
1 
 

 
 
 
Opatija, 4. svibnja 2022. 

 
ZAPISNIK  

sa 29. sjednice Fakultetskog vijeća, održane u 
srijedu, 4. svibnja 2022. godine u 11,15 sati, u predavaonici A3 

 

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, izv. prof. dr. sc. Bosnar-Valković Brigita,  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, izv. prof. . dr. 
sc. Ivaniš, Marija, 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. Marković Suzana, prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić, doc. dr. sc. Mikinac 
Krešimir, prof. dr. sc. Milohnić Ines, 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. Rudan Elena, 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. Vrtodušić Hrgović Ana –Marija, mr. sc. Zubović Vedran, Bulović Jure, Lasić 
Ivana, Suštar Natali               
            
ODSUTNI ČLANOVI FAKULTETSKOG VIJEĆA: doc. dr. sc. Bogdan Siniša, doc. dr. sc. Tomislav Car, doc. dr. sc. Cerović Marta, 
doc. dr. sc. Cvelić Bonifačić Josipa, doc. dr. sc. Ivančić Ivana, prof. dr. sc. Ivanović Slobodan, doc. dr. sc. Laškarin Ažić, Marina, izv. 
prof. dr. sc. Lončarić Dina, izv. prof. dr. sc. Miškulin Dolores, prof. dr. sc. Mrnjavac Edna, prof. dr. sc. Mujačević Elvis, izv. prof. dr. 
sc. Pilepić Stifanich Ljubica, doc. dr. sc. Poldrugovac Katarina, izv. prof. dr. sc. Slavić Nataša, izv. prof. dr. sc. Vlašić Dubravka, izv. 
prof. dr. sc. Zadel Zrinka,  Agbaba Romina, Blažić Marko, Bosanac Katarina, Butković Mia, Cindrić Marija, Komšić Filip, Matković 
Mirna, Marjanović Lucija, 
 
Utvrđuje se da je na sjednici prisutno više od polovine članova Fakultetskog vijeća. Fakultetsko vijeće ima kvorum potreban za 
donošenje valjanih odluka. 
 
Dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković, otvorila je 29. sjednicu Fakultetskog vijeća. 
 
 

DNEVNI RED 

1.  Usvajanje Zapisnika sa 26., 27. i 28. sjednice Fakultetskog vijeća 

2.  Usvajanje Dnevnog reda 29. 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 
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6.  
Izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija „Marketing u turizmu“ koje se prijavljuju 
Povjerenstvu za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa Sveučilišta u Rijeci i Senatu  
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 

7.  
Odluka o visini školarine, kriterijima i uvjetima participiranja u troškovima studija za redovite i izvanredne studente 
preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2022./2023. 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 

8.  Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za nastavu 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 

9.  

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. Sandra Janković 

2. izbor nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavač, za znanstveno područje humanističkih znanosti, 
znanstveno polje filologija, znanstvene grane anglistika i germanistika 
Izvjestiteljica: dr. sc. Alenka Šuljić Petrc 

10.  

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika i suradnika: 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
1. izbor nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za znanstveno područje 

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

društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment 
3. izbor nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za znanstveno područje 

društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment 
4. izbor nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora  za znanstveno područje 

društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu marketing 
5. izbor nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno 

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

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

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

područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu kvantitativna ekonomija  
9. izbor nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za znanstveno područje humanističkih 

znanosti, znanstveno polje filologije, znanstvene grane anglistika i romanistika (francuski jezik) 

11.  

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. Maja Gregorić 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Tea Baldigara 

12.  

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. Suzana Bareša 

13.  Odbor za osiguranje i unapređivanje kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Izvjestiteljica: doc. dr. sc. Maja Gregorić, voditeljica Odbora 
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1. Analiza studentskog zadovoljstva na Sveučilištu u Rijeci - Izvješće za akademsku godinu 2020./2021. 
2. Rezultati anketiranja studenata – zimski semestar akademske godine 2021./2022. 
3. Rezultati anketiranja studenata – poslijediplomski sveučilišni doktorski studij - zimski semestar akademske 

godine 2021./2022. 
4. Razrješenje člana Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete 

14.  Odluka o objavi poziva za dostavu projektnih prijedloga - ZIP UNIRI 
Izvjestiteljica: prodekanica za znanstvenu i stručnu djelatnost, doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta 

15.  Odluka o osnivanju Fonda za stipendiranje studenata 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Elena Rudan, prodekanica za poslovne odnose 

16.  

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. Odluke o prihvaćanju izvješća o ocjeni tema doktorskih disertacija i odobravanju tema doktorskih disertacija 

1.  Antonio Dekanić 
2.  Marija Pičuljan 

2. Odluka o upućivanju doktorandice Katarine Lovrečić na doradu prijave teme doktorske disertacije 
3. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije Dunje Meštrović 
4. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije Srđana Mitrovića 

17.  

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
 
1. Odluke o prihvaćanju izvješća o ocjeni tema doktorskih disertacija i odobravanju tema doktorskih disertacija 

1.  Manuela Klapan 
2.  Irena Šker 

2. Odluka o upućivanju doktorandice Karmen Mikulić na doradu prijave teme doktorske disertacije  

18.  
Izdavačka djelatnost: 
Odluka o odobravanju udžbenika pod naslovom „Klima i klimatske promjene kao izazov održivog razvoja“ 
Izvjestiteljica: prodekanica za znanstvenu i stručnu djelatnost, doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta 

19.  Razno 

 
 

AD 1. Usvajanje Zapisnika sa 26., 27. i 28. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Zapisnici sa 26., 27. i 28. sjednice Fakultetskog vijeća usvojeni su bez primjedbi. 
  

AD 2. Usvajanje Dnevnog reda 29. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Dnevni red 29. 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: 
 
- Dana 29. i 30. travnja 2022. godine, održana je svečana promocija studenata preddiplomskih i diplomskih studija. Dekanica se 
posebno zahvalila Denis Turalija, voditeljici Ureda za studente i svim djelatnicima koji su sudjelovali u organizaciji događaja. 
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- 3. svibnja 2022. godine, potpisan je sporazum sa općinom Lovran temeljem kojeg će se organizirati predavanja o aktualnim temama 
namijenjenim stanovnicima Lovrana te će suradnja ići u svrhu popularizacije znanosti. Dekanica je najavila prvo predavanje pod 
nazivom „Trendovi outdoor turizma u destinaciji“ koje će održati dr. sc. Vedran Zubović. 
 
- 28. travnja 2022. godine Centar za karijere i stručnu praksu studenata je u suradnji s La Fondation pour la Formation Hoteliere 
organizirao tri radionice: Assessing People in the Workplace with a focus on Self Management and Development,  Komunikacijske 
vještine i Izazovi kreativnog vođenja u post Covid svijetu. 
 
