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Opatija, 26. rujna 2022. 

 
ZAPISNIK  

sa 36. sjednice Fakultetskog vijeća, održane u 
ponedjeljak, 26. rujna 2022. godine u 9,00 sati, u predavaonici 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, 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. Daniela Gračan, 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, izv. prof. dr. sc. 
Lončarić Dina, prof. dr. sc. Marković Suzana,  prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić, prof. dr. sc. Milohnić Ines, izv. prof. dr. sc. Miškulin 
Dolores, prof. dr. sc. Mrnjavac Edna, prof. dr. sc. Mujačević Elvis, izv. prof. dr. sc. Nikšić Radić Maja, prof. dr. sc. Pavia Nadia, doc. 
dr. sc. Perišić Prodan Marina, doc. dr. sc. Poldrugovac Katarina, izv. prof. dr. sc. Rudan Elena, doc. dr. sc. Soldić Frleta Daniela, 
prof. dr. sc. Stipanović Christian, prof. dr. sc. Šimunić Mislav, dr. sc. Šuljić Petrc Alenka,  izv. prof. dr. sc. Šverko Grdić Zvonimira, 
Turalija Denis mag.oec, doc. dr. sc. Vanja Vitezić, izv. prof. dr. sc. Vlašić Dubravka,  izv. prof. dr. sc. Vrtodušić Hrgović Ana –Marija, 
izv. prof. dr. sc. Zadel Zrinka, mr. sc. Zubović Vedran, Bosanac Katarina, Agbaba Romina, Suštar Natali         
            
ODSUTNI ČLANOVI FAKULTETSKOG VIJEĆA: doc. dr. sc. Tomislav Car, doc. dr. sc. Cerović Marta, doc. dr. sc. Cvelić Bonifačić 
Josipa, prof. dr. sc. Galičić Vlado, doc. dr. sc. Gregorić Maja, doc. dr. sc. Grofelnik Hrvoje, doc. dr. sc. Mikinac Krešimir, prof. dr. sc. 
Perić Marko, izv. prof. dr. sc. Pilepić Stifanich Ljubica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, Blažić Marko, Bulović Jure, Butković Mia, 
Cindrić Marija, Komšić Filip, 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 36. sjednicu Fakultetskog vijeća. 
 

DNEVNI RED 

1.  Usvajanje Zapisnika sa 34. i 35. sjednice Fakultetskog vijeća 

2.  Usvajanje Dnevnog reda 36. 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 Popisa predmeta i nositelja predmeta 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 
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1. Odluka o izmjeni Popisa predmeta i nositelja predmeta diplomskog sveučilišnog studija „Marketing u turizmu“ 
u akademskoj godini 2022./2023. 

2. Odluka o izmjeni Popisa predmeta i nositelja predmeta diplomskog sveučilišnog studija „Menadžment u 
turizmu“ u akademskoj godini 2022./2023. 

3.Odluka o izmjeni Popisa predmeta i nositelja predmeta diplomskog sveučilišnog studija „Menadžment u 
hotelijerstvu“ u akademskoj godini 2022./2023. 

7.  
Odluka o prihvaćanju Detaljnih izvedbenih nastavnih planova za kolegije zimskog semestra 2022./2023. 
akademske godine  
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 

8.  
Odluka o usvajanju modela izvođenja nastave na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u 
akademskoj godini 2022./2023. 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc, Sandra Janković 

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

10.  
Prijedlog predstavnika Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za člana Odbora za osiguravanje i 
unapređivanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 

11.  

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika i suradnika: 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
1. izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje društvenih 
znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu opća ekonomija 

12.  
Provođenje dijela natječajnog postupka za Sveučilište u Dubrovniku: 
1. Odluka o imenovanju povjerenstva za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za 
znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvenu granu trgovina i turizam 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc, Sandra Janković 

13.  

