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Opatija, 5. srpanj 2022. 

 
ZAPISNIK  

sa 33. sjednicu Fakultetskog vijeća, održane u 
utorak, 5. srpnja 2022. godine u 10,00 sati, u dvorani 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, doc. dr. sc. Bogdan Siniša, izv. prof. dr. sc. Bosnar-Valković Brigita, 
doc. dr. sc. Tomislav Car,  doc. dr. sc. Čuić Tanković Ana, izv. prof. dr. sc. Dragičević Daniel, doc. dr. sc. Đurkin Badurina Jelena, 
prof. dr. sc. Galičić Vlado, prof. dr. sc. Daniela Gračan, doc. dr. sc. Gregorić Maja, doc. dr. sc. Grofelnik Hrvoje,  izv. prof. dr. sc. 
Hodžić Sabina, doc. dr. sc. Ivančić Ivana, izv. prof. . dr. sc. Ivaniš, Marija, prof. dr. sc. Ivanović Slobodan, prof. dr. sc. Janković 
Sandra, izv. prof. dr. sc. Jelušić Adriana, izv. prof. dr. sc. Karanović Goran, izv. prof. dr. sc. Kovačić Nataša, prof. dr. sc. Krešić Greta, 
prof. dr. sc. Krstinić Nižić Marinela, doc. dr. sc. Laškarin Ažić, Marina, 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. Miškulin Dolores, izv. prof. dr. sc. Nikšić Radić Maja, 
prof. dr. sc. Pavia Nadia, prof. dr. sc. Perić Marko, doc. dr. sc. Perišić Prodan Marina, izv. prof. dr. sc. Pilepić Stifanich Ljubica, doc. 
dr. sc. Poldrugovac Katarina, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, doc. dr. sc. Soldić Frleta Daniela, dr. sc. Šuljić Petrc Alenka,  izv. 
prof. dr. sc. Šverko Grdić Zvonimira, Turalija Denis mag.oec, doc. dr. sc. Vanja Vitezić, izv. prof. dr. sc. Vlašić Dubravka,  izv. prof. 
dr. sc. Vrtodušić Hrgović Ana –Marija, izv. prof. dr. sc. Zadel Zrinka, mr. sc. Zubović Vedran, Komšić Filip, Suštar Natali          
            
ODSUTNI ČLANOVI FAKULTETSKOG VIJEĆA: doc. dr. sc. Cerović Marta, doc. dr. sc. Cvelić Bonifačić Josipa, izv. prof. dr. sc. 
Črnjar Kristina, izv. prof. dr. sc. Lončarić Dina, prof. dr. sc. Mrnjavac Edna, prof. dr. sc. Mujačević Elvis, izv. prof. dr. sc. Rudan Elena, 
prof. dr. sc. Stipanović Christian, prof. dr. sc. Šimunić Mislav, Agbaba Romina, Blažić Marko, Bosanac Katarina, Bulović Jure, 
Butković Mia, Cindrić Marija, Lasić Ivana,     Matković Mirna, Marjanović Lucija, 
 
Utvrđuje se da je na sjednici prisutno više od polovine članova Fakultetskog vijeća. Fakultetsko vijeće ima kvorum potreban za 
donošenje valjanih odluka. 
 
Dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković, otvorila je 33. sjednicu Fakultetskog vijeća. 
 

DNEVNI RED 

1.  Usvajanje Zapisnika sa 29., 30., 31. i 32. sjednice Fakultetskog vijeća 

2.  Usvajanje Dnevnog reda 33. sjednice Fakultetskog vijeća 

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

4.  Informacije o sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc, Sandra Janković 

5.  
Studentska pitanja 
Izvjestitelji: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović i predsjednica Studentskog zbora, 
Katarina Bosanac 

6.  Izmjene i dopune studijskih programa preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija Fakulteta za menadžment 
u turizmu i ugostiteljstvu u akademskoj godini 2022./2023. 
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Izvjestitelj: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 
 
1. Preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“  
2. Preddiplomski sveučilišni studij „Menadžment održivog razvoja“  
3. Preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, smjer Menadžment u 

hotelijerstvu na engleskom jeziku 
4. Diplomski sveučilišni studij „Marketing u turizmu“  
5. Diplomski sveučilišni studij „Menadžment u turizmu“ 
6. Diplomski sveučilišni studij „Menadžment u hotelijerstvu“ 
7. Diplomski sveučilišni studij „Održivi razvoj turizma“ 

7.  

Popis predmeta i nositelji predmeta u akademskoj godini 2022./2023. 
Izvjestitelj: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 
 
1. Preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“  
2. Preddiplomski sveučilišni studij „Menadžment održivog razvoja“  
3. Preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, smjer Menadžment u 

hotelijerstvu na engleskom jeziku 
4. Diplomski sveučilišni studij „Marketing u turizmu“  
5. Diplomski sveučilišni studij „Menadžment u turizmu“ 
6. Diplomski sveučilišni studij „Menadžment u hotelijerstvu“ 
7. Diplomski sveučilišni studij „Održivi razvoj turizma“  

8.  
Povjeravanje izvođenja nastave uglednim inozemnim nastavnicima i stručnjacima koji nisu stekli znanstveno–
nastavno zvanje po hrvatskim propisima  
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 

9.  Pravilnik o preddiplomskim i diplomskim studijima Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Izvjestitelj: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 

10.  Popis kolegija koji će se izvoditi na stranim jezicima u akademskoj godini 2022./2023. 
Izvjestitelj: prodekan za međunarodnu suradnju, izv. prof. dr. sc. Marko Perić 

11.  Rebalans Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2022. godinu 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 

12.  

Imenovanje članova Odbora i Povjerenstava – izmjena 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković  
 
1. Etičko povjerenstvo 
2. Stegovno povjerenstvo (stegovna odgovornosti studenata) 

13.  

Izbor nastavnika i suradnika 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
1. izbor nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz 
znanstvenog područja biotehničkih znanosti, znanstvenog polja nutricionizam 

14.  

Provođenje dijela natječajnog postupka za Sveučilište u Dubrovniku:  
 
1. Usvajanje izvješća Povjerenstva za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za 
znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvenu granu organizacija i 
menadžment 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 

15.  Usvajanje Izvješća Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje: 
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1. izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, 
znanstveno polje ekonomija – doc. dr. sc. Suzana Bareša 
Izvjestitelj: izv. prof. dr. sc. Sabina Hodžić 

16.  

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. Jelena Đurkin Badurina 
2. izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno 
polje ekonomija – izv. prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić 

17.  
Odluka o imenovanju Povjerenstva za upis na poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna 
ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ i „Menadžment održivog razvoja“ u 2022. / 2023. akademskoj godini 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 

18.  