- Od 27. do 30. travnja 2022. godine u Cavtatu je održan 5. Međunarodni kongres o ruralnom turizmu. Organizator kongresa je 
Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj "Klub članova Selo". Među suorganizatorima kongresa je i Fakultet za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu. Uvodno izlaganje je održala predsjednica Programskog odbora prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana. na čemu 
joj se Dekanica zahvalila. 
 
- Od 27. do 29. travnja 2022. godine, održao se simpozij Kreativna riznica na Ekonomskom Fakultetu u Osijeku u okviru kojeg je 
Fakultet organizirao jedan od panela pod nazivom „Turizam budućnosti“. Dekanica se zahvalila doc. dr. sc. Vanji Viteziću na koji je 
predstavljao Fakultet. 
 
- 20. travnja 2022. godine, na FMTU organizirana akcija dobrovoljnog davanja krvi. Dekanica se zahvalila izv. prof. dr. sc. Ljubici 
Pilepić Stifanich na organizaciji. 
 
- Povodom obilježavanja Dana planeta Zemlje, na Fakultetu se u organizaciji Eko odbora i u suradnji sa Udrugom Žmergo održalo 
nekoliko akcija: Zelena čistka, info piknik i promocija ciljeva održivog razvoja. Dekanica je istaknula da je Fakultet na Sveučilištu u 
Rijeci prepoznat kao primjer dobre prakse u edukaciji studenata o održivom razvoju i klimatskim promjenama. Također, održana je 
promocija plakata 17 Ciljeva održivog razvoja. Dekanica se zahvalila prof. dr. sc. Marineli Krstinić Nižić na organizaciji aktivnosti. 
 
- 13. travnja 2022. godine, obilježen je Svjetski dan digitalnog čišćenja otpada te su studenti preddiplomskog studija Menadžment 
održivog razvoja, članovi Eko odbora, uz podršku prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić, predstavnica Žmergo Udruga Dijane Kovačić i 
Helene Traub te volonterki Inês Guimarães i Joane Almeida iz Portugala, sudjelovali u akciji čišćenja - za bolje i čišće sutra.  
 
- 12. travnja 2022. godine, održan je Dan otvorenih vrata Fakulteta za menadžment  za sve zainteresirane učenike i maturante koji su 
željeli saznati najvažnije informacije o studiranju. 
 
- 6. travnja.2022. godine, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu službeno su posjetili ambasador Albanije u Republici 
Hrvatskoj NJ.E. Rize Pode, počasni konzul Albanije u Rijeci Bashkim Enesi, Ermina Lekaj Prljaskaj, zastupnica albanske, bošnjačke, 
crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru, predsjednik Vijeća albanske nacionalne manjine u 
PGŽ Gani Xharrahi i delegacija albanskog grada Sarande na čelu s gradonačelnikom Adrianom Gurma. 
 
- 1. travnja 2022. godine, u hotelu Milenij u Opatiji održan je prvi Demo Day, gdje su prezentirane najbolje poduzetničke ideje polaznika 
1. i 2. generacije poduzetničkog inkubatora Hubbazie. Prezentirano je 7 projektnih ideja, među kojima je projektna ideja inovativne 
aplikacije za provođenje zajedničkih (kolaborativnih) promotivnih aktivnosti jadranskih otoka bivše studentice FMTU, Antonie Škravan, 
sa strane ocjenjivačkog povjerenstva proglašena najboljom.   
 
- U razdoblju od 16. veljače do 23. ožujka 2022. godine, odvijao se 8. EuroCHRIEChallenge2022. Prvi put je sudjelovao i tim FMTU-
a koji su činili Adrian Gostevčić, Lucija Imbriša te Eleonora Rojnić pod mentorstvom doc. dr. sc. Katarina Poldrugovac. 
Kroz šest tjedana studenti su imali priliku učiti te primijeniti poslovne vještine koje zahtijevaju visoku razinu razumijevanja hotelskog 
poslovanja te strateškog razmišljanja. Timovi su unutar RevSIM simulacije vodili svoje hotele tijekom četiri kvartala. Uspješnost svakog 
hotela mjerila se Scorecard-om kroz financijske rezultate, tržišni udio, zadovoljstvo kupaca i zaposlenika. 
 
- U suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom– Županijskom komorom Rijeka, Fakultet je organizirao edukaciju Digitalni alati, 
marketing i turizam, kao dio aktivnosti na realizaciji projekta SMARTMED – Empower Mediterranean for SMART Tourism. Program 
edukacije uključuje aktualne teme digitalizacije i marketinga u kontekstu turizma, koje sudionicima prenose stručnjaci s Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i stručnjaci iz prakse. Dekanica se zahvalila izv. prof. dr. sc. Nataši Kovačić na angažmanu. 
 

https://www.linkedin.com/company/hrvatska-gospodarska-komora/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=smartmed&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6916649767548694528
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- U suradnji s Microsoftom napravljena je nova online platforma Fakulteta, DigitalHub@FMTU, usmjerena unapređenju digitalnih 
vještina. Ova platforma omogućuje studentima i djelatnicima stjecanje dodatnih znanja i kompetencija u području primjene digitalnih 
tehnologija u poslovanju s ciljem podizanja osobne konkurentnosti na tržištu rada.  
 
- Dekanica ju uputila poziv svim zaposlenicima da upisuju Coursera programe edukacija. 
 
- Objavljen je poziv za prijavu sažetaka i radova u sklopu konferencije „Hotelska kuća 2022.“ 

 
- Uspješno su završena su 4 programa cjeloživotnog obrazovanja: SHIP- specijalist odjela hrane i pića, Menadžment kamping resorta, 
Menadžment hotelske prodaje i Seminar za turističke vodiče. 
 
- Fakultet je u pripremama za dobivanje statusa Eko fakultet te je svim zaposlenicima upućena anketa o načinu prijevoza na posao. 
 

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 65. sjednice Senata održane 14. ožujka 2022 
godine, 66. sjednice Senata održane 22. ožujka 2022. godine i 67. sjednice Senata održane 26. travnja 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: 
- Studenti su osvojili brojne nagrade na unisportligi (srebrna medalja u stolnom tenisu, brončana medalja u pikadu, 2. mjesto u 

Cageball, 3. mjesto u košarci, brončana medalja u badmintonu…) 
- Organiziran je fiksni termin treninga u školskoj dvorani u Lovranu 
- Sve aktivnosti Studentskog zbora su humanitarnog karaktera te će se novac prikupljen od kotizacija donirati Dječjem domu u 

Lovranu 
- Na Fakultetu je obilježen dan Sv. Patrika 
- Povodom Uskrsa organiziran je Eastern egg Hunt 
- Studenti su sudjelovali na Split week konferenciji 
- Osnovan je FMTU bend 
- BHV Education agencija održala je predavanja studentima o paid intershipu u SAD-u. 
 

