 3 



11 
 

 
2. Izmjena opterećenja studenata različitim vrstama obaveza na obaveznom ili izbornom predmetu unutar predviđenoga broja ECTS 

bodova 

 
3.  Ažuriranje popisa literature 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

R.br. Predmet Nositelj Godina ECTS 
1.  Web dizajn u turizmu i hotelijerstvu  prof. dr. sc. Mislav Šimunić 1 3 
2.  Turistička potrošnja izv. prof. dr. sc. Adriana Jelušić 1 3 
3.  Standardi u ugostiteljstvu prof. dr. sc. Slobodan Ivanović 1 3 
4.  Financijska tržišta i institucije doc. dr. sc. Siniša Bogdan 1 3 
5.  Poduzetništvo u kulturi izv. prof. dr. sc. Elena Rudan 1 3 
6.  Statistička kontrola kvalitete prof. dr. sc. Tea Baldigara 1 3 
7.  Menadžment troškova izv. prof. dr. sc. Dubravka Vlašić 1 3 
8.  Vrednovanje poduzeća izv. prof. dr. sc. Daniel Dragičević 1 3 
9.  Nautički turizam prof. dr. sc. Daniela Gračan 1 3 
10.  Poslovna inteligencija prof. dr. sc. Christian Stipanović 1 3 
11.  Komparativni fiskalni sustavi izv. prof. dr. sc. Sabina Hodžić 1 3 
12.  Međunarodno kretanje kapitala prof. dr. sc. Elvis Mujačević 1 3 
13.  Organizacijsko ponašanje  prof. dr. sc. Nadia Pavia 1 3 
14.  Turizam, terorizam i migracije izv. prof. dr. sc. Maja Nikšić Radić 1 3 
15.  Nutricionizam prof. dr. sc. Greta Krešić 1 3 
16.  Modeli sustava kvalitete izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović  1 3 
17.  Menadžment plaža izv. prof. dr. sc. Zrinka Zadel 1 3 

18.  Menadžment projekata u 
hotelijerstvu prof. dr. sc. Marko Perić 1 6 

19.  Strategijsko računovodstvo prof. dr. sc. Sandra Janković 1 6 
20.  Planiranje u hotelijerstvu prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 1 6 

R.br. Predmet Nositelj Godina ECTS 
1.  Menadžment projekata u 

hotelijerstvu prof. dr. sc. Marko Perić 1 6 

2.  Strategijsko računovodstvo prof. dr. sc. Sandra Janković 1 6 
3.  Poslovna inteligencija prof. dr. sc. Christian Stipanović 1 3 
4.  Turistička potrošnja izv. prof. dr. sc. Adriana Jelušić 1 3 
5.  Financijska tržišta i institucije doc. dr. sc. Siniša Bogdan 1 3 
6.  Menadžment troškova izv. prof. dr.sc. Dubravka Vlašić 1 3 
7.  Statistička kontrola kvalitete prof. dr. sc. Tea Baldigara 1 3 
8.  Vrednovanje poduzeća izv. prof. dr. sc. Daniel Dragičević 1 3 
9.  Nautički turizam prof. dr. sc. Daniela Gračan 1 3 
10.  Turizam, terorizam i migracije izv. prof. dr. sc. Maja Nikšić Radić 1 3 
11.  Nutricionizam prof. dr. sc. Greta Krešić 1 3 
12.  Modeli sustava kvalitete izv. prof. dr. sc.  Ana-Marija Vrtodušić Hrgović 1 3 

AD 8. Odluka o prihvaćanju Detaljnih izvedbenih nastavnih planova za kolegije za kolegije 4. godine ljetnog semestra 
2021./2022. akademske godine 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 
 
