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Opatija, 4. ožujak 2022. 

 
ZAPISNIK  

sa 26. sjednicu Fakultetskog vijeća, održane u 
petak, 4. ožujka 2022. godine u 10,00 sati, putem Microsoft Teams-a 

 

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

ZAPISNIČARKA Maja Juračić, dipl. iur. 

NAZOČNI ČLANOVI FAKULTETSKOG VIJEĆA: 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, doc. dr. sc. Grofelnik Hrvoje, izv. prof. dr. sc. Hodžić Sabina, doc. dr. sc. Ivančić Ivana, doc. dr. sc. Ivaniš, Marija, 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. Lončarić Dina, prof. dr. sc. Marković Suzana, prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić, prof. dr. sc. Milohnić 
Ines, doc. dr. sc. Mikinac Krešimir,  izv. prof. dr. sc. Miškulin Dolores, prof. dr. sc. Mrnjavac Edna, 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, izv. prof. 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, Turalija Denis mag.oec, 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, Butković Mia, Komšić Filip, Suštar Natali               
            
ODSUTNI ČLANOVI FAKULTETSKOG VIJEĆA: doc. dr. sc. Cvelić Bonifačić Josipa, prof. dr. sc. Krstinić Nižić Marinela, doc. dr. sc. 
Laškarin Ažić, Marina, Blažić Marko, Bulović Jure, Cindrić Marija, Lasić Ivana, 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 26. sjednicu Fakultetskog vijeća. 
 

DNEVNI RED 

1.  Usvajanje Zapisnika sa 23., 24. i 25. sjednice Fakultetskog vijeća 

2.  Usvajanje Dnevnog reda 26. 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.  Razrješenje i imenovanje prodekana za poslovne odnose  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc, Sandra Janković 
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7.  Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci u 2021. (kvantitativni i kvalitativni dio)  
Izvjestitelji: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković i prodekan za međunarodnu suradnju, prof. dr. sc. Marko Perić 

8.  Financijsko izvješće za 2021. godinu 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 

9.  Izvješće o radu Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete za 2021. godinu 
Izvjestiteljica: doc. dr. sc. Maja Gregorić, voditeljica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete 

10.  
Združeni specijalistički diplomski stručni studij "Master of Sustainable Outdoor Hospitality Management"- 
usvajanje prijedloga studijskog programa 
Izvjestiteljice: izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović, prodekanica za nastavu i doc. dr. sc. Josipa Cvelić Bonifačić 

11.  
Odluka o upisnim kvotama za upis na diplomske sveučilišne studije na Fakultetu za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu u 2022./ 2023. akademskoj godini 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović, prodekanica za nastavu 

12.  Izvješće "Povjerenstva za ocjenu rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora" u 2021. godini 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Vlado Galičić 

13.  
Izbor nastavnika i suradnika 
1. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora, za znanstveno 
područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, grana organizacija i menadžment  
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 

14.  

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

 
1. izbor nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz 
znanstvenog područja biotehničkih znanosti, znanstvenog polja nutricionizam  
2. izbor nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača 

15.  

Usvajanje Izvješća Povjerenstva u postupku reizbora:  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
1. reizbor na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih 

znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu opća ekonomija – izv. prof. dr. sc. Adriana Jelušić 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić 

2. reizbor na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih 
znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu poslovna informatika – izv. prof. dr. sc. Ljubica Pilepić 
Stifanich 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Vlado Galičić 

16.  

Usvajanje Izvješća Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje: 
 
1.  dopuna Izvješća u postupku izbora 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. Ana Čuić Tanković 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Lorena Bašan 

17.  

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. Maja Gregorić 
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18.  
Odluka o upisnim kvotama za upis na poslijediplomske sveučilišne studije na Fakultetu za menadžment u turizmu 
i ugostiteljstvu u 2022./ 2023. akademskoj godini 
Izvjestiteljica: prodekanica za znanstvenu i stručnu djelatnost, doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta 

19.  

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. Izvješće o realizaciji Akcijskog plana za unapređenje kvalitete poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog 

studija Menadžment održivog razvoja za razdoblje 2021. – 2026. u 2021. godini 
2. Odluke o imenovanju mentora i komentora studentima poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija 

Menadžment održivog razvoja 
1. Odluka o razrješenju i imenovanju mentora studentu Justinu Pupavcu 
2. Odluka o imenovanju mentora i komentora studentu Zlatanu Muftiću 

3. Godišnje izvješće poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Menadžment održivog razvoja za 2021. 
godinu 

20.  

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
 
1. Izvješće o realizaciji Akcijskog plana za unapređenje kvalitete poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog 

studija Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu za razdoblje 2021. – 2026. u 2021. godini 
2. Godišnje izvješće poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Poslovna ekonomija u turizmu i 

ugostiteljstvu za 2021. godinu 

21.  Strategija znanstvenih istraživanja Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Izvjestiteljica: prodekanica za znanstvenu i stručnu djelatnost, doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta 

22.  