AD 6. Izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija „Marketing u turizmu“ koje se prijavljuju 
Povjerenstvu za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa Sveučilišta u Rijeci i Senatu  
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 29. sjednici održanoj dana 4. svibnja 2022. godine, donosi 
   
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija 

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

I. 
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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 

R.br. Predmet Nositelj Godina 
studija ECTS 

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 
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II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena sa 41 glasa za i 2 glasa suzdržana. 
 

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 

AD 7. Odluka o visini školarine, kriterijima i uvjetima participiranja u troškovima studija za redovite i izvanredne studente 
preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2022./2023. 
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, a sukladno Odluci 
Senata Sveučilišta u Rijeci o visini participacije u troškovima studija za studente koji će u 2022./2023. akademskoj godini upisati 1. i više godine 
preddiplomskih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih 
stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica (KLASA: 007-01/22-03/02; URBROJ: 2170-57-01-22-82), od 22. ožujka 2022. godine, 
Odluci Senata Sveučilišta u Rijeci o kriterijima i uvjetima participiranja redovitih studenata u troškovima studija u 2022./2023. akademskoj godini 
(KLASA: 007-01/22-03/02; URBROJ: 2170-57-01-22-83), od 22. ožujka 2022. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu na 29. sjednici, održanoj dana 4. svibnja 2022. godine, donosi 
 

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

 za redovite i izvanredne studente preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2022./2023. 
I. 

Puni iznos participacije u troškovima studija za upis u 1. godinu preddiplomskih sveučilišnih i diplomskih sveučilišnih studija iznosi: 
a)  Redoviti studenti:  5.500,00 kn (1 ECTS = 91,67 kn) 
b)  Studenti strani državljani:            16.500,00 kn    
c)  Izvanredni studenti:                      5.500,00 kn     
d)  Izvanredni studenti - SC Zabok:   5.500,00 kn     
e)  Redoviti studenti - smjer na engleskom jeziku  9.800,00 kn 

 
 

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

II. 
Studenti državljani Republike Hrvatske te studenti zemalja Europske unije i državljana trećih zemalja kojima je izdano rješenje o 
stalnom boravku u RH koji prvi put upisuju prvu godinu redovitog studija i studiraju u okviru upisne kvote, ne plaćaju participaciju u 
troškovima studija (školarinu). 
Pravo na subvenciju MZO iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske student ostvaruje na onaj broj godina koji odgovara 
propisanom vremenu trajanja studija (4 godine na preddiplomskom sveučilišnom studiju i 1 godinu na diplomskom sveučilišnom 
studiju) a najviše godinu dana dulje od propisanog vremena trajanja studija. (Pravo na subvenciju student može iskoristiti 4 puta na 
preddiplomskom studiju). 
Studenti s invaliditetom od 60% i više participacija se subvencionira onoliko godina koliko odgovara dvostrukome propisanom vremenu 
trajanja studija. 
Studenti strani državljani (ako međunarodnim ugovorom nije drugačije utvrđeno) koji studiraju u statusu redovitog studenta, plaćaju 
participaciju u troškovima studija (školarinu) u visini od 16.500,00 kn. 
Redoviti studenti (državljani RH, studenti zemalja EU i državljani trećih zemalja) koji upisuju 1. godinu studija za koje se participacija 
ne podmiruje iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske (smjer na engleskom jeziku) plaćaju participaciju u visini od 
9.800,00 kn.  

Ill.  
Redoviti studenti 
Redoviti studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli 55 ECTS bodova i više, prilikom upisa u narednu godinu studija ne 
plaćaju participaciju. 
Redoviti studenti s invaliditetom od 60% pravo na subvenciju participacije MZO-a stječu sa ostvarenih najmanje 30 ECTS bodova. 
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Redoviti studenti koji su tijekom 2021./2022. akademske godine stekli manje od 54,9 ECTS, ali više od 30 ECTS bodova, dužni su 
platiti participaciju koja odgovara umnošku neostvarenih ECTS bodova i utvrđene novčane vrijednosti za 1 ECTS bod. 
Redovitim studentima koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili 50 ECTS bodova ili više, a manje od 55 ECTS bodova, te 
ostvarili prosječnu ocjenu 4,5 i redovitim studentima koji dolaze iz sustava alternativne skrbi (dječjih i odgojnih domova, udomiteljskih 
obitelji) a koji su u prethodnoj godini ostvarili 30 ECTS bodova ili više a manje od 55 ECTS bodova iznos participacije (školarine) 
snosit će Fakultet. 
Redoviti studenti koji na preddiplomskom sveučilišnom studiju u četiri godine i na diplomskom sveučilišnom studiju u jednoj godini 
nisu stekli ukupan broj ECTS bodova potreban za završetak studija, a iskoristili su pravo na subvenciju MZO i tijekom 2021./2022. 
akademske godine stekli su više od 30 ECTS bodova, dužni su u narednoj akademskoj godini platiti participaciju koja odgovara 
umnošku neostvarenih i neupisanih ECTS bodova i utvrđene novčane vrijednosti za 1 ECTS bod. 
Redoviti studenti koji su tijekom 2021./2022. akademske godine stekli 30 ECTS bodova i manje, dužni su u narednoj akademskoj 
godini platiti puni iznos participacije. 
Redoviti studenti su dužni u narednoj akademskoj godini platiti puni iznos participacije pod sljedećim uvjetima:  
a) ukoliko na četverogodišnjem preddiplomskom studiju nisu u pet godina stekli ukupan broj ECTS bodova potreban za završetak 
studija. 
b) ukoliko na jednogodišnjem diplomskom studiju nisu u dvije godine stekli ukupan broj ECTS bodova potreban za završetak studija. 
Redoviti studenti preddiplomskog sveučilišnog studija dužni su nakon 6 godina promijeniti status i prijeći u status izvanrednog 
studenta. 
Redoviti studenti diplomskog sveučilišnog studija dužni su nakon 2 godina promijeniti status i prijeći u status izvanrednog studenta. 

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

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

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

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

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

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

X. 
Redoviti i izvanredni studenti preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija iz područja pogođenih potresima oslobađaju se plaćanja 
participacije u troškovima studija i troškovima upisnine u 2022./2023. akademskoj godini pod sljedećim uvjetima: 
1. na dan 29. prosinca 2020. godine imaju prebivalište / boravište u Sisačko - moslavačkoj županiji  
i 
2. objekt u kojem imaju prebivalište / boravište je ocijenjen s oznakama N1/N ili PN1/PN2 (N1 - Neuporabljivo - zbog vanjskog utjecaja, 
N2 - Neuporabljivo - zbog oštećenja, PN1 Privremeno neuporabljivo, u potpunosti ili djelomično, PN2 - Privremeno neuporabljivo) 
sukladno ocjeni građevinskog stručnjaka koji je proveo preliminarnu procjenu oštećenja građevine u potresu prema metodologiji 
Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo. 

XI 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se od akademske godine 2022./2023. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
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AD 8. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za nastavu 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 
 
Na temelju članka 29. i 30. 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 29. sjednici održanoj 4. svibnja 2022. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za nastavu 
I. 