Usvajanje Izvješća Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje: 
 
1. izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno 
polje ekonomija – izv. prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc.. Marinela Krstinić Nižić 

14.  
Odluke o imenovanju predstojnika zavoda i voditelja katedri: 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
1. Katedra za računovodstvo 

15.  Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine (sabbatical) 
Izvjestiteljica: prodekanica za znanstvenu i stručnu djelatnost, doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta 

16.  
Odluka o visini i namjeni upisnine u 2022./2023. akademskoj godini za studente poslijediplomskih sveučilišnih 
doktorskih studija 
Izvjestiteljica: prodekanica za znanstvenu i stručnu djelatnost, doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta 

17.  

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
 
1. Odluka o izmjenama i dopunama studijskog programa  poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog 

studija) „Menadžment održivog razvoja“ koje se prijavljuju Povjerenstvu za akreditaciju i vrednovanje 
studijskih programa Sveučilišta u Rijeci i Senatu 

    Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 



3 
 

2. Odluka o imenovanju mentora studentici Kristini Pilko 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

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

4. Odluka o prihvaćanju izvješća o ocjeni teme doktorske disertacije i odobravanju teme doktorske disertacije 
Katarine Lovrečić 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Christian Stipanović 

5. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Vedrana Zubovića 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

18.  

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
 
1. Izvedbeni plan nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) „Poslovna ekonomija 

u turizmu i ugostiteljstvu“ za 2022./2023. akademsku godinu 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 

2. Odluka o razrješenju mentora i imenovanju novog mentora studentici Josipi Jutt Ferlan 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 

3. Odluka o imenovanju mentora studentici Dori Rašan 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 

4. Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i upućivanju na doradu doktorske 
disertacije Maje Buljat 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić 

5. Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i imenovanju Povjerenstva za 
obranu doktorske disertacije Suzane Herman 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić 

19.  

Cjeloživotno obrazovanje 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Elena Rudan, prodekanica za poslovne odnose 
 
1. Odluka o visini i načinu plaćanja školarine za program cjeloživotnog obrazovanja 
-  „Specijalist/ica odjela hrane i pića“ 
- „Program osposobljavanja za poslove barista“ 
-  

20.  Razno 

 
 

AD 1. Usvajanje Zapisnika sa 34. i 35. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Zapisnik sa 34. i 35. sjednice Fakultetskog vijeća usvojen je bez primjedbi. 
 

AD 2. Usvajanje Dnevnog reda 36. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Dnevni red 36. 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: 
 
- U SC Zabok došlo je do promjene ravnatelja, sada dužnost  v.d. ravnatelja obnaša gospodin Branko Piljek. 
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- Dana 9. rujna 2022. godine u Požegi su održani konferencija Vallis Aurea te okrugli stol u organizaciji  novoosnovanog Fakulteta 

turizma i ruralnog razvoja. Tijekom plenarne sekcije održana su ključna predavanja na temu Izazovi suvremenog turizma: ruralno-
održivo-digitalno,  a jedan od panelista je bio prof. dr. sc. Christian Stipanović 
 

- Dana 22. i 23. rujna 2022. godine, u Mariboru je održan 12. skup i znanstvena konferencije Katedri za menadžment i 
poduzetništvo Jugoistočne Europe u organizaciji Ekonomsko-poslovnog fakulteta Sveučilišta u Mariboru. Skupu i konferenciji 
prisustvovali su članovi Zavoda za menadžment FMTU izv. prof. dr. sc. Kristina Črnjar , doc. dr. sc. Ivana Ivančić, prof. dr. sc. 
Helga Maškarin Ribarić, prof. dr. sc. Ines Milohnić, doc. dr. sc. Vanja Vitezić i izv. prof. dr. sc. Ana Marija Vrtodušić Hrgović. 
 

- Dana 14. rujna 2022. godine, u Poduzetničkom inkubatoru HUBBAZIA, održale su se 8. “Poduzetničke ćakule”, panel rasprava  
na temu “Izazovi ulaganja u destinaciju” na kojima je sudjelovala doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta. 
 