Cjeloživotno obrazovanje 
Izvjestitelji prof. dr. sc. Romina Alkier, prodekanica za poslovne odnose i prof. dr. sc. Marko Perić, prodekan za 
međunarodnu suradnju 
1. Program cjeloživotnog obrazovanja za stjecanje znanja, vještina i kompetencija u okviru akreditiranog 
studijskog programa  

1. Croatia as a tourist destination 
2. Francais Gastronomique 
3. Marketing turističke destinacije 
4. Međunarodna enogastronomija 
5. Menadžment sporta u turizmu 

2. Program usavršavanja s ECTS bodovima 
1. Prirodne atrakcije u turizmu 

23.  Razno 

 
 

AD1. Usvajanje Zapisnika sa 23., 24. i 25. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Zapisnici sa 23., 24. i 25. sjednice Fakultetskog vijeća, usvojeni su bez primjedbi. 
 

AD 2. Usvajanje Dnevnog reda 26. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Dnevni red 26. sjednice Fakultetskog vijeća, usvojen je bez primjedbi. 
 

AD 3. Informacije Dekanice 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
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Dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković, izvijestila je Fakultetsko vijeće o sljedećem: 
 
- Dekanica je čestitala prof. dr. sc. Mislavu Šimuniću na izboru u više zvanje koje je potvrđeno na Senatu Sveučilišta u Rijeci  
 
- 22. i 23. veljače. 2022.godine, održan je edukacijski seminar „Razvoj i upravljanje kulturnim rutama“ u organizaciji HGK – Županijska 
komora Rijeka i Fakulteta. 
 
- 23. veljače 2022. godine, Eko odbor Fakulteta pozvao svoje članove te članove Studentskog zbora, djelatnike Fakulteta i udrugu 
Žmergo kako bi zajednički obilježili Dan ružičastih majica sa porukom #nasiljeprestajeovdje. Ovim obilježavanjem naglasila se borba 
protiv vršnjačkog nasilja te istaknulo da je Fakultet mjesto nulte tolerancije na nasilje. 
 
- 24. veljače 2022. godine, održan je virtualni Dan otvorenih vrata FMTU-a  na kojem se promoviralo preddiplomske i diplomske studije 
Fakulteta. 
 
- 25. veljače 2022. godine, održana je konferencija na kojoj je sudjelovala Dekanica, pod nazivom "Radna snaga u turizmu – izazovi 
i potencijali". 
 
- Na Fakultetu je 28. veljače održan Welcome day za strane studente u mobilnosti.  U ljetnom semestru na Fakultetu će biti 35 stranih 
studenata. 
 
- 28. veljače 2022. godine držano je predstavljanje stručnog e-priručnika “Audiomenadžment u turizmu” koautora Diane Grgurić i prof. 
dr. sc. Christiana Stipanovića te okrugli stol na temu “Audiomenadžment u hrvatskom turizmu“. 
 
- Na Fakultetu se nastavlja sa financiranjem istraživačkih potpora. Sveučilište u Rijeci je odobrilo nastavak financiranja tri znanstvena 
projekta sa Fakulteta čiji su voditelji izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić, prof. dr. sc. Christian Stipanović i prof. dr. sc. Marko Perić. 
 
- Potpisana su dva nova ugovora o financiranju znanstveno-istraživačkih projekata u okviru ZIP FMTU projektne linije koju Fakultet 
financira vlastitim sredstvima, voditelji projekata su prof. dr. sc. Marko Perić i doc. dr. sc. Krešimir Mikinac. 
  
- Održana je radionica za nastavnike (nastavničke kompetencije) kojoj je prisustvovalo 35 nastavnika. 
 
- Krenula su tri programa cjeloživotnog obrazovanja: Menadžment kamping resorta (51 polaznik), Menadžment hotelske prodaje (17 
polaznika) i Seminar za turističke vodiče (20 polaznika). 
 
- Fakultet se uključio u treći virtualni sajam obrazovanja pod nazivom „Na koji ćeš faks?“ putem kojeg se predstavlja više od 200 
visokoškolskih ustanova iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije.  
 
- U tijeku su intenzivne promocije diplomskih studija studentima 4. godine preddiplomskih studija. 
 
- Dekanica je podsjetila nastavnike i zamolila da upute sve studente na nove Upute za prijavu, izradu, predaju i obranu završnog rada 
i diplomskog rada. Obrane završnih i diplomskih radova za studente koji će rad braniti nakon zimskog semestra održat će se 
kombinirano (onsite / online) u dogovoru sa studentom i nastavnikom. Obrane u ljetnom semestru održat će sukladno novim mjerama 
o čemu će studenti biti obaviješteni. Dekanica je obavijestila sve prisutne o ublažavanju epidemioloških mjera te napomenula da će 
doći do izmjene rasporeda. 
 