Detaljni  izvedbeni nastavni  planovi, objavljeni su na web stranici Fakulteta. 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021.), i članka 5. 
Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (pročišćeni 
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tekst od 1. listopada 2021. godine), Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 23. sjednici, održanoj 
27. siječnja 2022. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o prihvaćanju Detaljnih izvedbenih nastavnih planova za kolegije 4. godine ljetnog semestra 
2021./2022. akademske godine  

l. 
Prihvaćaju se Detaljni izvedbeni nastavni planovi za kolegije 4. godine ljetnog semestra 2021./2022. akademske godine iz studijskih 
programa kako slijedi: 
1. Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu 
2. Preddiplomski sveučilišni studij Menadžment održivog razvoja 

II. 
Detaljni izvedbeni nastavni planovi za kolegije 4. godine ljetnog semestra 2021./2022. akademske godine sastavni su dio ove 
Odluke. 

lll. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 9. Odluka o upisnim kvotama za upis na preddiplomske sveučilišne studije na Fakultetu za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu u 2022./2023. akademskoj godini  
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. godine, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 23. sjednici, održanoj 27. siječnja 2022. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o upisnim kvotama za upis na preddiplomske sveučilišne studije  

na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u 2022./2023. akademskoj godini 
I.  

 REDOVITI 
STUDENTI STRANCI IZVANREDNI 

STUDENTI UKUPNO 
Preddiplomski  sveučilišni studij POSLOVNA 
EKONOMIJA U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU - 
OPATIJA 

135 7 110 252 

smjer – Menadžment  u turizmu 60 1 70 131 

smjer – Menadžment u hotelijerstvu 40 1 40 81 
smjer – Menadžment u hotelijerstvu  
(nastava na engleskom jeziku) 35 5 - 40 

Preddiplomski  sveučilišni studij – 
MENADŽMENT ODRŽIVOG RAZVOJA - 
OPATIJA 

30 1 40 71 

Preddiplomski  sveučilišni studij – POSLOVNA 
EKONOMIJA U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU  
- 
ZABOK 

- - 150 150 

smjer – Menadžment  u turizmu - - 90 90 

smjer – Menadžment u hotelijerstvu - - 60 60 

UKUPNO 165 8 300 473 
II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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Odluka donesena jednoglasno. 

 

AD 10. Izbor nastavnika i suradnika 
 
1. dopuna izvješća 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  
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Vlado Galičić 
 
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 23. sjednici, održanoj 27. siječnja 
2022. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o usvajanju dopune Izvješća Stručnog povjerenstva 
I. 

Usvaja se dopuna Izvješća 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 dopunjenim 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 znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju. 

III. 
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 ekonomija, grana ekonomika poduzetništva 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Nadia Pavia 
 
Na temelju članaka 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13,101/14, 60/15 i 131/17), članka 83. Statuta Sveučilišta u Rijeci (pročišćeni tekst od 
5. lipnja 2018. godine), članaka 29. i 46. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (pročišćeni tekst od 30. listopada 
2015. godine) i članaka 5. i 11. Pravilnika o postupku izbora u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna, znanstvena, nastavna 
i suradnička zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci  - pročišćeni tekst od 15. svibnja 2015. godine, Fakultetsko 
vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 23. sjednici, održanoj dana 27. siječnja 2022. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
I. 

Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog 
profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu ekonomika poduzetništva, u 
radni odnos na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. 

II. 
Doc. dr. sc. Nataša Slavić  bira se u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu ekonomika poduzetništva. 

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

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 11. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika i suradnika 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 

 
1. izbor suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje 
ekonomije (bez zaključivanja ugovora o radu) 
 
Na temelju članaka 92. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15,  131/17), članka 79. Statuta Sveučilišta u Rijeci od 12. veljače 2020. 
godine, članka 26. Pravilnika o postupku izbora u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička 
zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci (pročišćeni tekst od 15. svibnja 2015. godine), te članaka 29. i 47. 
Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu -  pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. godine), Fakultetsko vijeće Fakulteta 
za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 23. sjednici, održanoj dana 27. siječnja 2022. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
I. 

Raspisuje se natječaj za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta (bez zaključivanja ugovora o radu) iz znanstvenog područja 
društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, na određeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica. 

