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Opatija, 25. srpanj 2022. 

 
ZAPISNIK  

sa 34. sjednice Fakultetskog vijeća, održane u 
ponedjeljak, 25. srpnja 2022. godine u 10,00 sati, u dvorani B2 

 

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

ZAPISNIČARKA Maja Juračić, dipl. iur. 

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

DNEVNI RED 

1.  Usvajanje Zapisnika sa 33. sjednice Fakultetskog vijeća 

2.  Usvajanje Dnevnog reda 34. 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.  Popis predmeta i nositelji predmeta u akademskoj godini 2022./2023. 
Izvjestitelj: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 
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1. Odluka o izmjeni Popisa predmeta i nositelja predmeta preddiplomskog sveučilišnog studija „Poslovna 

ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“  
2. Odluka o izmjeni Popisa predmeta i nositelja predmeta preddiplomskog sveučilišnog studija „Menadžment 

održivog razvoja“   
3. Odluka o izmjeni Popisa predmeta i nositelja predmeta diplomskog sveučilišnog studija „Održivi razvoj turizma“ 

u akademskoj godini 2022./2023.  

7.  

Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete  
Izvjestiteljica: doc. dr. sc. Maja Gregorić, voditeljica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete 
 

1. Rezultati anketiranja studenata – ljetni semestar akademske godine 2021./2022. 
2. Rezultati anketiranja studenata – poslijediplomski sveučilišni doktorski studij - ljetni semestar akademske 

godine 2021./2022. 
3. Izmjena Odluke o imenovanju članova Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete 

8.  
Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije Damira Magaša 

9.  

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
  Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
 
1. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije Maje Buljat 
2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije Sergeja Gričara 
3. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije Suzane Herman 

10.  Razno 

 
 

AD 1. Usvajanje Zapisnika sa 33. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Zapisnika sa 33. sjednice Fakultetskog vijeća usvojen je bez primjedbi. 
 

AD 2. Usvajanje Dnevnog reda 34. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Dnevni red 34. 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: 
 
 - Studentica Fakulteta Ria Vojković osvojila je na svjetskim igrama srebrnu medalju u boćanju. Dekanica je uputila čestitke za 
ostvareni uspjeh. 
 
- Dana 13. srpnja 2022. godine održana je radionica 'Izazovi i benefiti mentoriranja studenata na praksi' na Filozofskom fakultetu u 
Rijeci, a koju je održala doc. dr. sc. Ivana Ivančić, voditeljica stručne prakse studenata Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu. Dekanica se doc. dr. sc. Ivančić zahvalila na angažmanu. 
 
- Provedeni su upisi na preddiplomski sveučilišni studij te je na ljetnom roku upisano 264 studenata u 1. godinu  
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- Započelo se sa uređenjem dvorana sa senzorima o energetskoj učinkovitosti a koji prate smanjenje ugljika i potrošnju energije 
(dvorane B2, B5, B6 i A1) 
 
- Strategija razvoja održivog turizma do 2030. upućena je na e-savjetovanje Dekanica se zahvalila voditeljici projekta prof. dr. sc. Dori 
Smolčić Jurdana i njenom timu na velikom trudu i angažmanu. 
 
- Dekanica je najavila da će se 12. i 13. 8. 2022. godine u zgradi Fakulteta održati Liburnicon festival  
  
- Dekanica je informirala Fakultetsko vijeće da se na Fakultetu provode 2 etička postupka. 

 

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 72. sjednice Senata održane 19. srpnja 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 
 
Studentskih izlaganja nije bilo. 
 

AD 6. Popis predmeta i nositelji predmeta u akademskoj godini 2022./2023. 
Izvjestitelj: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 
 
1. Odluka o izmjeni Popisa predmeta i nositelja predmeta preddiplomskog sveučilišnog studija „Poslovna ekonomija u 
turizmu i ugostiteljstvu“  
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. Fakultetsko 
vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 34. sjednici održanoj dana 25. srpnja 2022. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o dopuni Popisa predmeta i nositelja predmeta preddiplomskog sveučilišnog studija  
„Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ u akademskoj godini 2022./2023. 