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 63. sjednice Senata - 3. zajednička tematska 
sjednica Senata i Savjeta Sveučilišta održane 8. veljače 2022 godine i 64. sjednice Senata održane 22. veljače 2022. godine. 
 
Zapisnici sa sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci dostupni su na službenim stranicama Sveučilišta u Rijeci. 
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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: 
 
- Planira se održavanje Saint Patrick's Day na Fakultetu. 
- UniSport liga nastavlja sa radom –  za vikend je predviđeno održavanje odbojkaškog turnira.  
- Studenti planiraju putem Facebooka objavljivati važne obavijesti.  
- Na natječaju za financiranje studentskih programa u 2022. godini Studentskom zboru FMTU dodijeljeno je 22.500,00 kn.  
- Studentska konferencija održat će se u Splitu od 31. 3. -2. 4. 2022., na kojoj će sudjelovati i studenti Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu. 
- Studentski zbor pojačat će uključivanje stranih studenata u društvene aktivnosti na Fakultetu. 
 

AD 6. Razrješenje i imenovanje prodekana za poslovne odnose  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc, Sandra Janković 
 
1. Odluka o razrješenju prodekana za poslovne odnose 
Na temelju članaka 38. stavak 1. alineja 1. i 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 26. sjednici, održanoj dana 4. ožujka 
2022. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o razrješenju dužnosti prodekana za poslovne odnose  
I. 

Prof. dr. sc. Romina Alkier razrješava se dužnosti prodekana za poslovne odnose prije isteka mandata, na osobni zahtjev. 
II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
2. Odluka o imenovanju prodekana za poslovne odnose 
Na temelju članaka 29. i 37. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. godine, 
a na prijedlog dekanice, prof. dr. sc. Sandre Janković, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, na 26. 
sjednici, održanoj 4. ožujka 2022. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o imenovanju prodekana za poslovne odnose 

I. 
Izv. prof. dr. sc. Elena Rudan bira se na dužnost prodekanice za poslovne odnose s danom 5. ožujka 2022. godine. 

II. 
Mandat Prodekanice iz prethodnog stavka ove Odluke traje do 30. rujna 2023. godine ili do razrješenja s dužnosti. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 7. Izvješća o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci u 2021. (kvantitativni i kvalitativni dio)  
Izvjestitelji: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković i prodekan za međunarodnu suradnju, prof. dr. sc. Marko Perić 
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Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 15. ožujka 2022. godine, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 26. sjednici, održanoj dana 4. ožujka 2022. godine, donijelo 
je 
 

ODLUKU 
I. 

Usvaja se Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2021. godinu - kvantitativni i Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta 
u Rijeci za 2021. godinu - kvalitativni dio, na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

II. 
Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2021. godinu - kvantitativni i Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci 
za 2021. godinu - kvalitativni dio, na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, čini sastavni dio ove Odluke. 

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

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 8. Financijsko izvješće za 2021. 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 26. sjednici, održanoj dana 4. ožujka 2022. godine, donijelo 
je 
 

ODLUKU 
I. 

Usvaja se Financijsko izvješće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2021. godinu. 
II. 

Financijsko izvješće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2021. godinu čini sastavni dio ove Odluke. 
III. 

Financijsko izvješće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2021. godinu upućuje se Sveučilištu u Rijeci na daljnje 
postupanje. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 9. Izvješće o radu Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete za 2021. godinu 
Izvjestiteljica: doc. dr. sc. Maja Gregorić, voditeljica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete 
 
Izvješću Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2021. godinu, možete 
pristupiti na linku: 
https://cloud.fthm.hr:1996/d/s/ngvJ7rosW2ZLcKJ0ePgq0VCoBD9eHCSZ/jeuPUAeurkL3BtE9yBL28YWdbdQltQ4X-2L6AnYcDVgk 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu- pročišćeni tekst od 15.ožujka 2022. godine, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, na 26. sjednici održanoj 4. ožujka 2022. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
l. 

Usvaja se Izvješće Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2021. 
godinu. 

https://cloud.fthm.hr:1996/d/s/ngvJ7rosW2ZLcKJ0ePgq0VCoBD9eHCSZ/jeuPUAeurkL3BtE9yBL28YWdbdQltQ4X-2L6AnYcDVgk
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ll. 
Izvješće Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2021. godinu, čini 
sastavni dio ove Odluke. 

lll. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

AD 10. Združeni specijalistički diplomski stručni studij "Master of Sustainable Outdoor Hospitality Management"- usvajanje 
prijedloga studijskog programa 
Izvjestiteljice: izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović, prodekanica za nastavu i doc. dr. sc. Josipa Cvelić Bonifačić 
 
 
Na temelju članka 3. Pravilnika o akreditiranju studijskih programa Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 28. siječnja 2019. godine 
i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni 15. ožujka 2021. godine, Fakultetsko vijeće 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 26. sjednici održanoj 4. ožujka 2022. godine, donosi 
 

ODLUKU 
l. 

