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Opatija, 16. rujna 2022. godine 
 

ZAPISNIK 
sa 35. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća 

održane dana 16. rujna 2022. godine elektroničkim putem 
 

DNEVNI RED 

1.  Odluka o izmjeni Odluke o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije  i imenovanju 
Povjerenstva za obranu doktorske disertacije 

 
35. izvanredna sjednica Fakultetskoga vijeća održana je dana 16. rujna 2022. godine elektroničkim putem. 
 
Članovi Fakultetskog vijeća zamoljeni su da prihvate Dnevni red i prijedlog odluk te da se o navedenom e-mailom očituju 
najkasnije danas 16.rujna 2022. godine do 15,00 sati. 
 
Članovi Fakultetskog vijeća očitovali su se u roku te je jednoglasno prihvaćena sljedeća odluka: 

AD 1. Odluka o izmjeni Odluke o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije  i imenovanju 
Povjerenstva za obranu doktorske disertacije 
 
Na temelju čl. 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08, 
URBROJ: 2156/24-15-02-06) 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 35. sjednici, održanoj 
16. rujna 2022. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o izmjeni Odluke o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije  

i imenovanju Povjerenstva za obranu doktorske disertacije 
 

I. 
U Odluci o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i imenovanju Povjerenstva za obranu doktorske 
disertacije (KLASA: 643-01/22-01/28, URBROJ: 2156-18-22-06-02) od 5. srpnja 2022. godine, zbog opravdane spriječenosti 
članice povjerenstva doc. dr. sc. Maje Gregorić, mijenja se točka  3. i sada glasi: 
„3. doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta  
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci“. 
 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 

Zapisničarka: Maja Juračić, dipl. iur.,  v.r. 
                                                                                                                                                Dekanica 
                                                                                                                                prof. dr. sc. Sandra Janković, v.r. 

 