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
 
1. Odluka o raspisivanju natječaja za upis polaznika na poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) 

„Menadžment održivog razvoja “ u 2022. / 2023. akademskoj godini 
     Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
2. Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i imenovanju Povjerenstva za 

obranu doktorske disertacije Dunje Meštrović 
     Izvjestiteljica: izv.  prof. dr. sc. Dina Lončarić 
 3. Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i imenovanju Povjerenstva za 

obranu doktorske disertacije Srđana Mitrovića 
     Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Suzana Marković 
4. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije Sandre Barač-Miftarević 
     Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

19.  

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
 
 1. Odluka o izmjenama i dopunama studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog 

studija) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
   Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 

1.1. Odluka o izmjenama i dopunama studijskog programa  poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog 
studija) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ koje se prijavljuju Povjerenstvu za akreditaciju i 
vrednovanje studijskih programa Sveučilišta u Rijeci i Senatu 

1.2. Odluka o izmjenama i dopunama studijskog programa  poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog 
studija) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ koje se ne prijavljuju Povjerenstvu za akreditaciju 
i vrednovanje studijskih programa Sveučilišta u Rijeci i Senatu 

2. Odluka o raspisivanju natječaja za upis polaznika na poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) 
„Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu “ u 2022. / 2023. akademskoj godini 

    Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
3. Odluka o prihvaćanju izvješća o ocjeni teme doktorske disertacije i odobravanju teme doktorske disertacije 

Karmen Mikulić 
   Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 

20.  Razno 

 
 

AD 1. Usvajanje Zapisnika sa 29., 30., 31. i 32. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Zapisnici 29., 30., 31. i 32. sjednice Fakultetskog vijeća usvojeni su bez primjedbi. 
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AD 2. Usvajanje Dnevnog reda 33. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Dnevni red 33. sjednice Fakultetskog vijeća usvojen je bez primjedbi. 
 

AD 3. Informacije Dekanice 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
Dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković, izvijestila je Fakultetsko vijeće o sljedećem: 
 
- Na temelju sporazuma potpisanog sa općinom Lovran organizirana su predavanja o aktualnim temama namijenjenim stanovnicima 
Lovrana. Dekanica se zahvalila dr. sc. Vedranu Zuboviću, doc. dr. sc. Marini Perišić Prodan i doc. dr. sc. Tomislavu Caru na održanim 
predavanjima. 
 
- U sklopu tradicionalnog skupa „Dani Udruge Hrvatskih putničkih agencija u Opatiji, izv. prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić održala 
je predavanje na temu Utjecaj klimatskih promjena na turizam.  
 
- U sklopu Festivala znanosti koji se održaood 2.-7. svibnja 2022. godine, prof. dr. sc. Romina Alkier održala prigodno predavanje za 
učenike Hotelijersko-turistička škola Opatija, na temu „Turizam mladih“. 
 
- Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu uključio se u obilježavanje Dana Europe i Europske godine mladih sudjelujući u 
petak, 13. svibnja 2022.godine  u Gradskoj Vijećnici Grad Rijeka u događanju koje je tom prilikom organizirao Europe Direct Rijeka i 
Europski dokumentacijski centar Pravnog fakulteta u Rijeci. Studijske programe, studentske aktivnost i znanstveno istraživačku 
aktivnost Fakulteta predstavila je doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta, a studentica Marija Vukadin prenijela je svoja iskustva voditeljice 
studentskog znanstveno-istraživačkog projekta:  "Kako mi putujemo? Turizam mladih – obilježja putovanja." 
 
-Prof. dr. sc. Daniela Gračan sudjelovala je na online panel raspravi Combisa pod nazivom DiscussIT: Što se događa kada se turizam 
susretne s IT-em?. 
 
- 25. svibnja 2022.godine, predstavnici FMTU-a sudjelovali su na regionalnom virtualnom sajmu obrazovanja platforme Na koji ćeš 
faks? Na predstavljanju su sudjelovali: izv. prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić, voditeljica preddiplomskog studija “Menadžment 
održivog razvoja”, doc. dr. sc. Krešimir Mikinac, voditelj preddiplomskog studija “Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu”, doc. 
dr. sc. Vanja Vitezić, voditelj preddiplomskog studija na engleskom jeziku “Hospitality Management”, Denis Turalija, mag. oec. 
voditeljica ureda za studente i izv. prof. dr. sc. Elena Rudan, prodekanica za poslovne odnose.  
 
- U razdoblju od 5.-7.5.2022. na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu održala se #ISCCRO’22 konferencija. Konferencija 
se održala u suradnji Hrvatskog statističkog društva, Ekonomskog fakulteta u Zagrebu te Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu. Dekanica se zahvalila prof. dr. sc. Sabini Hodžić na organizaciji. 
 
- Dana 13. 5. 2022. u okviru projekta #ReCeZa, članice projektnog tima Suzana Bareša i Jelena Kapeš sudjelovale su na manifestaciji 
„Mali Gastro“ u Zaboku te su učenicima srednjih škola (maturantima) predstavljeni programi preddiplomskih studija Fakulteta. 
 
- 27. svibnja 2022. godine, potpisana su tri nova ugovora o financiranju znanstveno-istraživačkih projekata u okviru ZIP FMTU 
projektne linije koju Fakultet financira vlastitim sredstvima s ciljem jačanja znanstveno - istraživačkih aktivnosti i realizacije strateških 
ciljeva Fakulteta i Sveučilišta. Ugovore o financiranju u okviru četvrtog ciklusa ZIP FMTU projekta potpisali su voditelji sljedećih 
projekata: prof. dr. sc. Elvis Mujačević, izv. prof. dr. sc. Maja Nikšić Radić, izv. prof. dr. sc. Sabina Hodžić. 
 
- 1.6.2022. u Centru za karijere i stručnu praksu FMTU održano je  predavanje - “Zašto volim raditi na recepciji?” gospodina Mladena 
Kapovića, hotel managera Liburnia Riviera Hotela d.d. 
 
- Na Fakultetu su 3. lipnja boravili studenti sa sveučilišta The University of North Carolina at Chapel Hill (USA) s profesoricom Ritom 
A. Balaban. Tom prigodom su prof. dr. sc. Marko Perić i doc. dr. sc. Vanja Vitezić u okviru kolegija „Menadžment sporta u turizmu“ 
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održali predavanje na temu „Challenges for the Sport Tourism Industry: A future perspective on new ideas and innovative sport tourism 
products“. 
 
- studentice Peer Bilobrk i Tara Ristl ušle su u finale case study natjecanja #LUMEN Business, najpoznatijeg natjecanja za studente 
Hrvatske i šire regije u organizaciji udruge eSTUDENT . U okviru kolegija Integrirana marketinška komunikacija i pod mentorstvom 
doc. dr. sc. Ane Čuić Tanković konkurirale su u rješenju zadatka tvrtke BAT. Dekanica je studenticama i mentorici čestitala na 
postignutom plasmanu. 
 