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

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

1. Izv. prof. dr. sc. Ana Marija Vrtodušić Hrgović  – predsjednica Povjerenstva 
2. Izv. prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić – članica 
3. Izv. prof. dr. sc. Lidija Bagarić – članica 
4. Izv. prof. dr. sc.  Daniel Dragičević– član 
5. Izv. prof. dr. sc. Dubravka Vlašić – članica 
6. Doc. dr. sc. Krešimir Mikinac– član 
7. Dr. sc. Marina Barkiđija Sotošek, poslijedoktorandica – članica 
8. Denis Turalija, mag.oec. – članica 

ll. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 9. 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. Sandra Janković 
 

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 
02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 60/15 i  131/17), članka 83. Statuta Sveučilišta u Rijeci (pročišćeni tekst od 12. 
veljače 2020. godine), članaka 29. i 46. Statuta Fakulteta za menadžment  u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 15. ožujka 
2021. i članka 5. Pravilnika o postupku izbora u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička 
zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci - pročišćeni tekst od 15. svibnja 2015., Fakultetsko vijeće Fakulteta 
za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 29. sjednici, održanoj dana 4. svibnja 2022. godine, donijelo  je 
 

ODLUKU 
I. 

Doc. dr. sc. Marija Ivaniš izabire se u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno 
područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu  organizacija i menadžment. 

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

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 

 
2. izbor nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavač, za znanstveno područje humanističkih znanosti, 

znanstveno polje filologija, znanstvene grane anglistika i germanistika 
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Izvjestiteljica: dr. sc. Alenka Šuljić Petrc 
 
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 83. Statuta Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 16. 
lipnja 2021. godine, članka 22. 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 i članaka 
29. i 46. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. godine, a na prijedlog 
Stručnog povjerenstva u sastavu : dr. sc. Alenka Šuljić Petrc, predsjednica Povjerenstva, izv. prof. dr. sc. Brigita Bosnar Valković, 
članica i  izv. prof. dr. sc. Dolores  Miškulin, članica,  Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 29. 
sjednici, održanoj dana 4. svibnja 2022. godine, donosi 
 

ODLUKU 
I. 

Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor  nastavnika  u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača za znanstveno 
područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvene grane germanistika i anglistika,  u radni odnos na neodređeno 
vrijeme i s punim radnim vremenom. 

II. 
Ana Ravnić Perfido bira se u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača  za  znanstveno područje humanističkih  znanosti, 
znanstveno polje filologija, znanstvene grane germanistika i anglistika, u radni odnos na neodređeno vrijeme i s punim radnim 
vremenom.   

III. 
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 10. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika i suradnika: 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
1. izbor nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za znanstveno područje društvenih 

znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu trgovina i turizam 
 
Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 
02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 ,60/15 i 131/17), članka 83. Statuta Sveučilišta u Rijeci - od 16. lipnja 2021. godine, 
članaka 29. i 46. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. godine, članka 5. 
Pravilnika o postupku izbora u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na 
odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci - pročišćeni tekst od 15. svibnja 2015. godine , Fakultetsko vijeće Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 29. sjednici, održanoj dana 4. svibnja 2022. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

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

II. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor, u sastavu: 
a) prof. dr. sc. Daniela Gračan – predsjednica Povjerenstva 

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 
b) prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana – članica 
      Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 
c) prof. dr. sc.  Darko Prebežac – član 

Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet. 
III. 
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Stručno povjerenstvo iz točke II. ove Odluke dužno je u roku propisanom Pravilnikom o postupku izbora nastavnika, znanstvenika i 
suradnika u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci, dostaviti izvješće Fakultetskom vijeću s mišljenjem i 
prijedlogom pristupnika/ice koji ispunjava ili ne ispunjava uvjete propisane Zakonom te druge uvjete, ako su propisani Statutom i 
Pravilnikom Sveučilišta u Rijeci. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
2. izbor nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za znanstveno područje društvenih 

znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment 
 
Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 
02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 ,60/15 i 131/17), članka 83. Statuta Sveučilišta u Rijeci - od 16. lipnja 2021. godine, 
članaka 29. i 46. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. godine, članka 5. 
Pravilnika o postupku izbora u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na 
odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci - pročišćeni tekst od 15. svibnja 2015. godine , Fakultetsko vijeće Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 29. sjednici, održanoj dana 4. svibnja 2022. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

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

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

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 
b) prof. dr. sc. Vlado Galičić – član 
      Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 
c) prof. dr. sc.  Marija Kaštelan Mrak – članica 

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet. 
III. 

Stručno povjerenstvo iz točke II. ove Odluke dužno je u roku propisanom Pravilnikom o postupku izbora nastavnika, znanstvenika i 
suradnika u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci, dostaviti izvješće Fakultetskom vijeću s mišljenjem i 
prijedlogom pristupnika/ice koji ispunjava ili ne ispunjava uvjete propisane Zakonom te druge uvjete, ako su propisani Statutom i 
Pravilnikom Sveučilišta u Rijeci. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
3. izbor nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za znanstveno područje društvenih 

znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment 
 
Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 
02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 ,60/15 i 131/17), članka 83. Statuta Sveučilišta u Rijeci - od 16. lipnja 2021. godine, 
članaka 29. i 46. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. godine, članka 5. 
Pravilnika o postupku izbora u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na 
odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci - pročišćeni tekst od 15. svibnja 2015. godine , Fakultetsko vijeće Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 29. sjednici, održanoj dana  4. svibnja 2022. godine, donijelo je 



12 
 

 
ODLUKU 

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

II. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor, u sastavu: 
a) prof. dr. sc. Ines Milohnić – predsjednica Povjerenstva 

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 
b) prof. dr. sc. Vlado Galičić – član 
      Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 
c) prof. dr. sc.  Jasmina Gržinić – članica 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“. 
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. 
 
 
 
4. izbor nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za znanstveno područje društvenih 

znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu marketing 
 
Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 
02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 ,60/15 i 131/17), članka 83. Statuta Sveučilišta u Rijeci - od 16. lipnja 2021. godine, 
članaka 29. i 46. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. godine, članka 5. 
Pravilnika o postupku izbora u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na 
odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci - pročišćeni tekst od 15. svibnja 2015. godine , Fakultetsko vijeće Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 29. sjednici, održanoj dana 4. svibnja 2022. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

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

II. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor, u sastavu: 
a) prof. dr. sc. Lorena Bašan – predsjednica Povjerenstva 

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 
b) prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana – članica 
      Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 
c) prof. dr. sc.  Marija Ham – članica 

Sveučilište u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku. 
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. 
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Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
5. izbor nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora  za znanstveno područje 

društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu trgovina i turizam 
 
Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 
02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 ,60/15 i 131/17), članka 83. Statuta Sveučilišta u Rijeci - od 16. lipnja 2021. godine, 
članaka 29. i 46. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. godine, članka 5. 
Pravilnika o postupku izbora u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na 
odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci - pročišćeni tekst od 15. svibnja 2015. godine , Fakultetsko vijeće Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 29. sjednici, održanoj dana 4. svibnja 2022. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

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

II. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor, u sastavu: 
a) prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana – predsjednica Povjerenstva 

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 
b) izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić – članica 
      Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 
c) prof. dr. sc.  Oliver Kesar – član 

Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet. 
III. 