Usvaja se prijedlog studijskog programa združenog specijalističkog diplomskog stručnog studija "Master of Sustainable Outdoor 
Hospitality Management". 

ll. 
Prijedlog studijskog programa iz točke I. ove Odluke upućuje se Sveučilištu u Rijeci, na daljnje postupanje. 

lll. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 11. Odluka o upisnim kvotama za upis na diplomske sveučilišne studije na Fakultetu za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu u 2022./ 2023. akademskoj godini 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović, prodekanica za nastavu 
 
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 26. sjednici, održanoj dana 4. ožujka 2022. godine, donijelo 
je  
 

ODLUKU 
o upisnim kvotama za upis na diplomske sveučilišne studije  

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

 
NAZIV STUDIJA 

Redoviti 
studenti  

Redoviti studenti - 
stranci (izvan EU)  

Izvanredni 
studenti  Ukupno 

Diplomski sveučilišni studij  
Marketing u turizmu 30 0 20 50 

Diplomski sveučilišni studij  
Menadžment u turizmu 48 2 50 100 

Diplomski sveučilišni studij  
Menadžment u hotelijerstvu 50 1 45 96 

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

0 0 90 90 

Združeni diplomski sveučilišni studij (Master) 
„TURIZAM“  0 0 30 30 
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UKUPNO 128 3 235 366 

II.  
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 12. Izvješće "Povjerenstva za ocjenu rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora" u 2021. godini 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Vlado Galičić 
 
1. Izvješće mentora o  vrednovanju rada asistenata 
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 26. sjednici, održanoj dana 4. ožujka 2022. godine, 
donijelo je 

ODLUKU 
I. 

Usvaja se Izvješće mentora o  vrednovanju rada asistenata,  na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2021. godinu. 
II. 

Izvješće iz prethodne točke čini sastavni dio ove Odluke. 
 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
2. Izvješće i ocjena asistenata o mentorstvu nastavnika 
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 26. sjednici, održanoj dana 4. ožujka 2022. godine, 
donijelo je 

ODLUKU 
I. 

Usvaja se Izvješće i ocjena asistenata o mentorstvu nastavnika, na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2021. 
godinu. 

II. 
Izvješće iz prethodne točke čini sastavni dio ove Odluke. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
3. Izvješće poslijedoktoranda o svom radu 
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 26. sjednici, održanoj dana 4. ožujka 2022. godine, 
donijelo je 

ODLUKU 
I. 

Usvaja se Izvješće poslijedoktoranda o svom radu, na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2021. godinu. 
II. 

Izvješće iz prethodne točke čini sastavni dio ove Odluke. 
III. 

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

 
 
4. Izvješće mentora o svom radu 
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 26. sjednici, održanoj dana 4. ožujka 2022. godine, donijelo 
je 

ODLUKU 
I. 

Usvaja se Izvješće mentora o svom radu,  na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2021. godinu. 
II. 

Izvješće iz prethodne točke čini sastavni dio ove Odluke. 
III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 13. Izbor nastavnika i suradnika 
 
1. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora, za znanstveno područje 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, grana organizacija i menadžment  
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
 
Na temelju članaka  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. i 46. 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. Helga Maškarin Ribarić– predsjednica Povjerenstva, izv. prof. dr. sc. Kristina Črnjar – članica i prof. dr. sc. Mrija Kaštelan 
Mrak – članica, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 26. sjednici, održanoj 4. ožujka 2022. 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 
izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i 
menadžment. 

II. 
Ova Odluka s Izvješćem Stručnog povjerenstva, upućuje se Matičnom odboru za znanstveno područje društvenih znanosti, 
znanstveno polje ekonomije, radi provođenja postupka izbora pristupnika doc. dr. sc. Marije Ivaniš u znanstveno zvanje višeg 
znanstvenog suradnika. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 14. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika i suradnika 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 

 
1. izbor nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog 
područja biotehničkih znanosti, znanstvenog polja nutricionizam  
 
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 
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2021. godine), članka 8. 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 26. sjednici, održanoj dana 4. ožujka 2022. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
I. 

Raspisuje se natječaj za izbor nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz 
znanstvenog područja biotehničkih znanosti, znanstvenog polja nutricionizam,  na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom  – 
1 izvršitelj/ica. 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
2. izbor nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača 
 
Na temelju članka 98. 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 80 i 81. 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 8. 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 26. sjednici, održanoj dana 4. ožujka 2022. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

I. 
Raspisuje se natječaj za izbor zaposlenika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača za znanstveno područje humanističkih 
znanosti, znanstveno polje filologije, znanstvene grane anglistika i germanistika, u radni odnos na neodređeno vrijeme i s punim 
radnim vremenom  – 1 izvršitelj/ica. 

II. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor, u sastavu: 
a) dr. sc. Alenka Šuljić Petrc – predsjednica Povjerenstva 

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 
b) izv. prof. dr. sc. Brigita Bosnar Valković – članica 
      Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 
c) izv. prof. dr. sc. Dolores Miškulin – 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. 
 

AD 15. Usvajanje Izvješća Povjerenstva u postupku reizbora:  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
1. reizbor na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, 

znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu opća ekonomija – izv. prof. dr. sc. Adriana Jelušić 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić 
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Na temelju  čl. 102. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 
63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), članka 83. Statuta Sveučilišta u Rijeci (pročišćeni tekst od 12. veljače 2020.), članka 6. 
Pravilnika o postupku reizbora osoba na znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavnim, nastavnim i stručnim radnim mjestima na 
Sveučilištu u Rijeci, te čl. 29. i 46. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni test od 15. ožujka 2021. 
godine, sukladno izvješću Stručnog povjerenstva za reizbor od 10. veljače 2022. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment 
u turizmu i ugostiteljstvu na 26. sjednici, održanoj 04. ožujka 2022. godine donijelo je  
 

ODLUKU 
I. 

Usvaja se pozitivno izvješće Stručnog povjerenstva o radu izv. prof. dr. sc. Adriane Jelušić, u periodu od prethodnog izbora u 
znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora. 

II. 
Izv. prof. dr. sc. Adriana Jelušić, reizabire se na znanstveno – nastavno  radno mjesto izvanrednog profesora, u znanstvenom 
području društvenih znanosti, znanstvenom polju ekonomije, znanstvenoj grani opća ekonomija. 

 
Obrazloženje 

Odlukom Fakultetskog vijeća Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu donesenoj na 23. sjednici održanoj 27. siječnja 2022. 
godine pokrenut je postupak reizbora, izv. prof. dr. sc. Adriane Jelušić na znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog 
profesora, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju ekonomija, znanstvena grana opća ekonomija i 
imenovano je Stručno povjerenstvo za reizbor u sastavu : prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić,  predsjednca Povjerenstva, izv. prof. dr. 
sc. Zvonimira Šverko Grdić, članica i prof. dr. sc. Ljerka Cerović, članica. 
Stručno povjerenstvo za reizbor podnijelo je Fakultetskom vijeću pozitivno izvješće o radu izv. prof. dr. sc. Adriane Jelušić u periodu 
od prethodnog izbora u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora, na koje je bila izabrana odlukom 
Fakultetskog vijeća Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstva od 21. listopada 2016. godine.  
Temeljem iznesenoga Stručno povjerenstvo za reizbor je predložilo, a Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu je donijelo odluku o reizboru izv. prof. dr. sc. Adriane Jelušić  u znanstveno – nastavno radno mjesto izvanrednog 
profesora kako glasi u izreci. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 

2. reizbor na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, 
znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu poslovna informatika – izv. prof. dr. sc. Ljubica Pilepić Stifanich 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Vlado Galičić 
 

 
Na temelju  čl. 102. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 
63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), članka 83. Statuta Sveučilišta u Rijeci (pročišćeni tekst od 12. veljače 2020.), članka 6. 
Pravilnika o postupku reizbora osoba na znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavnim, nastavnim i stručnim radnim mjestima na 
Sveučilištu u Rijeci, te čl. 29. i 46. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni test od 15. ožujka 2021. 
godine, sukladno izvješću Stručnog povjerenstva za reizbor od 10. veljače 2022. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment 
u turizmu i ugostiteljstvu na 26. sjednici, održanoj 04. ožujka 2022. godine donijelo je  
 

ODLUKU 
I. 

Usvaja se pozitivno izvješće Stručnog povjerenstva o radu izv. prof. dr. sc. Ljubice Pilepić Stifanich, u periodu od prethodnog 
izbora u znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora. 

II. 
Izv. prof. dr. sc. Ljubica Pilepić Stifanich, reizabire se na znanstveno – nastavno  radno mjesto izvanrednog profesora, u 
znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju ekonomije, znanstvenoj grani poslovna informatika. 