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

1. prof. dr. sc. Lorena Bašan – predsjednica Povjerenstva 
 Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 
2. izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić – članica 
 Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 
3. izv. prof. dr. sc. Lidija Bagarić– članica 
 Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

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

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 12. Pokretanje postupka reizbora:  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 

 
1. reizbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih 
znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu opća ekonomija – izv. prof. dr. sc. Adriana Jelušić 
 
Na temelju članka 102. stavak 2. 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 3. i 4. Pravilnika o postupku reizbora osoba 
na znanstveno – nastavnim, umjetničko – nastavnim, nastavnim i stručnim radnim mjestima na Sveučilištu u Rijeci od 29. travnja 
2014. godine te članka 29.  i članka 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 23. sjednici, održanoj dana 27. siječnja 2022. 
godine, donijelo je 
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ODLUKU 
o pokretanju postupka reizbora na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora  

i imenovanju stručnog povjerenstva 
I. 

Pokreće se postupak reizbora izv. prof. dr. sc. Adriane Jelušić zaposlene na znanstveno – nastavnom radnom mjestu izvanrednog 
profesora na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju 
ekonomije, znanstvenoj grani opća ekonomija. 

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

a) prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić – predsjednica Povjerenstva 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 

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

c) prof. dr. sc. Ljerka Cerović –  članica 
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet. 

III. 
Stručno povjerenstvo iz točke II. ove Odluke obvezno je Fakultetskom vijeću podnijeti izvješće o radu 
zaposlenika s mišljenjem o ispunjavanju ili ne ispunjavanju minimalnih uvjeta radnih obveza, najkasnije u roku od 30 dana od dana 
imenovanja. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
2. reizbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih 
znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu poslovna informatika – izv. prof. dr. sc. Ljubica Pilepić Stifanich 
 
Na temelju članka 102. stavak 2. 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 3. i 4. Pravilnika o postupku reizbora osoba 
na znanstveno – nastavnim, umjetničko – nastavnim, nastavnim i stručnim radnim mjestima na Sveučilištu u Rijeci od 29. travnja 
2014. godine te članka 29.  i članka 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 23. sjednici, održanoj dana 27. siječnja 2022. 
godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o pokretanju postupka reizbora na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora 

 i imenovanju stručnog povjerenstva 
I. 

Pokreće se postupak reizbora izv. prof. dr. sc. Ljubice Pilepić Stifanich zaposlene na znanstveno – nastavnom radnom mjestu 
izvanrednog profesora na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, u znanstvenom području društvenih znanosti, 
znanstvenom polju ekonomije, znanstvenoj grani poslovna informatika. 

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

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

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

c) prof. dr. sc. Mislav Šimunić –  član 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

III. 
Stručno povjerenstvo iz točke II. ove Odluke obvezno je Fakultetskom vijeću podnijeti izvješće o radu 
zaposlenika s mišljenjem o ispunjavanju ili ne ispunjavanju minimalnih uvjeta radnih obveza, najkasnije u roku od 30 dana od dana 
imenovanja. 
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IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 13. Usvajanje Izvješća Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje: 
 

1. izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje 
ekonomija – doc. dr. sc. Marina Perišić Prodan 

Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić 
 
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:  
izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić  – predsjednica Povjerenstva,  izv. prof. dr. sc. Lidija Bagarić -  članica  i  izv. prof. dr. sc. Jasmina 
Dlačić  - članica, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 23. sjednici, održanoj dana 27. siječnja 
2022. godine, donijelo je   
 

ODLUKU 
o usvajanju Izvješća Stručnog povjerenstva 

I. 
Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor doc. dr. sc. Marine Perišić Prodan 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. 
 