- 10. lipnja 2022. godine dekanica Fakulteta i prodekanica za poslovne odnose primile su i zahvalile studentima Emmi Superina, Sari 
Sudar i Filipu Komšić i mentoru izv. prof. dr. sc. Goranu Karanoviću na održanim predavanjima učenicima srednjih škola na temu 
„Financijska pismenost“ te ujedno promociji studiranja na FMTU. 
 
- Na Fakultetu je održan okrugli stol pod nazivom 'Forum održive gastronomije. Okrugli stol su zajednički organizirali Liburnia Hotels 
and Villas, Visit Kvarner, Žmergo Udruga i Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 
 
- Doktorska škola, Ured za karijere Sveučilišnog savjetovališnog centra i Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci organizirli su  tribinu PhD 
Career Café namijenjenu razmjeni iskustava te upoznavanju studenata poslijediplomskih sveučilišnih doktorskih studija svih 
sastavnica riječkog Sveučilišta s različitim mogućnostima vezanim uz razvoj karijere u akademskom i neakademskom okruženju. 
 
- Od 17.-18. lipnja 2022. godine na Fakultetu se održala međunarodna znanstvena konferencija "The 8th ENTerprise REsearch 
InNOVAtion Conference" - #ENTRENOVA. Dekanica se zahvalila doc. d. sc. Tomislavu Caru na organizaciji 
 
- U suradnji sa TZ Kvarnera održana su dva modula predavanja i još su dva u planu do kraja studenog 
 
- Održana je promocija diplomskih studija Fakulteta na čemu se dekanica zahvalila prodekanici za poslovne odnose izv, prof. dr. sc. 
Eleni Rudan. 
 

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 68. sjednice Senata održane 31. svibnja 2022. 
godine, 69. sjednice Senata održane 15. lipnja 2022. godine i 70. sjednice Senata održane 28.lipnja 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 student Filip Komšić 
 
Student Filip Komšić izvijestio je Fakultetsko vijeće o sljedećem: 
- održane su  humanitarne akcije: košarkaški turnir, sportski kviz i malonogometni turnir. Prihod od kotizacija doniran je dječjem domu 
Ivana Brlić Mažuranić u Lovranu 
- održana je „Adio Ika“ 
- održani su studentski izbori koji su na Fakultetu uspješno provedeni. 
 

AD 6. Izmjene i dopune studijskih programa preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu u akademskoj godini 2022./2023. 
Izvjestitelj: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 
 
Materijalima izmjena i dopuna studijskih programa preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija Fakulteta za menadžment u turizmu 
i ugostiteljstvu u akademskoj godini 2022./2023. možete pristupiti na linku: 
https://cloud.fthm.hr:1996/d/s/pK234Alqc90NeiAzWk5CdSecuF2SPRSl/-OYd69NVJT0bm25gmzzw5XRgkXMB__M7-tbqgWp1NpAk 
 
1. Preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“  

https://cloud.fthm.hr:1996/d/s/pK234Alqc90NeiAzWk5CdSecuF2SPRSl/-OYd69NVJT0bm25gmzzw5XRgkXMB__M7-tbqgWp1NpAk


6 
 

2. Preddiplomski sveučilišni studij „Menadžment održivog razvoja“  
3. Preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, smjer Menadžment u hotelijerstvu na 
engleskom jeziku 
4. Diplomski sveučilišni studij „Marketing u turizmu“  
5. Diplomski sveučilišni studij „Menadžment u turizmu“ 
6. Diplomski sveučilišni studij „Menadžment u hotelijerstvu“ 
7. Diplomski sveučilišni studij „Održivi razvoj turizma“ 
 

AD 7. Popis predmeta i nositelji predmeta u akademskoj godini 2022./2023. 
Izvjestitelj: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 
 
Popisu predmeta i nositeljima predmeta u akademskoj godini 2022./2023., možete pristupiti na linku: 
https://cloud.fthm.hr:1996/d/s/pK243nZRzaN0pVBJfWSWpVnExmrJb2Ia/C8yh5k6T6q9WZezk-PI-iVPkOilIamGl-m7CATqxNpAk 
 
1. Preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“  
2. Preddiplomski sveučilišni studij „Menadžment održivog razvoja“  
3. Preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, smjer Menadžment u hotelijerstvu na 
engleskom jeziku 
4. Diplomski sveučilišni studij „Marketing u turizmu“  
5. Diplomski sveučilišni studij „Menadžment u turizmu“ 
6. Diplomski sveučilišni studij „Menadžment u hotelijerstvu“ 
7. Diplomski sveučilišni studij „Održivi razvoj turizma“  
 

AD 8. Povjeravanje izvođenja nastave uglednim inozemnim nastavnicima i stručnjacima koji nisu stekli znanstveno–
nastavno zvanje po hrvatskim propisima  
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 
 
Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 
45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) 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  33. sjednici održanoj dana 5. srpnja 2022.godine, donosi 
 

ODLUKU 
o povjeravanju izvođenja nastave uglednim inozemnim profesorima ili  istaknutim stručnjacima koji nisu stekli 

znanstveno–nastavno zvanje po hrvatskim propisima 
I. 

Povjerava se izvođenje nastave u akademskim godinama 2022. / 2023. i 2023. / 2024., uglednim inozemnim profesorima ili  
istaknutim stručnjacima koji nisu stekli znanstveno–nastavno zvanje po hrvatskim propisima, kako slijedi: 

1. na poslijediplomskim sveučilišnim doktorskim studijima 
 Ime i prezime pripadnost  

(institucija, sjedište) predmet na studiju 

1.1
. 

Aleksander 
Aristovnik, PhD. 
Full Professor 

Univerza v Ljubljani,  Fakulteta za 
upravo, Ljubljana,  

Republika Slovenija 
Porezi i poslovna 

strategija 
Poslovna ekonomija u 
turizmu i ugostiteljstvu 

1.2
. 

Raffaella Folgieri, 
PhD. Assistant 
Professor 

Università degli studi di Milano, 
Dipartimento di filosofia “Piero Martini” 

Italia 

Umjetna 
inteligencija u 

poslovnoj ekonomiji 
Poslovna ekonomija u 
turizmu i ugostiteljstvu 

1.3
. 

Žan Jan Oplotnik, 
PhD. Full Professor 

Univerza v Mariboru, Ekonomsko-
poslovna fakulteta, Maribor,  

Republika Slovenija 
Investicije i tržište 

kapitala 

Poslovna ekonomija u 
turizmu i ugostiteljstvu 
Menadžment održivog 

razvoja 

https://cloud.fthm.hr:1996/d/s/pK243nZRzaN0pVBJfWSWpVnExmrJb2Ia/C8yh5k6T6q9WZezk-PI-iVPkOilIamGl-m7CATqxNpAk
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1.4
. 

Larry Dwyer, PhD. 
Full Professor 

University of New South Wales,  
Australian Business School, 

Australia 
Planiranje održivog 

razvoja turizma 
Menadžment održivog 

razvoja 

1.5
. 