- Fakultet je u suradnji s partnerima iz Ukrajine, Poljske, Kazahstana i Hrvatske dana 19. rujna 2022. godine ugostio konferenciju 
"NEW LAW AND ORDER OF (POST) COVID-19 WORLD: SOCIO-ECONOMIC IMPACTS, TOURISM AND EDUCATION 
(SEITE2022)" Konferenciji su prisustvovali prof. dr. sc. Marko Perić i  izv. prof. dr. sc. Maja Nikšić Radić koja je održala predavanje 
"Foreign direct investments, foreign remittance and international tourism revenues in Croatia."  

 
- Prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić je gostovala u radio emisiji Klimatski izazov na HRT 1. Govorila je o povezanosti klimatskih 

promjena i turizma, budućnosti razvoja hrvatskog turizma, novim trendovima ponašanja turista te radu na Fakultetu. 
 

- Dekanica je informirala članove Fakultetskog vijeća o upisima u I. godinu preddiplomskog studija i prijavljenim kandidatima za 
upis na diplomske studije. U I. godinu studija upisano je 316 studenata (148 redovitih, 68 izvanrednih studenata u Opatiji i 100 
studenata u Zaboku). Na diplomske studije prijavilo se 183 studenata. 

 

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 73. sjednice Senata održane 20. rujna  2022. 
godine. 
 
Zapisnici sa sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci dostupni su na službenim stranicama Sveučilišta u Rijeci. 
 

AD 5. Studentska pitanja 
Izvjestitelji: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović i predsjednica Studentskog zbora, Katarina 
Bosanac 
 
Predsjednica Studentskog zbora, Katarina Bosanac izvjestila je Fakultetsko vijeće o sljedećem: 
 
- od 29. rujna do 2. listopada 2022., po drugi put, održat će se konferencija u organizaciji studenata Fakultet za menadžment u turizmu 
i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci - Wave 4 Tourism Teme ovogodišnje konferencije su usmjerene prema osjetilnom doživljaju 
posjetitelja (eng. sensory experience) s naglaskom na turizam i ugostiteljstvo, a predavanja prvog dana bit će podijeljena u dvije 
sekcije:  Pack your senses i  Now it makes sense! Cilj konferencije je okupiti studente iz Hrvatske i regije zbog poticanja transfera 
znanja i međusobnog povezivanja budućih lidera, te se očekuje dolazak preko 100 sudionika. 
 

AD 6. Izmjene Popisa predmeta i nositelja predmeta 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 
 
1. Odluka o izmjeni Popisa predmeta i nositelja predmeta diplomskog sveučilišnog studija „Marketing u turizmu“ u 
akademskoj godini 2022./2023. 
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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 36. sjednici održanoj dana 26.  rujna 2022. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o izmjeni Popisa predmeta i nositelja predmeta diplomskog sveučilišnog studija  
„Marketing u turizmu“ u akademskoj godini 2022./2023. 

I. 
U Popisu predmeta i nositelja predmeta diplomskog sveučilišnog studija „Marketing u turizmu“, u akademskoj godini 2022./2023. 
(KLASA: 602-04/22-01/137, URBROJ: 2156-24-22-05-03), od 5. srpnja 2022. godine, tablica izbornih predmeta koje upisuju 
studenti u I. semestru, mijenja se u dijelu pod rednim brojem 4. i sada glasi: 

R.Br. NASTAVNIK IZBORNI PREDMETI PREDAVANJA VJEŽBE SEMINARI ECTS 

4. doc. dr. sc. Siniša Bogdan Financijska tržišta i 
institucije* 15 0 15 3 

* Kolegij se ne izvodi u 2022./2023. akademskoj godini 
II. 

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

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
2. Odluka o izmjeni Popisa predmeta i nositelja predmeta diplomskog sveučilišnog studija „Menadžment u turizmu“ 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 36. sjednici održanoj dana 26. rujna 2022. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o izmjeni Popisa predmeta i nositelja predmeta diplomskog sveučilišnog studija  
„Menadžment u turizmu“ u akademskoj godini 2022./2023. 