I. 
U Popisu predmeta i nositelja predmeta preddiplomskog sveučilišnog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, u 
akademskoj godini 2022./2023. (KLASA: 602-04/22-01/137, URBROJ: 2156-24-22-05-01), od 5. srpnja 2022. godine, u tablici popisa 
izbornih predmeta koje upisuju studenti III. godine, VI. semestra, pod rednim brojem 8. dodaje se nositelj predmeta: 
 

R.Br. NASTAVNIK PREDMET PREDAVANJA VJEŽBE SEMINARI ECTS 

8. Sun Mengtong, prof.  Treći strani jezik - 
Kineski I 15 15 0 3 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te se primjenjuje od akademske godine 2022./2023. 
 
 
 
2. Odluka o izmjeni Popisa predmeta i nositelja predmeta preddiplomskog sveučilišnog studija „Menadžment održivog 
razvoja“   
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Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. Fakultetsko 
vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 34. sjednici održanoj dana 25. srpnja 2022. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o dopuni Popisa predmeta i nositelja predmeta preddiplomskog sveučilišnog studija  
„Menadžment održivog razvoja“ u akademskoj godini 2022./2023. 

I. 
U Popisu predmeta i nositelja predmeta preddiplomskog sveučilišnog studija „Menadžment održivog razvoja“, u akademskoj godini 
2022./2023. (KLASA: 602-04/22-01/137, URBROJ: 2156-24-22-05-02), od 5. srpnja 2022. godine, u tablici popisa izbornih predmeta 
koje upisuju studenti III. godine, VI. semestra, pod rednim brojem 8. dodaje se nositelj predmeta: 
 

R.Br. NASTAVNIK PREDMET PREDAVANJA VJEŽBE SEMINARI ECTS 

8. Sun Mengtong, prof.  Treći strani jezik - 
Kineski I 15 15 0 3 

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

 
 
 
3. Odluka o izmjeni Popisa predmeta i nositelja predmeta diplomskog sveučilišnog studija „Održivi razvoj turizma“ u 
akademskoj godini 2022./2023.  
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. Fakultetsko 
vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 34. sjednici održanoj dana 25. srpnja 2022. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o izmjeni Popisa predmeta i nositelja predmeta diplomskog sveučilišnog studija  
„Održivi razvoj turizma - online studij“ u akademskoj godini 2020./2021. 

I. 
U Popisu predmeta i nositelja predmeta diplomskog sveučilišnog studija „Održivi razvoj turizma - online studij“, u akademskoj godini 
2022./2023. (KLASA: 602-04/22-01/137, URBROJ: 2156-24-22-05-03), od 5. srpnja 2022. godine, tablica popisa obveznih predmeta 
koje upisuju studenti u I. semestru, mijenja se u dijelu pod rednim brojem 2. i sada glasi: 
 

R.Br. NASTAVNIK PREDMET PREDAVANJA VJEŽBE SEMINARI ECTS 

2. Doc. dr. sc. Vanja 
Vitezić 

Strateški menadžment u 
turizmu 30 0 30 6 

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

AD 7. Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete  
Izvjestiteljica: doc. dr. sc. Maja Gregorić, voditeljica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete 
 
1. Rezultati anketiranja studenata – ljetni semestar akademske godine 2021./2022. 
 
2. Rezultati anketiranja studenata – poslijediplomski sveučilišni doktorski studij - ljetni semestar akademske godine 
2021./2022. 
 