 
Obrazloženje 

Odlukom Fakultetskog vijeća Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu donesenoj na 23. sjednici održanoj 27. siječnja 2022. 
godine pokrenut je postupak reizbora, izv. prof. dr. sc. Ljubice Pilepić Stifanich na znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog 
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profesora, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju ekonomija, znanstvena grana poslovna informatika i 
imenovano je Stručno povjerenstvo za reizbor u sastavu : prof. dr. sc. Vlado Galičić predsjednik Povjerenstva, prof. dr. sc. Jerko 
Glavaš, član i prof. dr. sc. Mislav Šimunić, član. 
Stručno povjerenstvo za reizbor podnijelo je Fakultetskom vijeću pozitivno izvješće o radu izv. prof. dr. sc. Ljubice Pilepić Stifanich  u 
periodu od prethodnog izbora u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora, na koje je bila izabrana 
odlukom Fakultetskog vijeća Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstva od 27. lipnja 2016. godine.  
Temeljem iznesenoga Stručno povjerenstvo za reizbor je predložilo, a Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu je donijelo odluku o reizboru izv. prof. dr. sc. Ljubica Pilepić Stifanich  u znanstveno – nastavno radno mjesto izvanrednog 
profesora kako glasi u izreci. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 16. Usvajanje Izvješća Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje: 
 
1.  dopuna Izvješća u postupku izbora 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 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 26. sjednici, održanoj 04. ožujka 2022. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o usvajanju dopune Izvješća Stručnog povjerenstva 
I. 

Usvaja se dopuna Izvješća Stručnog povjerenstva u postupku izbora nastavnika u znanstveno zvanje višeg znanstvenog 
suradnika, iz znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije. 

II. 
Ova Odluka s dopunjenim Izvješćem Stručnog povjerenstva, upućuje se Matičnom odboru za znanstveno područje društvenih 
znanosti, znanstveno polje ekonomije, radi provođenja postupka izbora pristupnice doc. dr. sc. Marine Perišić Prodan u znanstveno 
zvanje višeg znanstvenog suradnika. 

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. Ana Čuić Tanković 
 
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. Lorena Bašan – predsjednica Povjerenstva,  prof. dr. sc. Marko Perić -  član  i izv. prof. dr. sc. Dragan Benazić - član, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 26 sjednici, održanoj dana 04. ožujka 2022. godine, donijelo 
je   

ODLUKU 
o usvajanju Izvješća Stručnog povjerenstva 

I. 
Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor doc. dr. sc.  Ane Čuić Tanković u znanstveno zvanje višeg znanstvenog 
suradnika za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije. 

II. 
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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 17. 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. Maja Gregorić 
 
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 26. sjednici, 
održanoj dana 04. ožujka 2022. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o pokretanju izbora u znanstveno zvanje  višeg znanstvenog suradnika 
I. 

Pokreće se postupak izbora  doc. dr. sc. Maje Gregorić 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. Tea Baldigara – predsjednica Povjerenstva 
           Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 

b)  prof. dr. sc. Sandra Janković - članica 
    Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
c)  izv. prof. dr. sc. Ana Štambuk - članica 
    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 18. Odluka o upisnim kvotama za upis na poslijediplomske sveučilišne studije na Fakultetu za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu u 2022./ 2023. akademskoj godini 
Izvjestiteljica: prodekanica za znanstvenu i stručnu djelatnost, doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta 
 
Na temelju članka 29. Statut 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, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 
26. sjednici, održanoj dana 4. ožujka 2022. godine, donijelo je  
 

ODLUKU 



14 
 

o upisnim kvotama za upis na poslijediplomske sveučilišne studije na  
Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu  

u 2022./ 2023. akademskoj godini 
I. 

 
NAZIV STUDIJA 

Studenti 
u punom 
radnom 
vremenu 

Studenti u 
dijelu 

radnog 
vremena 

UKUPNO                            
upisna kvota usklađena s 
kapacitetom st. programa 

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Poslovna ekonomija u 
turizmu i ugostiteljstvu 10 10 20 

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Menadžment održivog 
razvoja 10 20 30 

Ukupno poslijediplomski sveučilišni doktorski studiji 20 30 50 
Poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu 0 0 0 

Poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Zdravstveni turizam 0 20 20 
Ukupno poslijediplomski sveučilišni specijalistički studiji 0 20 20 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
Odluka donesena jednoglasno. 

 

AD 19. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. Izvješće o realizaciji Akcijskog plana za unapređenje kvalitete poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija 

Menadžment održivog razvoja za razdoblje 2021. – 2026. u 2021. godini 
 
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, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 
26. sjednici, održanoj dana 4. ožujka 2022. godine donosi 
 

ODLUKU 
I. 

Usvaja se Izvješće o realizaciji  Akcijskog plana za unapređenje kvalitete poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija 
Menadžment održivog razvoja  za razdoblje 2021. – 2026. u 2021. godini.   

II. 
Izvješće o realizaciji  Akcijskog plana za unapređenje kvalitete poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Menadžment 
održivog razvoja za razdoblje 2021. – 2026. u 2021. godini, čini sastavnu dio ove Odluke.   