I. 
U Popisu predmeta i nositelja predmeta diplomskog sveučilišnog studija „Menadžment u turizmu“, u akademskoj godini 2022./2023. 
(KLASA: 602-04/22-01/137, URBROJ: 2156-24-22-05-04), od 5. srpnja 2022. godine, tablica izbornih predmeta koje upisuju 
studenti u I. semestru, mijenja se u dijelu pod rednim brojem 4. i sada glasi: 

R.Br. NASTAVNIK IZBORNI PREDMETI PREDAVANJA VJEŽBE SEMINARI ECTS 

4. doc. dr. sc. Siniša Bogdan Financijska tržišta i 
institucije* 15 0 15 3 

* Kolegij se ne izvodi u 2022./2023. akademskoj godini 
II. 

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

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
3.Odluka o izmjeni Popisa predmeta i nositelja predmeta diplomskog sveučilišnog studija „Menadžment u hotelijerstvu“ 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 36. sjednici održanoj dana 26. rujna 2022. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o izmjeni Popisa predmeta i nositelja predmeta diplomskog sveučilišnog studija  
„Menadžment u hotelijerstvu“ u akademskoj godini 2022./2023. 

I. 
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U Popisu predmeta i nositelja predmeta diplomskog sveučilišnog studija „Menadžment u hotelijerstvu“, u akademskoj godini 
2022./2023. (KLASA: 602-04/22-01/137, URBROJ: 2156-24-22-05-05), od 5. srpnja 2022. godine, tablica izbornih predmeta koje 
upisuju studenti u I. semestru, mijenja se u dijelu pod rednim brojem 4. i sada glasi: 

R.Br. NASTAVNIK IZBORNI PREDMETI PREDAVANJA VJEŽBE SEMINARI ECTS 

4. doc. dr. sc. Siniša Bogdan Financijska tržišta i 
institucije* 15 0 15 3 

* Kolegij se ne izvodi u 2022./2023. akademskoj godini 
II. 

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

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 7. Odluka o prihvaćanju Detaljnih izvedbenih nastavnih planova za kolegije zimskog semestra 2022./2023. akademske 
godine  
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 
 
Detaljni  izvedbeni nastavni  planovi, objaviti će se na web stranici Fakulteta. 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021.), i članka 5. 
Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu od 1. listopada 
2021. Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 36. sjednici, održanoj 26. rujna 2022. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o prihvaćanju Detaljnih izvedbenih nastavnih planova za kolegije zimskog semestra 

2022./2023. akademske godine  
l. 

Prihvaćaju se Detaljni izvedbeni nastavni planovi za kolegije zimskog semestra 2022./2023. akademske godine iz studijskih programa 
kako slijedi: 
1. Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu 
2. Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu, Menadžment u hotelijerstvu - smjer na 

engleskom jeziku 
3. Preddiplomski sveučilišni studij Menadžment održivog razvoja 
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 (online) 

II. 
Detaljni izvedbeni nastavni planovi za kolegije zimskog semestra 2022./2023. akademske godine sastavni su dio ove Odluke. 

lll. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 8. Odluka o usvajanju modela izvođenja nastave na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u akademskoj 
godini 2022./2023. 
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 i 
Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci o usvajanju modela izvođenja nastave u akademskoj godini 2022./2023. (KLASA: 007-01/22-03/02;  
URBROJ: 2170-57-01-22-234 od 28. lipnja 2022.. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 
36. sjednici, održanoj dana 26. rujna 2022. godine, donijelo je   
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ODLUKU 
o usvajanju modela izvođenja nastave na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

u akademskoj godini 2022./2023. 
I. 

Na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, u akademskoj godini 2022./2023., nastava će se organizirati na sljedeći način 
 
1) Redoviti preddiplomski i diplomski studij: 
Nastava na studijskim programima izvodi se onsite. 
 
2) Izvanredni preddiplomski i diplomski studij:  
Nastava na studijskom programu izvodi se hibridno. 
Kumulativno na studijskom programu obujam izvođenja online nastave iznosi 40%, onsite 60%  za studije koji koriste klasičan način 
izvođenja nastave. 
 