Sonja Sibile Lebe, 
PhD. Full Professor 

Univerza v Mariboru, Ekonomsko-
poslovna fakulteta, Maribor,  

Republika Slovenija 
E-business u 

turizmu 
Menadžment održivog 

razvoja 

1.6
. 

Tanja Mihalič, PhD. 
Full Professor 

Univerza v Ljubljani,   
Ekonomska fakulteta, Ljubljana,  

Rebublika Slovenija 

Turizam i održiva 
ekonomika / 

Tourism 
sustainomics 
(izvodi se na 

engleskom jeziku) 

Menadžment održivog 
razvoja 

2. na preddiplomskim sveučilišnim studijima 
 Ime i prezime pripadnost  

(institucija, sjedište) predmet na studiju 

2.1
. 

Sun Mengtong. prof. 
kineskog jezika 

Cangzhou Normal University,  
Cangzhou, Kina 

Treći strani jezik - 
Kineski I 

Poslovna ekonomija u 
turizmu i ugostiteljstvu 
Menadžment održivog 

razvoja 
II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i upućuje se Senatu Sveučilišta u Rijeci na daljnje postupanje. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 9. Pravilnik o preddiplomskim i diplomskim studijima Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Izvjestitelj: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 
 
Materijalu za ovu točku možete pristupiti na linku: 
https://cloud.fthm.hr:1996/d/s/pbMH0E1RqsPfmsHj8P1p9VdpyohShwYJ/dmXkPQw4iBTSb93kCRxPFoSZTPVvk2aH-7b-giD6-sQk 
 
 

Pravilnik o preddiplomskim i diplomskim studijima Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu usvojen je jednoglasno. 
 

AD 10. Popis kolegija koji će se izvoditi na stranim jezicima u akademskoj godini 2022./2023. 
Izvjestitelj: prodekan za međunarodnu suradnju, izv. prof. dr. sc. Marko Perić 
 
Popis kolegija koji će se izvoditi na stranim jezicima u akademskoj godini 2022./2023., nalazi se na linku: 
https://cloud.fthm.hr:1996/d/s/pJ9qd7OxCfCtiCT4VADJZNRmE00c9d8J/xR92GG9ImytOfVPBPvkxwIe-I8H6j1n8-TrcAeemfowk 
 
 
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 33. sjednici, održanoj dana 5. srpnja  2025. godine, donijelo 
je 

 
ODLUKU 

I. 
Usvaja se Popis kolegija koji će se izvoditi na stranim jezicima u akademskoj godini 2022./2023. 

II. 
Popis kolegija koji će se izvoditi na stranim jezicima u akademskoj godini 2022./2023., čini sastavni dio ove Odluke. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 

https://cloud.fthm.hr:1996/d/s/pbMH0E1RqsPfmsHj8P1p9VdpyohShwYJ/dmXkPQw4iBTSb93kCRxPFoSZTPVvk2aH-7b-giD6-sQk
https://cloud.fthm.hr:1996/d/s/pJ9qd7OxCfCtiCT4VADJZNRmE00c9d8J/xR92GG9ImytOfVPBPvkxwIe-I8H6j1n8-TrcAeemfowk
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AD 11. Rebalans Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2022. godinu 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. godine, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 33. sjednici, održanoj dana 5. srpnja 2022. godine, donijelo 
je 
 

ODLUKU 
I. 

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

II. 
Tablica Rebalansa plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2022. godinu čini sastavni dio ove Odluke. 

III. 
Rebalans plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2022. godinu podnosi se na usvajanje Senatu 
Sveučilišta u Rijeci. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 12. Imenovanje članova Odbora i Povjerenstava – izmjena 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković  
 
1. Etičko povjerenstvo 
 
Na temelju članaka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. godine, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 33. sjednici, održanoj 5. srpnja 2022. godine, donijelo je  

 
ODLUKU 

o izmjeni Odluke o imenovanju Etičkog povjerenstva 
I.  

U Odluci o imenovanju Etičkog povjerenstva (KLASA: 013-03/21-01/02, URBROJ: 2156/24-21-04-01) od 22. srpnja 2021. godine, u 
točki I. pod brojem 3.  mijenja se ime člana i sada glasi:  
„3. Nika Kurti, studentica, članica.“. 

II.  
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
2. Stegovno povjerenstvo (stegovna odgovornosti studenata) 
 
Na temelju 8. Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu od 5. studenog 2012. 
i članaka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. godine, Fakultetsko 
vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 33. sjednici, održanoj 5. srpnja 2022. godine, donijelo je  
 

ODLUKU 
o izmjeni Odluke o imenovanju članova Stegovnog povjerenstva za studente  
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Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
l. 

U Odluci o imenovanju članova Stegovnog povjerenstva za studente Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (KLASA: 
602-04/21-01/66; URBROJ: 2156/24-21-01-01) od 11. veljače 2021. godine, u točki I. pod brojem 3.  mijenja se ime člana i sada glasi:  
„3. Katarina Bosanac, studentica, članica.“. 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 13. Izbor nastavnika i suradnika 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
1. izbor nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog 
područja biotehničkih znanosti, znanstvenog polja nutricionizam 
 
Na temelju članaka 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 83. Statuta Sveučilišta u Rijeci - pročišćeni tekst od 
16. lipnja 2021. godine, članaka 29. i 46. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 15. ožujka 
2021. godine, članaka 5. i 11. Pravilnika o postupku izbora u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna, znanstvena, nastavna i 
suradnička zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci - pročišćeni tekst od 15. svibnja 2015. godine,  te Mišljenja 
Fakultetskog vijeća Prehrambeno – biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (KLASA: 640-03/22-01/31, URBROJ: 251-69-10-
22-4), od 14. lipnja 2022. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 33. sjednici, održanoj dana 
5. srpnja 2022. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

I. 
Usvaja se Mišljenje Fakultetskog vijeća Prehrambeno – biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u postupku izbora nastavnika 
u znanstveno - nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju za znanstveno područje biotehničkih znanosti, znanstveno polje 
nutricionizam. 

II. 
Prof. dr. sc. Greta Krešić izabire se u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za 
znanstveno područje biotehničkih znanosti, znanstveno polje nutricionizam. 