 
 
2. izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje 

ekonomija – doc. dr. sc. Marina Laškarin Ažić 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Vlado Galičić 
 
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. Vlado Galičić – predsjednik Povjerenstva,  prof. dr. sc. Ines Milohnić -  članica  i  prof. dr. sc. Zdravko Zekić - član, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 23. sjednici, održanoj dana 27. siječnja 2022. godine, donijelo 
je   

ODLUKU 
o usvajanju Izvješća Stručnog povjerenstva 

I. 
Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor doc. dr. sc.  Marine Laškarin Ažić 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. 
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Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
3. dopuna izvješća stručnog povjerenstva u postupku izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz znanstvenog 

područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija –dr. sc. Romana Lekić 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Romina Alkier 
 
Na temelju članaka 35.  Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, a na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva za izbor u sastavu:  prof. 
dr. sc. Romina Alkier – predsjednica Povjerenstva, doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta – članica  i  izv. prof. dr. sc. Tea Golja – članica, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 23. sjednici, održanoj dana 27. siječnja 2022. godine, donijelo 
je                                                                      
 

ODLUKU 
o usvajanju dopune Izvješća Stručnog povjerenstva 

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

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

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 14. 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. Ana Čuić Tanković 
 
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 23. sjednici, 
održanoj dana 27. siječnja 2022. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o pokretanju izbora u znanstveno zvanje  višeg znanstvenog suradnika 
I. 

Pokreće se postupak izbora  doc. dr. sc. Ane Čuić Tanković 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. Lorena Bašan – predsjednica Povjerenstva 
          Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 

b)  prof. dr. sc. Marko Perić - član 
    Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 
c)  izv. prof. dr. sc.  Dragan Benazić- član 
    Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“. 

II. 
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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 15. Akcijski plan Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete za 2022. godinu 
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, a na 
prijedlog Odbora za osiguravanje i unapređenje kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Fakultetsko vijeće 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 23. sjednici, održanoj 27. siječnja 2022. godine, donijelo je 
 

 
ODLUKU 

o usvajanju Akcijskog plana Odbora za osiguravanje i unapređenje kvalitete  
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2022. godinu 

 
I. 

Usvaja se Akcijski plan Odbora za osiguravanje i unapređenje kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2022. 
godinu. 

II. 
Akcijski plan Odbora za osiguravanje i unapređenje kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2022. godinu 
sastavni je dio ove Odluke. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.                
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 16. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. Odluka o imenovanju, mentora, komentora i savjetnika:   

1. Alma Harašić Bremec 
2. Nicol Kleiner  
3. Kristina Pilko 
4. Mario Sušanj 
5. Silvija Capić 
6. Krešimir Rotim 
7. Maja Lena Lopatny 

 
 
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 18. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim 
studijima  (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci (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 23. sjednici, 
održanoj dana 27. siječnja 2022. godine donosi slijedeće 
 

ODLUKE 



19 
 

o imenovanju mentora, komentora i savjetnika 
 

R. 
br. 

Prezime, ime 
studenta 

Matični 
broj Mentor / komentor / savjetnik Znanstvena grana Institucija 

1.  Alma Harašić 
Bremec 107MOR21 Savjetnica:   

izv. prof. dr. sc. Kristina Črnjar 
organizacija i 
menadžment  

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet za 

menadžment u turizmu 
i ugostiteljstvu 

2.  Nicol Kleiner 108MOR21 Savjetnica:   
doc. dr. sc. Marina Perišić Prodan marketing 

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet za 

menadžment u turizmu 
i ugostiteljstvu 

3.  Kristina Pilko 109MOR21 Savjetnica:  
prof. dr. sc. Daniela Gračan trgovina i turizam 

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet za 

menadžment u turizmu 
i ugostiteljstvu 

4.  Mario Sušanj 110MOR21 Savjetnica:  
prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana trgovina i turizam 

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet za 

menadžment u turizmu 
i ugostiteljstvu 

5.  Silvija Capić 86MOR19 

Mentorica:  
izv. prof. dr. sc. Irena Ateljević trgovina i turizam Institut za turizam,  