3) Poslijediplomski (doktorski) studiji:  
Nastava na studijskom programu izvodi se hibridno. 
Kumulativno na studijskom programu obujam izvođenja online nastave iznosi 30%, onsite 70%. 

ll. 
Vrednovanja aktivnosti studenta tijekom nastave te kolokviji i završni ispiti trebaju se održavati izravno – onsite i za redovite i za 
izvanredne studente. 

lll. 
Online nastava  evidentirat će se kao i onsite nastava. 

IV. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 9. Odluka o imenovanju Povjerenstva za nastavu 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 
 
Na temelju članka 29. i 30. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. godine, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 36. sjednici održanoj 26. rujna 2022. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o imenovanju Povjerenstva za nastavu 
I. 

Imenuje se Povjerenstvo za nastavu na preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju te stručnom studiju u sastavu: 
1. Izv. prof. dr. sc. Ana Marija Vrtodušić Hrgović  – predsjednica Povjerenstva 
2. Izv. prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić – članica 
3. Izv. prof. dr. sc. Lidija Bagarić – članica 
4. Izv. prof. dr. sc.  Daniel Dragičević– član 
5. Izv. prof. dr. sc. Dubravka Vlašić – članica 
6. Doc. dr. sc. Siniša Bogdan - član 
7. Doc. dr. sc. Krešimir Mikinac– član 
8. Doc. dr. sc. Vanja Vitezić  - član 
9. Dr. sc. Marina Barkiđija Sotošek, poslijedoktorandica – članica 
10. Denis Turalija, mag.oec. – članica. 

ll. 
Donošenjem ove Odluke stavljaju se van snage Odluka o imenovanju Povjerenstva za nastavu (KLASA: 013-03/20-01/17; URBROJ: 
2156/24-20-04-01) od 1. listopada 2020. godine, Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za nastavu (KLASA: 013-03/20-
01/17; URBROJ: 2156/24-20-04-02) od 22. travnja 2021. godine, Odluka o stavljanju van snage Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju 
Povjerenstva za nastavu (KLASA: 013-03/20-01/17; URBROJ: 2156/24-20-04-03) od 22. studenog 2021. godine i Odluka o izmjeni 
Odluke o imenovanju Povjerenstva za nastavu  (KLASA: 013-03/20-01/17; URBROJ: 2156/24-20-04-04) od 4. svibnja 2022. 

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

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 10. Prijedlog predstavnika Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za člana Odbora za osiguravanje i 
unapređivanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
Na temelju članka 10. Pravilnika o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Sveučilišta u Rijeci, članka 29. Statuta Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. godine i članka 9. stavak 3. Pravilnika o sustavu 
osiguravanja i unapređivanja kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Fakultetsko vijeće Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 36. sjednici, održanoj 26. rujna 2022. godine, donijelo je 

 
 ODLUKU 

l. 
Doc. dr. sc. Suzana Bareša, voditeljica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu, predlaže se za člana Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci. 

II. 
Ova Odluka šalje se Senatu Sveučilišta u Rijeci na daljnje postupanje 

III. 
Donošenjem ove Odluke stavlja se van snage Odluka (KLASA: 013-03/20-01/19; URBROJ: 2156/24-20-04-01) od 1. listopada 
2020. godine. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 11. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika i suradnika: 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
1. izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje društvenih znanosti, 
znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu opća ekonomija 
 
Na temelju članaka 92. i 97. 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 84. Statuta Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst 
od 16. lipnja 2021. godine, članka 26. 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 članaka 29. i 47. 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 36. sjednici, održanoj dana 26. rujna 2022. godine, donijelo 
je 
 

ODLUKU 
I. 

Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja društvenih 
znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane opća ekonomija, u radni odnos na određeno vrijeme i s punim radnim 
vremenom – 1 izvršitelj/ica. 

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

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

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

3. dr. sc. Branko Blažević, professor emeritus – član 
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Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 
III. 