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

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 14. Provođenje dijela natječajnog postupka za Sveučilište u Dubrovniku:  
 
1. Usvajanje izvješća Povjerenstva za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno 
područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvenu granu organizacija i menadžment 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
 
U postupku pokrenutom temeljem Zamolbe za provedbu postupka izbora u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto 
izvanrednog profesora Senata Sveučilišta u Dubrovniku ( broj: 623/22 ) od 26. travnja 2022. godine, a na temelju članaka 35. i 95. 
stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 
46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 , 60/15, 131/17), članka 83. stavka 3. Statuta Sveučilišta u Rijeci (od 16. lipnja 2021. 
godine), članka 12. Pravilnika o postupku izbora u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička 
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zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci (pročišćeni tekst od 15. svibnja 2015. godine), članaka 29. i 46. stavka 
3. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. godine), a sukladno Izvješću 
Stručnog povjerenstva, u sastavu: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić – predsjednica Povjerenstva, Fakultet za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Vlado Galičić – član, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Sveučilišta u Rijeci i  prof. dr. sc. Ivona Vrdoljak Raguž – članica, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 33. sjednici, održanoj dana 5. srpnja 2022. godine, donijelo 
je  

ODLUKU 
o usvajanju izvješća Povjerenstva 

I. 
Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje izvanrednog profesora za 
znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment, temeljem 
javnog natječaja Sveučilišta u Dubrovniku. 

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

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 15. 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. Suzana Bareša 
Izvjestitelj: izv. prof. dr. sc. Sabina Hodžić 
 
Na temelju članaka 35.  Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) i članka 14. i  29. Statuta Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. godine, a na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva za izbor u sastavu:  
izv. prof. dr. sc. Sabina Hodžić  – predsjednica Povjerenstva, prof. dr. sc. Sandra Janković -  članica  i  izv. prof. dr. sc. Bojana Olgić 
Draženović - članica, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 33. sjednici, održanoj dana 5. srpnja 
2022. godine, donijelo je   
 

ODLUKU 
o usvajanju Izvješća Stručnog povjerenstva 

I. 
Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor doc. dr. sc. Suzane Bareša 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 16. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje: 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
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1. izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje 
ekonomija – doc. dr. sc. Jelena Đurkin Badurina 
 
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 33. sjednici, 
održanoj dana 5. srpnja 2022. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o pokretanju izbora u znanstveno zvanje  višeg znanstvenog suradnika 
I. 

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

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

b)  izv. prof. dr. sc. Daniel Dragičević - član 
    Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 
c)  prof. dr. sc.  Zdravko Zekić- član 
    Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet. 

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

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
2. izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje 
ekonomija – izv. prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić 
 
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 33. sjednici, 
održanoj dana 5. srpnja 2022. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o pokretanju izbora u znanstveno zvanje  znanstvenog savjetnika 
I. 

Pokreće se postupak izbora  izv. prof. dr. sc. Zvonimire Šverko Grdić u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz znanstvenog 
područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije. 
 
U Stručno povjerenstvo za ovaj izbor imenuje se: 

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

b)  prof. dr. sc. Nada Denona Bogović- članica 
    Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, 
c)  prof. dr. sc.  Branko Blažević, professor emeritus - član 
    Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

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

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 17. Odluka o imenovanju Povjerenstva za upis na poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna 
ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ i „Menadžment održivog razvoja“ u 2022. / 2023. akademskoj godini 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
Na temelju 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 članka 12. stavka 4. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim 
studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst (KLASA: 602-04/21-01/186, 
URBROJ: 2156/24-21-06-01-01) od 17. lipnja 2021., na prijedlog vijeća poslijediplomskih sveučilišnih doktorskih studija „Poslovna 
ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ i „Menadžment održivog razvoja“, Fakultetsko vijeće na svojoj 33. sjednici održanoj 5. srpnja 
2022. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za upis na poslijediplomske sveučilišne studije (doktorske studije)  

„Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ i „Menadžment održivog razvoja“ 
u 2022. / 2023. akademsku godinu 

I. 
Ovom odlukom imenuje se Povjerenstva za upis na poslijediplomske sveučilišne studije (doktorske studije) „Poslovna ekonomija u 
turizmu i ugostiteljstvu“ i „Menadžment održivog razvoja“ u 2022. / 2023. akademsku godinu, u sastavu: 

1. doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta, predsjednica 
2. prof. dr. sc.  Helga Maškarin Ribarić 
3. prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana. 

II. 
Povjerenstvo za upis iz točke I. ove Odluke, sukladno odredbama članka 14. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima 
(doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, provest će javni razgovor sa pristupnicima o očekivanom 
znanstvenom doprinosu teme istraživanja, na temelju kojeg će ocijeniti kvalificiranost pristupnika i realnost očekivanog znanstvenog 
doprinosa doktorske disertacije, mogućnost osiguravanja mentora te procijeniti znanje engleskog jezika 

III. 
Nadi Bogojević, dipl. iur, povjeravaju se poslovi administrativne provjere prijava za upise na poslijediplomski sveučilišni studij 
(doktorski studij), poslovi potpore Povjerenstvu za upis, te stručno administrativni poslovi prilikom obavljanja javnog razgovora sa 
pristupnicima.  

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom  donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 18. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
 
1. Odluka o raspisivanju natječaja za upis polaznika na poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment 
održivog razvoja “ u 2022. / 2023. akademskoj godini 
     Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 
45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članaka 5. 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-
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21-06-01-01) od 17. lipnja 2021. godine, i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment  u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst 
(KLASA: 003-05/15-01/08, URBROJ: 2156/24-21-01-06) od 15. ožujka 2021. godine, na prijedlog Vijeća doktorskog studija 
„Menadžment održivog razvoja“, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na  33. sjednici održanoj dana  
5. srpnja 2022. godine, donosi 

 
ODLUKU 

O RASPISIVANJU NATJEČAJA 
za upis polaznika na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij  

„Menadžment održivog razvoja“ 
za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, polja ekonomije  

u akademskoj godini 2022. / 2023. 
Sukladno čl. 11. do 13. 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, 
prijavu za natječaj mogu dati osobe koje su: 

• prema ranijim propisima diplomirale na odgovarajućem četverogodišnjem sveučilišnom dodiplomskom studiju, čijim se 
završetkom stječe visoka stručna sprema u polju ekonomije, ili  

• završile diplomski sveučilišni studij prema načelima Bolonjskog procesa, čijim su završetkom stekle najmanje 300 ECTS 
bodova i stekli akademski naziv mag. oec.  

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

• odgovarajući poslijediplomski znanstveni (magistarski) studij iz polja ekonomije (priznaje se 80 ECTS bodova) ili  
• kojima je do završetka odgovarajućeg poslijediplomskog znanstvenog magistarskog studija u polju ekonomije, ostala samo 

izrada i obrana magistarskog rada (priznaje se 60 ECTS bodova) ili  
• odgovarajući poslijediplomski specijalistički studij iz polja ekonomije (priznaje se 50 ECTS bodova) ili  
• kojima je do završetka odgovarajućeg poslijediplomskog specijalističkog studija u polju ekonomije, ostala samo izrada i 

obrana specijalističkog rada (priznaje se 35 ECTS boda).  
Iznimno, s obzirom na specifičnost programa, upis na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij „Menadžment održivog razvoja“,  
odnosno treću obrazovnu razinu, može realizirati i osoba koja je: 

• završila prvu i drugu obrazovnu razinu, ali ne iz polja ekonomije (sveučilišni diplomski studij)  – 300 ECTS, uz uvjet da s 
uspjehom položi predmete  „Makroekonomija“ i „Mikroekonomija“;  

• završila četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij, ali ne iz polja ekonomije, uz uvjet da s uspjehom položi predmete  
„Makroekonomija“ i „Mikroekonomija“. 