Zagreb 

Komentorica: 
doc. dr. sc. Jelena Đurkin 
Badurina   

organizacija i 
menadžment 

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet za 

menadžment u turizmu 
i ugostiteljstvu 

6.  Krešimir Rotim 104MOR20 Mentorica:  
prof. dr. sc. Daniela Gračan trgovina i turizam 

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet za 

menadžment u turizmu 
i ugostiteljstvu 

7.  Maja Lena 
Lopatny 100MOR20 Mentorica:  

prof. dr. sc. Romina Alkier  trgovina i turizam 
Sveučilište u Rijeci,  

Fakultet za 
menadžment u turizmu 

i ugostiteljstvu 
 

III. 
Ova Odluke stupaju na snagu danom donošenja. 

 
Odluke donesene jednoglasno. 

 
 
2. Odluka o stavljanju u mirovanje mentorstva mentorici prof. dr. sc. Romini Alkier  studentici Evi Jurišić Kolega  
 
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 18. stavku 11.Pravilnika o poslijediplomskim 
sveučilišnim studijima  (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci (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 23. 
sjednici, održanoj dana 27. siječnja 2022. godine donosi  
 

ODLUKU  
o mirovanju mentorstva 

I.  
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Prof. dr. sc. Romini Alkier stavlja se u mirovanje mentorstvo studentici Evi Jurišić Kolega (m.b. 61MOR15) koja nije dva puta 
uzastopno upisala nastavak studija, te se to mentorstvo neće ubrajati u aktivna mentorstva prof. dr. sc. Romine Alkier.  

II.  
Ako studentica naknadno podnese zahtjev za nastavak studija, te Vijeće doktorskog studija odobri njen zahtjev i donese odluku o 
odobravanju nastavka studija i postupka stjecanja doktorata znanosti, istom će se odlukom predložiti aktiviranje mentorstva ranije 
imenovanog mentora ovisno o kvoti dopuštenoj za mentorstva ili će se predložiti imenovanje drugog mentora. 

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

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 17. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
 
1. Odluke o imenovanju mentora, komentora i savjetnika:  

1. Sara Fuchs Marčinković 
2. Denis Prevolšek 
3. Dora Rašan 
4. Karmela Višković 
5. Marija Vukoja 
6. Josipa Jutt Ferlan 
7. Metka Bradetić 
 
 

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 18. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim 
studijima  (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci (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 23. sjednici, 
održanoj dana 27. siječnja 2022. godine donosi slijedeće 
 

ODLUKE 
o imenovanju mentora, komentora i savjetnika 

 
R. 
br. 

Prezime, ime 
studenta 

Matični 
broj 

Mentor / komentor / 
savjetnik Znanstvena grana Institucija 

1.  Sara Fuchs 
Marčinković 75DR21 Savjetnica:  

prof. dr. sc. Sandra Janković računovodstvo 
Sveučilište u Rijeci,  

Fakultet za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu 

2.  Denis  Prevolšek 77DR21 

Mentor:   
prof. dr. sc. Darko Prebežac trgovina i turizam Sveučilište u Zagrebu,  

Ekonomski fakultet u Zagrebu 

Komentorica: 
prof. dr. sc. Sandra Janković  računovodstvo 

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet za menadžment u 

turizmu i ugostiteljstvu 

3.  Dora Rašan 76DR21 
Savjetnica:  
doc. dr. sc. Marina Laškarin 
Ažić 

organizacija i 
menadžment 

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet za menadžment u 

turizmu i ugostiteljstvu 

4.  Karmela Višković 78DR21 

Mentor:   
prof. dr. sc. Darko Prebežac trgovina i turizam Sveučilište u Zagrebu,  