Stručno povjerenstvo iz točke II. ove Odluke dužno je u roku propisanom Pravilnikom o postupku izbora nastavnika, znanstvenika i 
suradnika u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci, dostaviti izvješće Fakultetskom vijeću s mišljenjem i 
prijedlogom pristupnika/ice koji ispunjava ili ne ispunjava uvjete propisane Zakonom te druge uvjete, ako su propisani Statutom i 
Pravilnikom Sveučilišta u Rijeci. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
6. izbor nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje 

društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu financije 
 
Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 
02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 ,60/15 i 131/17), članka 83. Statuta Sveučilišta u Rijeci - od 12. veljače 2020. 
godine, članaka 29. i 46. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. godine, 
članka 5. Pravilnika o postupku izbora u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja 
te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci - pročišćeni tekst od 15. svibnja 2015. godine , Fakultetsko vijeće Fakulteta 
za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 29. sjednici, održanoj dana 4. svibnja 2022. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

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

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

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 
b) prof. dr. sc. Slobodan Ivanović – član 
      Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 
c) izv. prof. dr. sc.  Bojana Olgić Draženović – članica 

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet. 
III. 

Stručno povjerenstvo iz točke II. ove Odluke dužno je u roku propisanom Pravilnikom o postupku izbora nastavnika, znanstvenika i 
suradnika u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci, dostaviti izvješće Fakultetskom vijeću s mišljenjem i 
prijedlogom pristupnika/ice koji ispunjava ili ne ispunjava uvjete propisane Zakonom te druge uvjete, ako su propisani Statutom i 
Pravilnikom Sveučilišta u Rijeci. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
7. izbor nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje 

društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu financije 
 
Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 
02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 ,60/15 i 131/17), članka 83. Statuta Sveučilišta u Rijeci - od 16. lipnja 2021. godine, 
članaka 29. i 46. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. godine, članka 5. 
Pravilnika o postupku izbora u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na 
odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci - pročišćeni tekst od 15. svibnja 2015. godine , Fakultetsko vijeće Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 29. sjednici, održanoj dana 4. svibnja 2022. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

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

II. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor, u sastavu: 
a) izv. prof. dr. sc. Sabina Hodžić – 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.  Bojana Olgić Draženović – članica 

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet. 
III. 

Stručno povjerenstvo iz točke II. ove Odluke dužno je u roku propisanom Pravilnikom o postupku izbora nastavnika, znanstvenika i 
suradnika u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci, dostaviti izvješće Fakultetskom vijeću s mišljenjem i 
prijedlogom pristupnika/ice koji ispunjava ili ne ispunjava uvjete propisane Zakonom te druge uvjete, ako su propisani Statutom i 
Pravilnikom Sveučilišta u Rijeci. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
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8. izbor nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje 

društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu kvantitativna ekonomija  
 
Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 
02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 ,60/15 i 131/17), članka 83. Statuta Sveučilišta u Rijeci - od 16. lipnja 2021. godine, 
članaka 29. i 46. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. godine, članka 5. 
Pravilnika o postupku izbora u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na 
odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci - pročišćeni tekst od 15. svibnja 2015. godine , Fakultetsko vijeće Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 29. sjednici, održanoj dana 4. svibnja 2022. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

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

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

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet. 
III. 

Stručno povjerenstvo iz točke II. ove Odluke dužno je u roku propisanom Pravilnikom o postupku izbora nastavnika, znanstvenika i 
suradnika u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci, dostaviti izvješće Fakultetskom vijeću s mišljenjem i 
prijedlogom pristupnika/ice koji ispunjava ili ne ispunjava uvjete propisane Zakonom te druge uvjete, ako su propisani Statutom i 
Pravilnikom Sveučilišta u Rijeci. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
9. izbor nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, 

znanstveno polje filologije, znanstvene grane anglistika i romanistika (francuski jezik) 
 
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 85. Statuta Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 16. 
lipnja  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 i članka 29. 
i 46. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu- pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. godine,  Fakultetsko vijeće 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 29. sjednici, održanoj dana 4. svibnja 2022. godine, donosi 

 
ODLUKU 

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

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

1. izv. prof. dr. sc. Dolores Miškulin   – predsjednica Povjerenstva 
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             Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 
2. izv. prof. dr. sc. Suzana Jurin  – članica 

             Sveučilište u Rijeci,  Filozofski fakultet u Rijeci, 
3. dr. sc. Ivana Lozo, viši predavač– članica 

Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti 
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 11. 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. Maja Gregorić 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Tea Baldigara 
 
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. Tea Baldigara  – predsjednica Povjerenstva, prof. dr. sc. Sandra Janković-  članica  i  izv. prof. dr. sc. Ana Štanbuk - 
članica, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 29. sjednici, održanoj dana 4. svibnja 2022. godine, 
donijelo je   
 

ODLUKU 
o usvajanju Izvješća Stručnog povjerenstva 

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

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

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 12. 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. Suzana Bareša 
 
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 29. sjednici, 
održanoj dana 4. svibnja 2022. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o pokretanju izbora u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika 



17 
 

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

a)  izv. prof. dr. sc. Sabina Hodžić – 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.  Bojana Olgić Draženović- 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 13. Odbor za osiguranje i unapređivanje kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Izvjestiteljica: doc. dr. sc. Maja Gregorić, voditeljica Odbora 
 
Materijalima za podtočke 1., 2. i 3. možete pristupiti na linku: 
https://cloud.fthm.hr:1996/d/s/oStDWOelPCJDlwdWIH52SiIsRMN7oz5o/2v2ud3SB_sUqmDpyOPoeZIX-qHXvZq_i-SbHAf58Uewk 
 
1. Analiza studentskog zadovoljstva na Sveučilištu u Rijeci - Izvješće za akademsku godinu 2020./2021. 
 
2. Rezultati anketiranja studenata – zimski semestar akademske godine 2021./2022. 
 
3. Rezultati anketiranja studenata – poslijediplomski sveučilišni doktorski studij - zimski semestar akademske godine 

2021./2022. 
 
 
4. Razrješenje člana Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete 
 
Na temelju članka 20. Pravilnika o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Sveučilišta u Rijeci od 19. ožujka 2013. godine, 
članaka 7. i 9. Pravilnika o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu od 14. 
siječnja 2014. godine te 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 prijedlog dekanice, prof. dr. sc. Sandre Janković, na 
29. sjednici, održanoj 4.svibnja 2022. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o razrješenju člana Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

I. 
Izv. prof. dr. sc. Sabina Hodžić, predstavnica nastavnika u Odboru za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Fakulteta za menadžment 
u turizmu i ugostiteljstvu, razrješava se članstva na vlastiti zahtjev.  