Troškovi studija utvrdit će se razmjerno broju priznatih ECTS bodova. 
Pristupnici se aktivno moraju služiti engleskim jezikom, što dokazuju indeksom ili drugom ispravom. 
Prijavu na natječaj mogu dati državljani Republike Hrvatske i strani državljani. 
 
Prijava mora sadržavati: 

• obrazac prijave s preporukom jednog ili dva sveučilišna nastavnika, ovisno o uspjehu na studiju  
• ovjerenu presliku diplome (za svaku razinu visokoškolskog obrazovanja) 
• prijepisi prosjeka ocjena (za svaku razinu visokoškolskog obrazovanja) 
• životopis  
• prijedlog teme istraživanja (obrazac) na hrvatskom i engleskom jeziku  
• dokumentaciju za priznavanje dodatnih kriterija 
• odluku o plaćanju ukoliko školarinu plaća pravna osoba 
• pristupnici koji su završili studij u inozemstvu moraju priložiti  rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije 

izdano od Ureda za akademsko priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija pri Sveučilištu u Rijeci 
• pristupnici koji nisu državljani  Republike Hrvatske dužni su dostaviti dokaz o državljanstvu i rodni list.  
•  

Kriterij odabira polaznika: 
Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) može upisati osoba koja ima odgovarajuće prethodno ekonomsko obrazovanje ili 
prvu i drugu obrazovnu razinu, ali ne iz polja ekonomije (sveučilišni diplomski studij)  – 300 ECTS, uz uvjet da s uspjehom položi 
predmete  „Makroekonomija“ i „Mikroekonomija“, te ostvareni prosjek ocjena minimalno 3,6 (ostvarene na prvoj i drugoj razini 
obrazovanja) i preporuku najmanje jednog sveučilišnog nastavnika. 
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Pristupnici s prosjekom ocjena nižim od 3,6 mogu se upisati jedino uz pismene preporuke najmanje dva (2)  sveučilišna nastavnika, 
ali samo ukoliko posjeduju ostale stručne i znanstvene reference.  
 
Pristupnici se rangiraju temeljem sljedećih kriterija (najviše 100 bodova): 

• prosječan uspjeh na studiju prve i druge razine studija (ponderirana prosječna ocjena, najviše 50 bodova) 
• zaposlenje na znanstveno-nastavnoj ili znanstvenoj instituciji (10 bodova) 
• objavljeni znanstveni radovi u znanstvenim publikacijama citiranim u bazama podataka prema važećim kriterijima Pravilnika 

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

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

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

Pristupnici koji ne prijeđu minimalni bodovni prag od 35 bodova, ne mogu se upisati. 
Organizacija studija 
Studij se izvodi u punom radnom vremenu ili s dijelom radnog vremena. 
 
Razredbeni prag 
Određen je odobrenom upisnom kvotom od 30 studenata. Na studij u punom radnom vremenu upisuje se 10 studenata. Na studij s 
dijelom radnog vremena upisuje se 20 studenata. Ukoliko se na studij ne javi dovoljan broj kandidata, Fakultet zadržava pravo da za 
ovu akademsku godinu ne otvori studij.  
 
Trajanje studija 
3 godine - 6 semestara, a njegovim završetkom se stječe 180 ECTS-a. 
 
Cijena studija 
Cijena studija iznosi 12.500,00 EUR izraženih u protuvrijednosti u kunama prema tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate. 
Polaznicima kojima se nakon upisa na studij priznaju stečeni ECTS-i, cijena studija smanjuje se u proporcionalnom dijelu. 
 
Prijave 
Prijave se podnose elektroničkim putem ili poštom preporučeno uz naznaku „Natječaj za poslijediplomski sveučilišni doktorski studij 
MOR" ili osobno, na adresu Primorska 46, Naselje Ika, p.p. 97, 51 410 Opatija. Obrazac prijave  kao i detaljne obavijesti o studiju 
mogu se pronaći na mrežnoj stranici Fakulteta  www.fthm.uniri.hr. 
Prijave se primaju do 28. listopada 2022. 

Osobe za kontakt i 
informacije: 
 

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

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

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
2. Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i imenovanju Povjerenstva za obranu 
doktorske disertacije Dunje Meštrović 
Izvjestiteljica: izv.  prof. dr. sc. Dina Lončarić 
 
Na temelju 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., sukladno čl. 116. 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), Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim 
doktorskim studijima Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 003-01/20-03/02, URBROJ: 2170-57-01-20-409) od 22. prosinca 2020. godine i čl. 
5. i 23. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i 

http://www.fthm.uniri.hr/
mailto:nadab@fthm.hr
mailto:uredpds@fthm.hr
mailto:jelenak@fthm.hr
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ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst (KLASA: 602-04/21-01/186, URBROJ: 2156/24-21-06-01-01) od 17. lipnja 2021. 
godine, na prijedlog Vijeća poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“, Fakultetsko vijeće 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 33. sjednici, održanoj 5. srpnja 2022. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije  
i imenovanju Povjerenstva za obranu doktorske disertacije 

I. 
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije doktorandice 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, te se imenuje Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije, 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,  
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

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

II. 
Javna obrana doktorske disertacije održat će se 18. srpnja  2022. godine s početkom u 11:00 sati u Vijećnici Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 
Ukoliko zbog situacije uzorkovane pandemijom COVID-19 virusa i nemogućnosti javnih okupljanja, obrana doktorata neće biti moguća 
u zgradi Fakulteta, ista će se održati online dana 18. srpnja 2022. godine s početkom u 11:00 sati, uz suglasnost doktorandice i 
članova Povjerenstva.  

III. 
Zapisnik na obrani vodit će asistentica  Dora Župan.  

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 3. Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i imenovanju Povjerenstva za obranu 
doktorske disertacije Srđana Mitrovića 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Suzana Marković 
 
Na temelju 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., sukladno čl. 116. 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), Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim 
doktorskim studijima Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 003-01/20-03/02, URBROJ: 2170-57-01-20-409) od 22. prosinca 2020. godine i čl. 
5. i 23. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst (KLASA: 602-04/21-01/186, URBROJ: 2156/24-21-06-01-01) od 17. lipnja 2021. 
godine, na prijedlog Vijeća poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“, Fakultetsko vijeće 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 33. sjednici, održanoj 5. srpnja 2022. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije  
i imenovanju Povjerenstva za obranu doktorske disertacije 

I. 
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije doktoranda 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, te se imenuje Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije, u sastavu: 

1. prof. dr. sc. Jasna Horvat, predsjednica 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku  
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2. prof. dr. sc. Suzana Marković,  
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

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

II. 
Javna obrana doktorske disertacije održat će se 21. rujna 2022. godine s početkom u 16:00 sati u Vijećnici Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 
Ukoliko zbog situacije uzorkovane pandemijom COVID-19 virusa i nemogućnosti javnih okupljanja, a u skladu s preporukama 
nadležnih institucija o održavanju nastavnih procesa na daljinu, obrana doktorata neće biti moguća u zgradi Fakulteta, ista će se 
održati online dana 21. rujna 2022. godine s početkom u 16:00 sati, uz suglasnost doktoranda i članova Povjerenstva.  