III. 
Ova odluka stupa na snagu sa danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
2. Odluke o imenovanju mentora i komentora studentima poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Menadžment 

održivog razvoja 
 
1. Odluka o razrješenju i imenovanju mentora studentu Justinu Pupavcu 
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 
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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 koji je podnio doktorand Justin 
Pupavac (m. b. 71MOR16) dana 15. veljače 2022. godine, na prijedlog Vijeća doktorskog studija Menadžment održivog razvoja, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu  na 26. sjednici, održanoj dana  4. ožujka 2022. godine donosi 
  

ODLUKU  
o razrješenju i imenovanje mentora studentu Justinu Pupavcu  

na poslijediplomskom doktorskom studiju Menadžment održivog razvoja 
I. 

Prihvaća se zahtjev studenta Justina Pupavca (m. b. 71MOR16)  za promjenu mentora i ovom odlukom razrješuje se ranije 
imenovana mentorica izv. prof. dr. sc.  Kristina Črnjar.  

II. 
Umjesto razrješenje mentorice izv. prof. dr. sc. Kristine Črnjar, studentu poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija 
Menadžment održivog razvoja Justinu Pupavcu (m. b. 71MOR16) imenuje se mentorica izv. prof. dr. sc.  Elena Rudan 
(znanstvena grana: ekonomika poduzetništva), sa Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilišta u Rijeci. 

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

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 

2. Odluka o imenovanju mentora i komentora studentu Zlatanu Muftiću 
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 čl. 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 
„Menadžment održivog razvoja“ Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 26. sjednici, održanoj dana 
4. ožujka 2022. godine donosi 
  

ODLUKU  
o imenovanju mentora i komentora 

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

Ovom odlukom u akademskoj godini 2021./2022. imenuju se mentor studentu Zlatanu Muftiću (m. b. 47MOR13) na  
poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju „Menadžment održivog razvoja". 

II. 
Za mentora se imenuje prof. dr. sc. Oliver Kesar (znanstvena grana: trgovina i turizam) sa Sveučilišta u Zagrebu, Ekonomski fakultet 
- Zagreb. 
Za komentoricu se imenuje doc. dr. sc. Ana Čuić Tanković (znanstvena grana: marketing) sa Fakulteta za menadžment u turizmu 
i ugostiteljstvu, Sveučilišta u Rijeci.  

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

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 

 
3. Godišnje izvješće poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Menadžment održivog razvoja za 2021. godinu 
 
 
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, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 
26. sjednici, održanoj dana 4. ožujka 2022. godine donosi 

ODLUKU 
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I. 
Usvaja se Godišnje izvješće poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Menadžment održivog razvoja za 2021. godinu.   

II. 
Godišnje izvješće poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Menadžment održivog razvoja za 2021. godinu, čini sastavnu dio 
ove Odluke.   

III. 
Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja.   

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD. 20. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
 
1. Izvješće o realizaciji Akcijskog plana za unapređenje kvalitete poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija 

Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu za razdoblje 2021. – 2026. u 2021. godini 
 
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, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 
26. sjednici, održanoj dana 4. ožujka 2022. godine donosi 

ODLUKU 
I. 

Usvaja se Izvješće o realizaciji  Akcijskog plana za unapređenje kvalitete poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Poslovna 
ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu za razdoblje 2021. – 2026. u 2021. godini.   

II. 
Izvješće o realizaciji  Akcijskog plana za unapređenje kvalitete poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Poslovna ekonomija 
u turizmu i ugostiteljstvu za razdoblje 2021. – 2026. u 2021. godini, čini sastavnu dio ove Odluke.   

III. 
Ova odluka stupa na snagu sa danom donošenja.   
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
2. Godišnje izvješće poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu za 
2021. godinu 
 
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, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 
26. sjednici, održanoj dana 4. ožujka 2022. godine donosi 
 

ODLUKU 
I. 

Usvaja  se Godišnje izvješće poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu za 2021. 
godinu.   

II. 
Godišnje izvješće poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu za 2021. godinu, 
čini sastavni dio ove Odluke.   

III. 
Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja.   
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 21. Strategija znanstvenih istraživanja Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Izvjestiteljica: prodekanica za znanstvenu i stručnu djelatnost, doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta 
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Strategiji znanstvenih istraživanja Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, možete pristupiti na linku: 
https://cloud.fthm.hr:1996/d/s/ngvKgaLpxhOQdDj6mVzflhHwmsO1HzuT/SdKZPSqmXPox1sPhv4Ba3RSvlv_l81Jf-ObdgEe8FVgk 
 
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 26. sjednici, održanoj dana 4. ožujka 2022. godine, donijelo 
je 
 

ODLUKU 
I. 

Usvaja se Strategija znanstvenih istraživanja Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 
II. 

Strategija znanstvenih istraživanja Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, čini sastavni dio ove Odluke. 
III. 