Ekonomski fakultet u Zagrebu 
Komentorica:  
izv. prof. dr. sc. Dina 
Lončarić 

marketing 
Sveučilište u Rijeci,  

Fakultet za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu 
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5.  Marija Vukoja 79DR21 
Savjetnica:  
doc. dr. sc Jelena Đurkin 
Badurina 

organizacija i 
menadžment 

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet za menadžment u 

turizmu i ugostiteljstvu 

6.  Josipa Jutt Ferlan 73DR20 
Mentorica:  
prof. dr. sc. Helga Maškarin 
Ribarić 

organizacija i 
menadžment 

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet za menadžment u 

turizmu i ugostiteljstvu 

7.  Metka Bradetić 53DR15 
Mentorica:  
izv. prof. dr. sc. Kristina 
Črnjar 

menadžment i 
upravljanje 

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet za menadžment u 

turizmu i ugostiteljstvu 
 

III. 
Ova Odluke stupaju na snagu danom donošenja. 

 
Odluke donesene jednoglasno. 

 
 

2. Odluka o stavljanju u mirovanje mentorstva mentoru prof. dr. sc. Slobodanu Ivanoviću  studentici Ivani Čosić 
 
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 18. stavku 11.Pravilnika o poslijediplomskim 
sveučilišnim studijima  (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci (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 23. sjednici, održanoj dana 27. siječnja 2022. godine donosi  
 

ODLUKU 
o mirovanju mentorstva 

I.  
Prof. dr. sc. Slobodanu Ivanoviću stavlja se u mirovanje mentorstvo studentici Ivani Čosić,(M.B. 51DR14) koja nije dva puta 
uzastopno upisala nastavak studija, te se to mentorstvo neće ubrajati u aktivna mentorstva prof. dr. sc. Slobodana Ivanovića.  

II.  
Ako studentica naknadno podnese zahtjev za nastavak studija, te Vijeće doktorskog studija odobri njen zahtjev i donese odluku o 
odobravanju nastavka studija i postupka stjecanja doktorata znanosti, istom će se odlukom predložiti aktiviranje mentorstva ranije 
imenovanog mentora ovisno o kvoti dopuštenoj za mentorstva ili će se predložiti imenovanje drugog mentora. 

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

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 18. Odluka o odobravanju priručnika pod naslovom „Audiomenadžment u turizmu“ kao izdanja Fakulteta za menadžment 
u turizmu i ugostiteljstvu 
Izvjestiteljica: prodekanica za znanstvenu i stručnu djelatnost, doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta 
 
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 i Proceduri objavljivanja naslova u izdaniju Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu (KLASA: 602-04/21-01/134, URBROJ: 2156/24-21-01-01) od 25. ožujka 2021. godine, na prijedlog 
Povjerenstva za izdavačku djelatnost Fakulteta, u sastavu doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta, predsjednica Povjerenstva, izv. prof. dr. 
sc. Goran Karanović i doc.  dr. sc. Hrvoje Grofelnik, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 23. 
sjednici, održanoj 27. siječnja 2022. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o odobravanju priručnika pod naslovom „Audiomenadžment u turizmu“ 

kao izdanja Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
I. 
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Odobrava se izdanje priručnika pod naslovom „Audiomenadžment u turizmu“, autora prof. dr. sc. Christiana Stipanovića i prof. 
dr. sc. Diane Gregurić kao izdanja Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.  

- vrsta izdanja: priručnik (1. izdanje) 
- format: e-izdanje  
- nakladnik: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci 
- znanstveno polje: interdisciplinarno 
- jezik: hrvatski  
- u suizdavaštvu sa Hrvatskom turističkom zajednicom 
- recenzenti: - prof. dr. sc. Darko Prebežac  

(Ekonomski fakultet – Zagreb, Sveučilište u Zagrebu),  
- prof. dr. sc. Lidija Runko Luttenberger,  

(Odsjek za politehniku, Sveučilište u Rijeci) 
       -  doc. dr. sc. Miljenko Krhen,  

(Tekstilno-tehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu) 
- lektor: izv. prof. dr. sc. Mihaela Matešić, (Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci). 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 19. Razno 
 
Pod točkom razno nije se raspravljalo.  
 

Sjednica Fakultetskog vijeća završila je u 16.20 sati.   
 
 
Zapisničarka: Maja Juračić, dipl. iur., v.r.                                                                                                          

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

 
 