III. 
Zapisnik na obrani vodit će asistent mr. sc. Vedran Zubović.  

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
4. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije Sandre Barač-Miftarević 
     Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
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 poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“, Fakultetsko vijeće Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 33. sjednici, održanoj 5. srpnja 2022. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije 
I. 

Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije studentice Sandre Barač-Miftarević (matični broj: 
68MOR16), polaznice poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“, pod naslovom „Utjecaj 
političkog okružja na održivi razvoj turizma u destinaciji: primjer jadranskih destinacija“ izrađenu pod mentorstvom red. prof. 
dr. Tanje Mihalič i komentorstvom dr. sc. Branka Blaževića, professora emeritusa, u sastavu:  

1. prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, predsjednica, 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

2. prof. dr. sc. Darko Prebežac,  
Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet 

3. doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta,  
      Sveučilište Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

II. 
Imenovani članovi Povjerenstva dužni 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. 
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AD 19. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
 
 1. Odluka o izmjenama i dopunama studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) 
„Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
   Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
 
1.1. Odluka o izmjenama i dopunama studijskog programa  poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) 
„Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ koje se prijavljuju Povjerenstvu za akreditaciju i vrednovanje studijskih 
programa Sveučilišta u Rijeci i Senatu 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment  u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08, 
URBROJ: 2156/24-21-01-06 od 15. ožujka 2021. godine, sukladno članku 78. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
(NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i članku 5. stavku 3. Pravilnika 
o poslijediplomskim sveučilišnim studijima  (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta 
u Rijeci (KLASA: 602-04/21-01/186, URBROJ: 2156/24-21-06-01-01) od 17. lipnja 2021. godine, na prijedlog vijeća poslijediplomskog 
sveučilišnog  doktorskog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu 
i ugostiteljstvu na 33. sjednici, održanoj 5. srpnja 2022. godine, donosi 
 

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

„Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“  
koje se prijavljuju Povjerenstvu za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa Sveučilišta u Rijeci i Senatu 

I. 
Usvaja se prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) 
„Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, te se uz pripadajuće obrasce upućuje Povjerenstvu za akreditaciju i vrednovanje 
studijskih programa Sveučilišta u Rijeci i Senatu. 
Sukladno Odluci o Naputku u postupku izmjena i/ili dopuna studijskih programa (KLASA: 003-01/18-03/02, URBOJ: 2170-57-01-18-
334) od 17. srpnja 2018. godine, niže su navedene izmjene i dopune koje se ne iskazuju postotnom vrijednošću (ne ubrajaju se u 
postotak izmjene ECTS bodova studijskog programa) i upućuju se Povjerenstvu za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa i 
Senatu: 
1. Izmjene u nazivu predmeta bez promjene njihova sadržaja 

r. 
br Naziv predmeta (ranije) Izmijenjeni Naziv 

predmeta  nositelj god. EC
TS 

1 Marketinško upravljanje 
uslugama 

Upravljanje 
marketingom usluga 

izv. prof. dr. sc. Dina 
Lončarić 
dr. sc. Marcel Meler, 
professor emeritus 

I. 
II. 

semestar 
5 

 
2. Izmjena ishoda učenja izbornog predmeta 

r. 
br
. 

Predmet Nositelj god. EC
TS 

1 Upravljanje marketingom 
usluga 

izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić 
dr. sc. Marcel Meler, professor emeritus 

I. 
II. 

semestar 
5 

 
3. Izmjena opterećenja studenata različitim vrstama obaveza na obaveznom ili izbornom predmetu unutar predviđenog broja 

ECTS bodova 
r. 
br
. 

Predmet Nositelj god. 
Obaveza

n / 
Izborni 

EC
TS 

1 Upravljanje marketingom 
usluga 

izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić 
dr. sc. Marcel Meler, professor 
emeritus 

I. 
II. semestar I  
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II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, te se primjenjuje od početka akademske godine 2022. / 2023. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
1.2. Odluka o izmjenama i dopunama studijskog programa  poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) 
„Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ koje se ne prijavljuju Povjerenstvu za akreditaciju i vrednovanje studijskih 
programa Sveučilišta u Rijeci i Senatu 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment  u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08, 
URBROJ: 2156/24-21-01-06 od 15. ožujka 2021. godine, sukladno članku 78. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
(NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i članku 5. stavku 3. 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 33. sjednici, 
održanoj 5. srpnja 2022. godine, donosi 
 

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

„Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“  
koje se ne prijavljuju Povjerenstvu za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa Sveučilišta u Rijeci i Senatu 

I. 
Usvaja se prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) 
„Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“. 

II. 
Sukladno Odluci o Naputku u postupku izmjena i/ili dopuna studijskih programa (KLASA: 003-01/18-03/02, URBOJ: 2170-57-01-18-
334) od 17. srpnja 2018. godine, niže navedena izmjena ne iskazuje se postotnom vrijednošću, te se ne ubraja u postotak izmjene 
ECTS bodova studijskog programa: 

Deaktiviranje izbornog predmeta: 
r. 
br
. 

predmet Nositelj god. 
(sem.) ECTS 

1. Umjetna inteligencija u poslovnoj 
ekonomiji 

doc. dr. sc. Maja Gregorić 
Rafaella Folgieri, PhD, Assistant 
Professor 

2. 
(3. sem.) 5 

 
III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, te se primjenjuje od početka akademske godine 2022. / 2023. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
2. Odluka o raspisivanju natječaja za upis polaznika na poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna 
ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu “ u 2022. / 2023. akademskoj godini 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
 
Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 
45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članaka 5. 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, i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment  u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst 
(KLASA: 003-05/15-01/08, URBROJ: 2156/24-21-01-06) od 15. ožujka 2021. godine, na prijedlog vijeća poslijediplomskog 
sveučilišnog doktorskog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu 
i ugostiteljstvu na  33. sjednici održanoj dana 5. srpnja 2022.godine, donosi 
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ODLUKU 

O RASPISIVANJU NATJEČAJA 
za upis polaznika na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij  

„Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, polja ekonomije 

u akademskoj godini 2022. / 2023. 
 