Stručno povjerenstvo iz točke II. ove Odluke, dužno je u propisanom roku dostaviti izvješće Fakultetskom vijeću s mišljenjem i 
prijedlogom pristupnika/ice koji ispunjava ili ne ispunjava uvjete propisane Zakonom te druge uvjete, ako su propisani Statutom i 
Pravilnikom Sveučilišta u Rijeci. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 12. Provođenje dijela natječajnog postupka za Sveučilište u Dubrovniku: 
1. Odluka o imenovanju povjerenstva za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za znanstveno 
područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvenu granu trgovina i turizam 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc, Sandra Janković 
 
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 i 131/17), članka 83. Statuta Sveučilišta u Rijeci od 16. lipnja 2021. 
godine, članaka 13. i 14. 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 članaka 
29. i 46. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. godine), a na temelju 
raspisanog natječaja te zamolbe Sveučilišta u Dubrovniku za provođenje dijela natječajnog postupka, Fakultetsko vijeće Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 36 sjednici, održanoj dana 26. rujna  2022. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

I. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje redovitog profesora za 
znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvenu granu trgovina i turizam, temeljem javnog 
natječaja Sveučilišta u Dubrovniku, u sastavu: 

1. prof. dr. sc. Romina Alkier – predsjednica Povjerenstva 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 

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

3. prof. dr. sc. Davor Dujak – član  
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku. 

II. 
Stručno povjerenstvo iz točke I. ove Odluke, dužno je u propisanom roku dostaviti izvješće Fakultetskom vijeću s mišljenjem i 
prijedlogom pristupnice koja ispunjava ili ne ispunjava uvjete propisane Zakonom te druge uvjete, ako su propisani Statutom i 
Pravilnikom Sveučilišta u Rijeci. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 13. Usvajanje Izvješća Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje: 
 
1. izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje 
ekonomija – izv. prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc.. Marinela Krstinić Nižić 
 
Na temelju članaka 35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) i članka 14. i  29. Statuta Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. godine, a na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva za izbor u sastavu: 
prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić  – predsjednica Povjerenstva, prof. dr. sc. Nada Denona Bogović -  članica  i  ptof. Dr. sc. Branko 
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Blažević, professor emeritus - član, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 36. sjednici, održanoj 
dana 26. rujna 2022. godine, donijelo je   
 

ODLUKU 
o usvajanju Izvješća Stručnog povjerenstva 

I. 
Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor izv. prof. dr. sc. Zvonimire Šverko Grdić u znanstveno zvanje znanstvenog 
savjetnika 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 14. Odluke o imenovanju predstojnika zavoda i voditelja katedri: 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
1. Katedra za računovodstvo 
Na temelju članaka 29. i 41. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. godine), 
sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjem ustroju Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, a na prijedlog članova 
Katedre za računovodstvo, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, na 36. sjednici, održanoj 26. rujna 
2022. godine, donosi 

ODLUKU 
I. 

Izv. prof. dr. sc.  Dubravka Vlašić  imenuje se voditeljicom Katedre za računovodstvo s danom 10. listopada 2022. godine. 
II. 

Mandat voditeljice Katedre za računovodstvo traje tri godine, zaključno s  10. listopada 2025. godine ili do razrješenja dužnosti. 
III. 

Voditeljica Katedre za računovodstvo obavljat će poslove utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustroju Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu, kao i druge poslove koje joj povjeri dekan. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 15. Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine (sabbatical) 
Izvjestiteljica: prodekanica za znanstvenu i stručnu djelatnost, doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta 
 
Materijalu za navedenu točku možete pristupiti na linku:  
https://cloud.fthm.hr:1996/d/s/qrSUcrU7BFu01FEyFNrB4kdQCW4lBnyh/D2zMbf3V0pdl9MK_Ro1XcjUVr5ItQWNI-cr4gEERT7gk 
 

Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine (sabbatical) usvojen sa 46 glasova i 3 glasa suzdržana.  
 