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

https://cloud.fthm.hr:1996/d/s/oStDWOelPCJDlwdWIH52SiIsRMN7oz5o/2v2ud3SB_sUqmDpyOPoeZIX-qHXvZq_i-SbHAf58Uewk
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AD 14. Odluka o objavi poziva za dostavu projektnih prijedloga - ZIP UNIRI 
Izvjestiteljica: prodekanica za znanstvenu i stručnu djelatnost, doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta 
 
Na temelju Odluke o proceduri, kriterijima i financiranju znanstveno-istraživačkih projektnih inicijativa Sveučilišta u Rijeci (ZIP 
UNIRI)(KLASA:003-01/19-03/02; URBROJ: 2170-57-01-19-188) od 30. travnja 2019. godine i članka 29. Statuta Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu na 29. sjednici, održanoj dana 4. svibnja 2022. godine, donosi 
 

ODLUKU 
O OBJAVI POZIVA ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA 

I. 
Ovim se pozivom pokreće 4. ciklus postupka vrednovanja i izbora znanstveno-istraživačkih projekata Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem tekstu: FMTU) u okviru projektne linije „Znanstveno-istraživačke projektne 
inicijative Sveučilišta u Rijeci“ (u daljnjem tekstu ZIP UNIRI) s ciljem potpore realizaciji Strategije Sveučilišta u Rijeci.  
 

CILJEVI 
II. 

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

FINANCIRANJE 
III. 

Financiranje 4. ciklusa planirano je u iznosu od 210.000,00 HRK. Maksimalni iznos za financiranje pojedinačnog projekta određuje 
se u iznosu od 30.000,00 HRK i odnosi se na čitavo razdoblje trajanja projekta. 
Trajanje projekta utvrđuje se na dvije godine.  
Sredstva dodijeljena znanstveno-istraživačkom projektu mogu se koristiti isključivo za stvaranje informacijske i metodološke osnove 
istraživanja te za provođenje istraživanja i objavljivanje rezultata (terenski znanstveni rad i anketiranje; publiciranje radova; 
sudjelovanje na kongresima i konferencijama – kotizacija, smještaj i dnevnice; nabava knjiga, časopisa i statistike; licenci; mobilnost 
istraživača izvan Erasmus/Ceepus programa).  
Sredstva dodijeljena projektu su namjenska i ne mogu se koristiti za podmirivanje rashoda za zaposlene (dodaci na plaću, autorski 
honorari), nabavu kapitalne opreme ili druge uobičajene informatičke ili telekomunikacijske opreme (računala, printeri, pametni telefoni 
i sl.) te za podmirivanje materijalnih troškova redovitog poslovanja („hladni pogon“). 
Služba za financijsko-računovodstvene poslove FMTU dužna je zasebno pratiti namjensko trošenje sredstava svakog projekta, a 
voditelj projekta kao sastavni dio Godišnjeg i Završnog izvješća, podnosi i financijsko izvješće. 
Namjensko trošenje utvrđuje se financijskim planom projekta prilikom njegove prijave te definira Ugovorom o financiranju znanstvenog 
projekta. 
 

ISTRAŽIVAČKI TIM 
IV. 

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

REZULTATI ISTRAŽIVANJA 
V. 

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

PRIJAVA PROJEKATA 
VI. 

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

VREDNOVANJE PROJEKATA 
VII. 

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

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

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

mailto:projekti.fthm@uniri.hr
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1. znanstvena kvaliteta i relevantnost istraživanja: relevantnost i aktualnost teme, kvaliteta i inovativnost istraživačkog plana, 
kompetitivnost projektnog prijedloga u odnosu na već postojeća istraživanja iste tematike, primjenjivost rezultata istraživanja 
(ponder: 40) 

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

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

naglaskom na Q1/Q2 WoS/Scopus časopise (ponder 10). 
Kriteriji za ocjenjivanje projekata razrađeni su u Naputku za ocjenu projekata i pripadajućem obrascu.  
 

IZVJEŠTAVANJE O TIJEKU PROJEKTA 
VIII. 

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

 
TRAJANJE NATJEČAJA 

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

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 15. Odluka o osnivanju Fonda za stipendiranje studenata 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Elena Rudan, prodekanica za poslovne odnose 
 
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 29. sjednici, održanoj dana 4. svibnja 2022. godine, donijelo 
je 

ODLUKU 
 O OSNIVANJU FONDA ZA STIPENDIRANJE STUDENATA 

I. 
Osniva se Fond za stipendiranje studenata Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (u daljnjem tekstu: Fond) u cilju 
poticanja i promicanja izvrsnosti kadrova u turizmu i ugostiteljstvu. 

ll. 
Sredstva Fonda namijenjena su za stipendiranje studenata svih razina studija koje izvodi Fakultet za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu.   
lz sredstava Fonda podmiruju se i materijalni troškovi poslovanja Fonda. 

lll. 
U Fond se raspodjeljuju prihodi od donacija i sponzorstva namijenjeni za svrhu iz točke II. ove Odluke. Sredstva se vode na računu 
Fakulteta, pod posebnim brojem, u okviru posebnog fonda naziva Fond za stipendiranje studenata. 

IV. 

mailto:projekti.fthm@uniri.hr


21 
 

Stipendije iz točke II. ove odluke sastoje se od novčanog iznosa potrebnog za podmirivanje troškova školarine jedne akademske 
godine upisanog studija.  
Student se može prijaviti na natječaj za stipendiranje studenata Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i ako u trenutku 
prijave prima i drugu stipendiju. 
Student može ostvariti pravo na stipendiju iz Fonda više godina za redom.  
Studenti prve godine preddiplomskog studija ne mogu se prijaviti na natječaj. 

V. 
Postupak dodjele stipendije započinje donošenjem odluke Dekana o raspisivanju natječaja.  
U odluci se navodi za koju se akademsku godinu raspisuje natječaj za dodjelu stipendije, za koje studije se stipendija dodjeljuje, uvjeti 
koje student mora ispunjavati te dokumentacija koju studenti moraju priložiti uz prijavu na natječaj i kriteriji za dodjelu stipendija. 
Rok za prijavu na natječaj ne može biti kraći od 15 dana. 
Natječaj za dobivanje sredstava za stipendije iz Fonda za stipendiranje studenata, objavljuje se na mrežnoj stranici Fakulteta, svake 
godine, tijekom mjeseca listopada.  
U slučaju nedostatka novčanih sredstava u Fondu natječaj se ne raspisuje. 