Materijalima za podtočke 1. i 2. možete pristupiti na linku:  
https://cloud.fthm.hr:1996/d/s/pab3yj3YTLgWOR6kXCtlMj1wjKAOjgD0/4B2h8OaOCXgXGZbVr59xGK7ecVZ2PZ6D-BbUABCUnsQk 
 
3. Izmjena Odluke o imenovanju članova Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete 
 
Na temelju članka 20. Pravilnika o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Sveučilišta u Rijeci - pročišćeni tekst od 8. ožujka 
2021., 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 

https://cloud.fthm.hr:1996/d/s/pab3yj3YTLgWOR6kXCtlMj1wjKAOjgD0/4B2h8OaOCXgXGZbVr59xGK7ecVZ2PZ6D-BbUABCUnsQk
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2021. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, na 34. sjednici, održanoj 25. srpnja 2022. godine, 
donijelo je 
 

ODLUKU 
o izmjeni članova Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

I. 
U Odluci o imenovanju Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (KLASA: 
013-03/20-01/16; URBROJ: 2156/24-20-04-01) od 1. listopada 2020. godine, mijenja se točka I. i sada glasi  
„Imenuju se članovi Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, u sastavu: 

1. Doc. dr. sc. Suzana Bareša, predstavnik nastavnika – voditeljica Odbora,  
(do povratka doc. dr. sc. Maje Gregorić na rad) 

2. Izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović, prodekanica za nastavu, predstavnica uprave – članica Odbora, 
3. Prof. dr. sc. Greta Krešić, predstavnica nastavnika – članica Odbora, 
4. Prof. dr. sc. Christian Stipanović , predstavnik nastavnika – član Odbora, 
5. Izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić, predstavnica nastavnika – članica Odbora, 
6. Izv. prof. dr. sc. Maja Nikšić Radić, predstavnica nastavnika – članica Odbora, 
7. Izv. prof. dr. sc. Elena Rudan, predstavnica nastavnika – članica Odbora, 
8. Doc. dr. sc. Hrvoje Grofelnik, predstavnik nastavnika – član Odbora, 
9. Doc. dr. sc. Katarina Poldrugovac, predstavnica nastavnika – članica Odbora, 
10. Doc. dr. sc. Nataša Slavić, predstavnica nastavnika – članica Odbora, 
11. Dr. sc. Maša Trinajstić, asistentica, predstavnica suradnika – članica Odbora 
12. Ema Petaković, asistentica, predstavnica suradnika – članica Odbora 
13. Iva Barić, predavač,  predstavnica suradnika – članica  Odbora,  
14. Nada Bogojević, dipl.iur., predstavnica administrativnog i tehničkog osoblja – članica Odbora, 
15. Denis Turalija, mag.oec, predstavnica administrativnog i tehničkog osoblja – članica Odbora, 
16. Robert Betić, predstavnik vanjskih korisnika (dionika) – član Odbora. 
17. Adrian Gostevčić, predstavnik studenata - član Odbora. 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

AD 8. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije Damira Magaša 
 
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 na svojoj 34. sjednici 
održanoj dana 25. srpnja 2022. donosi  

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije 

I. 
Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije studenta Damira Magaša (matični broj: 19MOR12), 
polaznika poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžmenta održivog razvoja“, pod nazivom „Utjecaj odabranih 
determinanti na percepciju turističkoga proizvoda plaža“ izrađenu pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Zrinke Zadel sa 
Sveučilišta u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, u sastavu: 

1. prof. dr. sc. Darko Prebežac, predsjednik Povjerenstva 
Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet 

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



6 
 

3. prof. dr. sc. Aleksandra Dragin  
Univerzitet u Novom Sadu, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo. 

II. 
Svaki član Povjerenstva dužan je  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 Predsjednik Povjerenstva Zajedničko izvješće 
na propisanom obrascu (Prilog 12, Skupno izvješće o ocjeni doktorske disertacije) i podnijeti ih Vijeću doktorskog studija na znanje a 
Fakultetskom vijeću Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na daljnje postupanje sukladno čl. 26. Pravilnika. 