AD 16. Odluka o visini i namjeni upisnine u 2022./2023. akademskoj godini za studente poslijediplomskih sveučilišnih 
doktorskih studija 
Izvjestiteljica: prodekanica za znanstvenu i stručnu djelatnost, doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta 
 
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 Odluci Sveučilišta u Rijeci o visini i namjeni upisnine u 2022./2023. 
akademskoj godini (KLASA: 007-01/22-03/02, URBROJ: 2170-57-01-22-84) od 22. ožujka 2022. godine i Odluci o nadopuni Odluke 
o visini i namjeni upisnine u 2022./2023. akademskoj godini (KLASA: 007-03/22-03/02, URBROJ: 2170-57-01-22-232) od 28. lipnja 

https://cloud.fthm.hr:1996/d/s/qrSUcrU7BFu01FEyFNrB4kdQCW4lBnyh/D2zMbf3V0pdl9MK_Ro1XcjUVr5ItQWNI-cr4gEERT7gk
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2022. godine, na prijedlog Vijeća poslijediplomskih sveučilišnih doktorskih studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ i 
„Menadžment održivog razvoja“, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na svojoj 36. sjednici, održanoj 
26. rujna 2022. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o visini i namjeni upisnine u 2022./2023. akademskoj godini  

za studente poslijediplomskih sveučilišnih doktorskih studija 
I. 

Ovom odlukom utvrđuju se troškovi upisa u prvu i više godine studija u ak. g. 2022./2023. za studente poslijediplomskih sveučilišnih 
doktorskih studija, neovisno o njihovu statusu te namjenski raspored sredstava prikupljenih temeljem upisnine.   

II. 
Utvrđuju se troškovi upisa te njihova raspodjela kako slijedi:  

Opis  Upisnina za upis  
na 1. godinu studija 

Upisnina za upis  
u višu godinu studija  

i ponovni upis iste 
godine studiji 

(neostvarenih ECST-a 
iz prethodne godine) 

1. Upisnina 
KN EUR* KN EUR* 
380,00 50,43 300,00 39,82 

2. Raspodjela sredstava      
2.1

. 
Unapređenje znanstveno-istraživačke djelatnosti 
studenata poslijediplomskih studija (Fond Prometej)  150,00 19,91 130,00 17,25 

2.2
. Programi SZUR-a za studente poslijediplomskih studija 60,00 7,96 60,00 70,96 

2.3
. Unapređenje studentskog standarda u sportu i kulturi 20,00 2,65 20,00 2,65 

2.4
. Unapređenje usluga sveučilišnog savjetovališnog centra 30,00 3,98 20,00 2,65 

2.5
. Unapređenje usluga Sveučilišne knjižnice Rijeka 20,00 2,65 20,00 2,65 

2.6
. Trošak izrade studentske identifikacijske isprave 50,00 6,64 0,00 0,00 

2.7
. Troškovi FMTU 50,00 6,64 50,00 6,64 

* Preračunavanje u EUR provodi se primjenom pravila za preračunavanje i zaokruživanje sukladno Zakonu o uvođenju eura kao 
službene valute u Republici Hrvatskoj, NN 57/22, 88/22 (1 EUR = 7,53450 KN). 

III. 
Oslobađaju se plaćanja upisnine:   

1. Studenti koji prvi puta upisuju 1. godinu studija, te studenti koju prvi puta upisuju višu godinu studija. Upisnina je sadržana u 
školarini, te će iz tako naplaćene upisnine doznačiti Sveučilištu u Rijeci sredstva utvrđena točkom II. ove Odluke pod točkama 
od 2.1 do 2.5.  

2. Studenti koji dolaze iz potresom pogođenih područja i na dan 29. prosinca 2020. imaju prebivalište / boravište u Sisačko-
moslavačkoj županiju  ukoliko je objekt u kojem imaju prebivalište / boravište ocijenjen sa oznakom N1/N2 ili PN3/PN2, sukladno 
ocjeni građevinskog stručnjaka koji je proveo preliminarnu procjenu oštećenja građevine u potresu prema metodologiji Hrvatskog 
centra za potresno inženjerstvo. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se u postupku upisa na poslijediplomske sveučilišne doktorske studije u 
akademskoj godini 2022. / 2023.  
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 17. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
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1. Odluka o izmjenama i dopunama studijskog programa  poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) 
„Menadžment održivog razvoja“ koje se prijavljuju Povjerenstvu za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa 
Sveučilišta u Rijeci i Senatu 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
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 „Menadžment održivog razvoja“, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu na 36. sjednici, održanoj 26. rujna 2022. godine, donosi 
 