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

 

AD 22. Cjeloživotno obrazovanje 
Izvjestitelji prof. dr. sc. Romina Alkier, prodekanica za poslovne odnose i prof. dr. sc. Marko Perić, prodekan za međunarodnu suradnju 
 
1. Program cjeloživotnog obrazovanja za stjecanje znanja, vještina i kompetencija u okviru akreditiranog studijskog 
programa  
 

 1. Croatia as a tourist destination 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu na 26. sjednici, održanoj 4. ožujka 2022. godine, donosi 
 

ODLUKU 
I. 

Usvaja se program cjeloživotnog obrazovanja za stjecanje znanja, vještina i kompetencija u okviru akreditiranog studijskog programa 
„Croatia as a tourist destination“. 

II. 
Program iz točke I. ove Odluke proslijedit će se Službi za cjeloživotno obrazovanje Sveučilišta u Rijeci na daljnje postupanje. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 

 2. Francais Gastronomique 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu na 26. sjednici, održanoj 4. ožujka 2022. godine, donosi 
 

ODLUKU 
I. 

Usvaja se program cjeloživotnog obrazovanja za stjecanje znanja, vještina i kompetencija u okviru akreditiranog studijskog programa 
„Francais Gastronomique“. 

II. 
Program iz točke I. ove Odluke proslijedit će se Službi za cjeloživotno obrazovanje Sveučilišta u Rijeci na daljnje postupanje. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 

https://cloud.fthm.hr:1996/d/s/ngvKgaLpxhOQdDj6mVzflhHwmsO1HzuT/SdKZPSqmXPox1sPhv4Ba3RSvlv_l81Jf-ObdgEe8FVgk
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 3. Marketing turističke destinacije 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu na 26. sjednici, održanoj 4. ožujka 2022. godine, donosi 
 

ODLUKU 
I. 

Usvaja se program cjeloživotnog obrazovanja za stjecanje znanja, vještina i kompetencija u okviru akreditiranog studijskog programa 
„Marketing turističke destinacije“. 

II. 
Program iz točke I. ove Odluke proslijedit će se Službi za cjeloživotno obrazovanje Sveučilišta u Rijeci na daljnje postupanje. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 

 4. Međunarodna enogastronomija 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu na 26. sjednici, održanoj 4. ožujka 2022. godine, donosi 
 

ODLUKU 
I. 

Usvaja se program cjeloživotnog obrazovanja za stjecanje znanja, vještina i kompetencija u okviru akreditiranog studijskog programa 
„Međunarodna enogastronomija“. 

II. 
Program iz točke I. ove Odluke proslijedit će se Službi za cjeloživotno obrazovanje Sveučilišta u Rijeci na daljnje postupanje. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 

 5. Menadžment sporta u turizmu 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu na 26. sjednici, održanoj 4. ožujka 2022. godine, donosi 
 

ODLUKU 
I. 

Usvaja se program cjeloživotnog obrazovanja za stjecanje znanja, vještina i kompetencija u okviru akreditiranog studijskog programa 
„Menadžment sporta u turizmu“. 

II. 
Program iz točke I. ove Odluke proslijedit će se Službi za cjeloživotno obrazovanje Sveučilišta u Rijeci na daljnje postupanje. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
2. Program usavršavanja s ECTS bodovima 
 
1. Prirodne atrakcije u turizmu 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu na 26. sjednici, održanoj 4. ožujka 2022. godine, donosi 
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ODLUKU 
I. 

Usvaja se program usavršavanja s ECTS bodovima „Prirodne atrakcije u turizmu“. 
II. 

Program iz točke I. ove Odluke proslijedit će se Službi za cjeloživotno obrazovanje Sveučilišta u Rijeci na daljnje postupanje. 
III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 23. Razno 
 
Pod točkom Razno nije se raspravljalo. 
 

Dekanica prof.dr.sc. Sandra Janković, nakon održane sjednice, dodijelila je priznanja djelatnicima s istaknutim znanstvenim 
doprinosom u 2021. godini. Prilikom vrednovanja znanstvene izvrsnosti uzet je niz kriterija koji su uključivali broj i kvalitetu znanstvenih 
radova objavljenih u časopisima indeksiranima u Web of Science i Scopus bazama kao i ostvarenu citiranost znanstvenika u 2021. 
godini. 
Za kategoriju djelatnika u znanstveno-nastavnom zvanju priznanje je dodijeljeno prof. dr. sc. Greti Krešić, izv.prof.dr.sc. Marku Periću 
i prof.dr.sc. Suzani Marković. Priznanja za znanstvenu izvrsnost za kategoriji djelatnika u nastavnom i suradničkom zvanju dodijeljena 
su doc. dr. sc. Vanji Viteziću, dr. sc. Jeleni Mušanović i dr. sc. Jeleni Dorčić. 

Sjednica Fakultetskog vijeća završila je u 12,30 sati.   
 
Zapisničarka: Maja Juračić, dipl. iur., v.r.                                                                                                          

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

 