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

AD 9. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
 
1. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije Maje Buljat 
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 „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, Fakultetsko vijeće na svojoj 
34. sjednici održanoj dana  25. srpnja 2022. donosi  

 
ODLUKU 

o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije 
I. 

Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije studentice Maje Buljat (matični broj: 49DR14), polaznice 
poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, pod nazivom „Međuovisnost 
poslovanja hotelskih kompanija i odabranih mjera ekonomske politike“ izrađenu pod mentorstvom prof. dr. sc. Josipa Tice 
sa Sveučilišta u Zagrebu Ekonomskog fakulteta i komentorstvom izv. prof. dr. sc. Daniela Dragičevića sa Sveučilišta u Rijeci, 
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, u sastavu: 

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

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

6. izv. prof. dr. sc. Vladimir Arčabić 
Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet. 

II. 
Svaki član Povjerenstva dužan je  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 
na propisanom obrascu (Prilog 12, Skupno izvješće o ocjeni doktorske disertacije) i podnijeti ih Vijeću doktorskog studija na znanje a 
Fakultetskom vijeću Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na daljnje postupanje sukladno čl. 26. Pravilnika. 

III. 
Ova odluka stupa na snagu sa danom njenog donošenja.  
 
 
 
2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije Sergeja Gričara 
 
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 
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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 na svojoj 
34. sjednici održanoj dana  25. srpnja 2022. donosi  
 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije 

I. 
Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije studenta dr. sc. Sergeja Gričar (matični broj: 64DR17), 
polaznika poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, pod nazivom 
„Implementation of Vector Auto-Regression Models in Tourism: State of the Art Analysis and Further Development“ izrađenu 
pod mentorstvom prof. dr. sc. Tee Baldigara sa Sveučilišta u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, u sastavu: 

1. dr. sc. Merima Orlić, vanredna profesorica, predsjednica Povjerenstva 
Ekonomski fakultet u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu  

2. dr. sc. Ana Štambuk, izvanredna profesorica  
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet  

3. dr. sc. Daniel Dragičević, izvanredni profesor 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

II. 
Svaki član Povjerenstva dužan je  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 
na propisanom obrascu (Prilog 12, Skupno izvješće o ocjeni doktorske disertacije) i podnijeti ih Vijeću doktorskog studija na znanje a 
Fakultetskom vijeću Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na daljnje postupanje sukladno čl. 26. Pravilnika. 

III. 
Ova odluka stupa na snagu sa danom njenog donošenja.  
 
 
 
3. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije Suzane Herman 
 
a 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 „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, Fakultetsko vijeće na svojoj 
34. sjednici održanoj dana  25. srpnja 2022. donosi  
 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije 

I. 
Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije studentice Suzane Herman (matični broj: 50DR14), 
polaznice poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, pod nazivom „Volatilnost 
turizma na eksterne šokove“ izrađenu pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Daniela Dragičevića sa Sveučilišta u Rijeci, Fakultet 
za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i komentorstvom izv. prof. dr. sc. Vladimira Arčabića sa Sveučilišta u Zagrebu 
Ekonomskog fakulteta, u sastavu: 

1. prof. dr. sc. Josip Tica, predsjednik Povjerenstva 
Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet 

2. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić  
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu  

3. izv. prof. dr. sc. Maja Nikšić Radić 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

II. 
Svaki član Povjerenstva dužan je 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 
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na propisanom obrascu (Prilog 12, Skupno izvješće o ocjeni doktorske disertacije) i podnijeti ih Vijeću doktorskog studija na znanje a 
Fakultetskom vijeću Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na daljnje postupanje sukladno čl. 26. Pravilnika. 

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

AD 10. Razno 
 
Pod točkom Razno nije se raspravljalo. 
 

Sjednica Fakultetskog vijeća završila je u 11,30 sati.   
 
Zapisničarka: Maja Juračić, dipl. iur., v.r.                                                                                                          

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

 