VI. 
Kriteriji za dodjelu stipendija Fonda su izvrsnost, socijalni kriterij i društvena angažiranost studenta. 
Uvažavajući cilj osnivanja Fonda iz točke I. ove odluke u svrhu poticanja i promicanja izvrsnosti kadrova u turizmu i ugostiteljstvu te 
uvažavajući namjenu donatora u Fondu i želju Fakulteta da stimulira izvrsnost i uspjeh u učenju studenata, kriteriji za dodjelu stipendije 
i njihovo bodovanje detaljnije će se utvrditi U Odluci o raspisivanju natječaja, ovisno o studiju i akademskoj godini za koju se natječaj 
raspisuje. 

VII. 
Dekan imenuje Povjerenstvo za dodjelu stipendije od 3 člana.  
U ovisnosti o izvoru doniranih sredstava u Fond, jedan član povjerenstva za dodjelu stipendija može biti predstavnik donatora, kako 
bi donator sudjelovao u raspodjeli sredstava koje je kao namjensku donaciju donirao Fakultetu. 

VIII. 
Na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendije, o dodjeljivanju sredstava iz Fonda, odlučuje Dekan.  
Ovisno o raspoloživim novčanim sredstvima u Fondu, dodjeljuje se jedna ili više stipendija po studiju za koji je raspisan natječaj. 
Iznimno, a samo u slučaju kada se na natječaj prijavi vise izuzetno dobrih kandidata podjednake kvalitete, sredstva za stipendiranje 
se mogu podijeliti na najviše dva kandidata sa istog studija. Stipendija se neće dodijeliti u slučaju kada Povjerenstvo utvrdi da niti 
jedna prijava u potpunosti ne udovoljava uvjetima natječaja. 

IX. 
Dekan je dužan jednom godišnje podnijeti Fakultetskom vijeću izvješće o radu Fonda.  
Ukoliko u tri uzastopne akademske godine iz Fonda nije dodijeljena niti jedna stipendija zbog nedostataka sredstava u Fondu, Fond 
se ukida i eventualna preostala sredstva ostaju na raspolaganju Fakultetu. 

X. 
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. Odluke o prihvaćanju izvješća o ocjeni tema doktorskih disertacija i odobravanju tema doktorskih disertacija 
 
1.1.  Antonio Dekanić 

 
Na temelju čl. 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. 33. i 34. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima 
Sveučilišta u Rijeci KLASA: 011-01/20-01/26, URBROJ: 2170-57-01-20-1 od 22. prosinca 2020. godine i čl. 23. 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 doktorskog studija 
„Menadžment održivog razvoja“ Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 29. sjednici, održanoj dana 
4. svibnja 2022. godine donosi  
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ODLUKU 
o prihvaćanju izvješća o ocjeni teme doktorske disertacije i odobravanju teme doktorske disertacije 

I. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije doktoranda Antonia Dekanića (mb. 97MOR20) 
polaznika poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“, pod naslovom „Model gospodarenja 
otpadom u otočnim turističkim destinacijama“. 

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

III. 
Ova odluka stupa na snagu sa danom donošenja. 

 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 

1.2.  Marija Pičuljan 
 
Na temelju čl. 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. 33. i 34. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima 
Sveučilišta u Rijeci KLASA: 011-01/20-01/26, URBROJ: 2170-57-01-20-1 od 22. prosinca 2020. godine i čl. 23. 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 doktorskog studija 
„Menadžment održivog razvoja“ Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 29. sjednici, održanoj dana 
4. svibnja 2022. godine donosi  

 
ODLUKU 

o prihvaćanju izvješća o ocjeni teme doktorske disertacije i odobravanju teme doktorske disertacije 
I. 

Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije doktorandice Marije Pičuljan (mb. 103MOR20) 
polaznice poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“, pod naslovom „Predviđanje ponašanja 
posjetitelja usmjerenog na odlaganje otpada u nacionalnim parkovima“. 

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

III. 
Ova odluka stupa na snagu sa danom donošenja 

 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 

2. Odluka o upućivanju doktorandice Katarine Lovrečić na doradu prijave teme doktorske disertacije 
 
Na temelju čl. 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. 33. i 34. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima 
Sveučilišta u Rijeci KLASA: 011-01/20-01/26, URBROJ: 2170-57-01-20-1 od 22. prosinca 2020. godine,  čl. 23. st. 12. 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 doktorskog studija 
„Menadžment održivog razvoja“ Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 29. sjednici, održanoj dana 
4. svibnja 2022. godine donosi 

 
ODLUKU 

I. 
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Ovom odlukom prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije doktorandice Katarine Lovrečić (mb. 
88MOR19) polaznice poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“, pod naslovom „Biciklistički 
turizam kao generator održivog razvoja turizma u destinaciji”. 

II. 
Prema prijedlogu Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije u sastavu, prof. dr. sc. Christian Stipanović, predsjednik, 
izv. prof. dr. sc.  Elena Rudan i Selma Kadić-Maglajlić, PhD, Associate Professor,  navedenom u Ocjeni teme doktorske disertacije 
koja je prilog ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio, upućuje se doktorandicu na doradu prijave teme doktorske disertacije. 

III.  
Sukladno članku 23. stavku 12. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci doktorandica najkasnije u roku tri mjeseca od dana donošenja ove 
Odluke, mora podnijeti i obraniti dorađenu Prijavu teme doktorske disertacije.    

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

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
3. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije Dunje Meštrović 
 
Na temelju čl. 73. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 
63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), čl. 36. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima Sveučilišta u 
Rijeci (KLASA: 011-01/20-01/26,URBROJ: 2170-57-01-20-1) od 22. prosinca 2020., čl. 29. Statuta Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08, URBROJ: 2156/24-15-02-06) od 15. ožujka 2021. godine i čl. 5., 
24. i 25. 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 doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 
29. sjednici, održanoj 4. svibnja 2022. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije 
I. 

Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije studentice Dunje Meštrović (matični broj: 55MOR14), 
polaznice poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“, pod naslovom „Održivi marketing u 
visokom obrazovanju“ izrađenu pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Lidije Bagarić i komentorstvom dr. sc. Marcela Melera, 
professora emeritusa, u sastavu:  

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

2. prof. dr. sc. Lorena Bašan, članica 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

3. prof. dr. sc. Marija Ham, članica 
      Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku 

II. 
Imenovane članice Povjerenstva dužne su u roku od dva (2) mjeseca od dana donošenja ove Odluke izraditi samostalno izvješće 
na propisanom obrascu (Prilog 11, Pojedinačno izvješće o ocjeni doktorske disertacije), a Predsjednica Povjerenstva Zajedničko 
izvješće o ocjeni doktorske disertacije i podnijeti ih Vijeću doktorskog studija na znanje a Fakultetskom vijeću Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na usvajanje i predložiti imenovanje Povjerenstva za obranu doktorske disertacije.  

III. 
Ova odluka stupa na snagu sa danom njenog donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
4. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije Srđana Mitrovića 
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Na temelju čl. 73. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 
63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), čl. 36. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima Sveučilišta u 
Rijeci (KLASA: 011-01/20-01/26,URBROJ: 2170-57-01-20-1) od 22. prosinca 2020., čl. 29. Statuta Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08, URBROJ: 2156/24-15-02-06) od 15. ožujka 2021. godine i čl. 5., 
24. i 25. 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 doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 
29. sjednici, održanoj 4. svibnja 2022. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije 
I. 

Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije studenta Srđana Mitrovića (matični broj: 70MOR16), 
polaznika poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“, pod naslovom „Multivarijatna 
statistička analiza doživljaja posjetitelja vinskog festivala“ izrađenu pod mentorstvom prof. dr. sc. Josipe Mijoč i 
komentorstvom prof. dr. sc. Lorene Bašan, u sastavu:  

1. prof. dr. sc. Suzana Marković, predsjednica, 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

2. prof. dr. sc. Jasna Horvat, članica 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku  

3. doc. dr. sc. Maja Gregorić, članica 
     Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

II. 
Imenovane članice Povjerenstva dužne su u roku od dva (2) mjeseca od dana donošenja ove Odluke izraditi samostalno izvješće 
na propisanom obrascu (Pojedinačno izvješće o ocjeni doktorske disertacije), a Predsjednica Povjerenstva Zajedničko izvješće o 
ocjeni doktorske disertacije i podnijeti ih Vijeću doktorskog studija na znanje a Fakultetskom vijeću Fakulteta za menadžment u turizmu 
i ugostiteljstvu na usvajanje i predložiti imenovanje Povjerenstva za obranu doktorske disertacije.  

III. 
Ova odluka stupa na snagu sa danom njenog 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 prihvaćanju izvješća o ocjeni tema doktorskih disertacija i odobravanju tema doktorskih disertacija 
 
1.1.  Manuela Klapan 
 
Na temelju čl. 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. 33. i 34. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima 
Sveučilišta u Rijeci KLASA: 011-01/20-01/26, URBROJ: 2170-57-01-20-1 od 22. prosinca 2020. godine i čl. 23. 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 doktorskog studija 
„Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 29. sjednici, 
održanoj dana 4. svibnja 2022. godine donosi  
 

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

I. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije doktorandice Manuele Klapan (mb. 87DR18) 
polaznice poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, pod naslovom 
„Čimbenici potpore lokalnog stanovništva turističkoj valorizaciji autohtone gastronomske ponude“. 
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II.  
Odobrava se tema doktorske disertacije iz točke I. ove Odluke. Odluka o odobravanju teme doktorske disertacije donosi se na obrascu  
Odluka o odobravanju teme doktorske disertacije.  

III. 
Ova odluka stupa na snagu sa danom donošenja. 

 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 

1. 2. Irena Šker 
 
Na temelju čl. 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. 33. i 34. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima 
Sveučilišta u Rijeci KLASA: 011-01/20-01/26, URBROJ: 2170-57-01-20-1 od 22. prosinca 2020. godine i čl. 23. 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 doktorskog studija 
„Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 29. sjednici, 
održanoj dana 4. svibnja 2022. godine donosi  

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

I. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije doktorandice Irene Šker (mb. 71DR19) polaznice 
poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, pod naslovom „Uloga osjetilnog 
marketinga u kreiranju turističkog doživljaja“. 

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

III. 
Ova odluka stupa na snagu sa danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 

2. Odluka o upućivanju doktorandice Karmen Mikulić na doradu prijave teme doktorske disertacije  
 
Na temelju čl. 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. 33. i 34. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima 
Sveučilišta u Rijeci KLASA: 011-01/20-01/26, URBROJ: 2170-57-01-20-1 od 22. prosinca 2020. godine i čl. 23. st. 12. 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 doktorskog studija 
„Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 29. sjednici, 
održanoj dana 4. svibnja 2022. godine donosi 

 
ODLUKE 

I. 
Ovom odlukom prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije doktorandice Karmen Mikulić (mb. 
66DR19) polaznice poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, pod naslovom 
„Interrelations between the creative economy and sustainable tourism development: Evidence from European countries“ 
(Međuodnosi između kreativne ekonomije i održivog razvoja turizma: Dokazi na temelju zemalja Europske unije). 

II. 
Prema prijedlogu Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije u sastavu, izv. prof. dr. sc. Josip Mikulić, predsjednik, 
Đorđe Mitrović, PhD, Full professor i prof. dr. sc. Ljerka Cerović,  navedenom u Ocjeni teme doktorske disertacije koja je prilog ovoj 
Odluci i čini njezin sastavni dio, upućuje se doktorandicu na doradu prijave teme doktorske disertacije. 

III.  
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Sukladno čl. 23. st.12. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci doktorandica najkasnije u roku od tri mjeseca od dana donošenja ove Odluke, mora 
podnijeti i obraniti dorađenu Prijavu teme doktorske disertacije.    

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

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 18. Izdavačka djelatnost: 
Odluka o odobravanju udžbenika pod naslovom „Klima i klimatske promjene kao izazov održivog razvoja“ 
Izvjestiteljica: prodekanica za znanstvenu i stručnu djelatnost, doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta 
 
Na temelju odredbi Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta u Rijeci od 23. lipnja 2020. g., Odluke o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta u Rijeci od 22. prosinca 2020. g. i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu 
i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08, URBROJ: 2156/24-21-01-06) od 15. ožujka 2021. godine, Fakultetsko 
vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 29. sjednici, održanoj dana 4. svibnja 2022. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o prihvaćanju izdavanja udžbenika pod naslovom „Klima i klimatske promjene kao izazov održivog razvoja“ 

I. 
Prihvaća se izdavanje udžbenika  
- pod naslovom „Klima i klimatske promjene kao izazov održivog razvoja“,  
- autori: doc. dr. sc. Aleksandar Racz sa Zdravstvenog veleučilišta Zagreb i izv. prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić s Fakulteta 

za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu,  
- znanstvena područja i polja koje udžbenik pokriva:  

a) biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita  
i 

b) društvene znanosti, znanstveno polje ekonomija,   
- jezik: hrvatski  
- format: e-izdanje 
- objavljuje se: prvi put 
- opseg: 204 stranice 
- nakladnici: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci i Zdravstveno veleučilište Zagreb 
- recenzenti: - prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić  

(Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu),  
- izv. prof. dr. sc. Vanja Vasiljev   

(Sveučilište u Rijeci, Medicinski Fakultet) 
- izv. prof. dr. sc. Jasna Bošnir  

(Nastavni zavod za javno zdravstvo „Andrija Štampar“, Zagreb) 
- lektor: Dunja Aleraj Lončarić, profesorica hrvatskog jezika i knjiženosti i fonetike. 

II. 
Predlaže se Povjerenstvu za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci donošenje odluke o izdanju ovog udžbenika kao izdanja 
Sveučilišta. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 19. Razno 
 
Pod točkom Razno nije se raspravljalo. 
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Sjednica Fakultetskog vijeća završila je u 13,10 sati.   
 
Zapisničarka: Maja Juračić, dipl. iur., v.r.                                                                                                          

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

 