Sukladno čl. 11. do 13. 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,  
prijavu za natječaj mogu dati osobe koje su: 

• prema ranijim propisima diplomirale na odgovarajućem četverogodišnjem sveučilišnom dodiplomskom studiju, čijim se 
završetkom stječe visoka stručna sprema u polju ekonomije, ili  

• završile diplomski sveučilišni studij prema načelima Bolonjskog procesa, čijim su završetkom stekle najmanje 300 ECTS 
bodova i stekli akademski naziv mag. oec.  

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

• odgovarajući poslijediplomski znanstveni (magistarski) studij iz polja ekonomije (priznaje se 80 ECTS bodova) ili  
• kojima je do završetka odgovarajućeg poslijediplomskog znanstvenog magistarskog studija u polju ekonomije, ostala samo 

izrada i obrana magistarskog rada (priznaje se 60 ECTS bodova) ili  
• odgovarajući poslijediplomski specijalistički studij iz polja ekonomije (priznaje se 50 ECTS bodova) ili  
• kojima je do završetka odgovarajućeg poslijediplomskog specijalističkog studija u polju ekonomije, ostala samo izrada i 

obrana specijalističkog rada (priznaje se 35 ECTS boda).  
Troškovi studija utvrdit će se razmjerno broju priznatih ECTS bodova. 
Pristupnici se aktivno moraju služiti engleskim jezikom, što dokazuju indeksom ili drugom ispravom. 
Prijavu na natječaj mogu dati državljani Republike Hrvatske i strani državljani. 
 
Prijava mora sadržavati: 

• obrazac prijave s preporukom jednog ili dva sveučilišna nastavnika, ovisno o uspjehu na studiju  
• ovjerenu presliku diplome (za svaku razinu visokoškolskog obrazovanja) 
• prijepis i prosjek ocjena (za svaku razinu visokoškolskog obrazovanja) 
• životopis  
• prijedlog teme istraživanja (obrazac) na hrvatskom i engleskom jeziku  
• dokumentaciju za priznavanje dodatnih kriterija 
• odluku o plaćanju ukoliko školarinu plaća pravna osoba 
• pristupnici koji su završili studij u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije 

izdano od Ureda za akademsko priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija pri Sveučilištu u Rijeci 
• pristupnici koji nisu državljani  Republike Hrvatske dužni su dostaviti dokaz o državljanstvu i rodni list.  

 
Kriterij odabira polaznika: 
Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) može upisati osoba koja ima odgovarajuće prethodno ekonomsko obrazovanje, 
ostvareni prosjek ocjena minimalno 3,6 (ostvarene na prvoj i drugoj razini obrazovanja)  i preporuku najmanje jednog sveučilišnog 
nastavnika. 
Pristupnici s prosjekom ocjena nižim od 3,6 mogu se upisati jedino uz pismene preporuke najmanje dva (2)  sveučilišna nastavnika, 
ali samo ukoliko posjeduju ostale stručne i znanstvene reference.  
 
Pristupnici se rangiraju temeljem sljedećih kriterija (najviše 100 bodova): 

• prosječan uspjeh na studiju prve i druge razine studija (ponderirana prosječna ocjena, najviše 50 bodova) 
• zaposlenje na znanstveno-nastavnoj ili znanstvenoj instituciji (10 bodova) 
• objavljeni znanstveni radovi u znanstvenim publikacijama citiranim u bazama podataka prema važećim kriterijima Pravilnika 

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

• priznanja ili nagrade (državna ili međunarodna razina) za znanstvene ili stručne aktivnosti (10 bodova) 
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• razgovor Povjerenstva za upis s pristupnikom o očekivanom znanstveno doprinosu teme istraživanja, na temelju kojeg se 
ocjenjuje kvalificiranost pristupnika i realnost očekivanog znanstvenog doprinosa doktorske disertacije, mogućnost 
osiguravanja mentora i znanje engleskog jezika. Ovaj kriterij je eliminacijski. (najviše 20 bodova). 

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

Organizacija studija 
Studij se izvodi u punom radnom vremenu ili s dijelom radnog vremena. 
 
Razredbeni prag 
Određen je odobrenom upisnom kvotom od 20 studenata. Na studij u punom radnom vremenu upisuje se 10 studenata. Na studij s 
dijelom radnog vremena upisuje se 10 studenata. Ukoliko se na studij ne javi dovoljan broj kandidata, Fakultet zadržava pravo da za 
ovu akademsku godinu ne otvori studij.  
 
Trajanje studija 
3 godine - 6 semestara, a njegovim završetkom se stječe 180 ECTS-a. 
 
Cijena studija 
Cijena studija iznosi 12.500,00 EUR izraženih u protuvrijednosti u kunama prema tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate. 
Polaznicima kojima se nakon upisa na studij priznaju stečeni ECTS-i, cijena studija smanjuje se u proporcionalnom dijelu. 
 
Prijave 
Prijave se podnose elektroničkim putem ili  poštom preporučeno uz naznaku „Natječaj za poslijediplomski sveučilišni doktorski studij 
PETU" ili osobno, na adresu Primorska 46, Naselje Ika, p.p. 97, 51 410 Opatija. Obrazac prijave kao i detaljne obavijesti o studiju 
mogu se pronaći na mrežnoj stranici Fakulteta  www.fthm.uniri.hr . 
 
Prijave se primaju do  28. listopada 2022. 
 

Osobe za kontakt i informacije: 
 

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

izv. prof. dr. sc. Daniel Dragičević 
Tajnik doktorskog studija 
tel: 051 294 683 
e-mail: danield@fthm.hr  

 
 Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
3. Odluka o prihvaćanju izvješća o ocjeni teme doktorske disertacije i odobravanju teme doktorske disertacije Karmen 
Mikulić 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
 
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 poslijediplomskog 
sveučilišnog doktorskog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu 
i ugostiteljstvu na 33. sjednici, održanoj dana 5. srpnja 2022. godine donosi  

 
ODLUKU 

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

http://www.fthm.uniri.hr/
mailto:nadab@fthm.hr
mailto:uredpds@fthm.hr
mailto:danield@fthm.hr


21 
 

Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije doktorandice Karmen Mikulić (mb. 69DR19) polaznice 
poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, pod naslovom „Interrelations 
Between the Creative Economy and Tourism: Evidence from the European Union Countries“ (Međuodnosi kreativne ekonomije 
i turizma: dokazi na temelju zemalja Europske unije). 

II. 
Odobrava se tema doktorske disertacije iz točke I. ove Odluke. Odobrava pisanje doktorske disertacije na engleskom jeziku prema 
skandinavskom modelu.  
Odluka o odobravanju teme doktorske disertacije donosi se na obrascu  Odluka o odobravanju teme doktorske disertacije.  

III. 
Ova odluka stupa na snagu sa danom donošenja 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 20. Razno 
 
Pod točkom Razno nije se raspravljalo. 
 

Sjednica Fakultetskog vijeća završila je u 13,10 sati.   
 
Zapisničarka: Maja Juračić, dipl. iur., v.r.                                                                                                          

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

 