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

„Menadžment održivog razvoja“  
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) 
„Menadžment održivog razvoja“, te se uz pripadajuće obrasce upućuje Povjerenstvu za akreditaciju i vrednovanje studijskih 
programa Sveučilišta u Rijeci i Senatu. 

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 su navedene izmjene i dopune koje se iskazuju postotnom vrijednošću (ubrajaju se u postotak 
izmjene ECTS bodova studijskog programa): 

Uvođenje novog ili ukidanje postojećeg obveznog predmeta 
r. 
br
. 

predmet nositelj god. 
(sem.) 

ECT
S 

Uvođenje novog / 
Ukidanje 

postojećeg 

1. Metode i tehnike istraživanja 
prof. dr. sc. Suzana 
Marković 
prof. dr. sc. Jasna Horvat 

1.  
(1. 

sem) 
5 Ukidanje 

postojećeg 

2. Konceptualizacija procesa 
istraživanja prof. dr. sc. Darko Prebežec 

1.  
(1. 

sem) 
5 Uvođenje novog 

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

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
2. Odluka o imenovanju mentora studentici Kristini Pilko 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Na temelju članka 29. Statuta Sveučilišta u Rijeci te članaka 29. i 50. st. 4. 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, sukladno člancima 5. i 18. 
Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima  (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 602-04/21-01/186, URBROJ: 2156/24-21-06-01-01) od 17. lipnja 2021. godine, na prijedlog Vijeća 
poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“ Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu na 36. sjednici, održanoj dana 26. rujna 2022. godine donosi  

 
ODLUKU 

o imenovanju mentora i komentora  
na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju ,,Menadžment održivog razvoja" 

I. 
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Ovom odlukom imenuju se mentorica i komentorica studentici Kristini Pilko (m. b. 109MOR21) na poslijediplomskom sveučilišnom 
doktorskom studiju „Menadžment održivog razvoja".  

II. 
Za mentoricu se imenuje dr. sc. Ana Čuić Tanković, docentica (znanstvena grana: marketing) sa Fakulteta za menadžment za 
turizam i ugostiteljstvo, Sveučilišta u Rijeci. 
Za komentoricu se imenuje dr. sc. Irena Ateljević, viša znanstvena suradnica. 

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

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
3. Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i imenovanju Povjerenstva za obranu 
doktorske disertacije Damira Magaša 
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 
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 36. sjednici, održanoj 26. 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 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, te se imenuje Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije, u sastavu: 

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

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

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

II. 
Javna obrana doktorske disertacije održat će se 28. listopada 2022. godine s početkom u 12:00 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 u isto vrijeme, uz suglasnost doktoranda i članova Povjerenstva.  

III. 
Zapisnik na obrani vodit će asistentica Romina Agbaba  

IV.   
Odluka stupa na snagu i primjenjuje se sa danom donošenja.  
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
4. Odluka o prihvaćanju izvješća o ocjeni teme doktorske disertacije i odobravanju teme doktorske disertacije Katarine 
Lovrečić 
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Izvjestitelj: prof. dr. sc. Christian Stipanović 
 
Na temelju čl. 29. Statuta Fakulteta za menadžment  u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08, URBROJ: 
2156/24-21-01-06 od 15. ožujka 2021. godine, sukladno čl. 33. i 34. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima 
Sveučilišta u Rijeci KLASA: 011-01/20-01/26, URBROJ: 2170-57-01-20-1 od 22. prosinca 2020. godine,  čl. 23. st. 12. Pravilnika o 
poslijediplomskim sveučilišnim studijima  (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u 
Rijeci (KLASA: 602-04/21-01/186, URBROJ: 2156/24-21-06-01-01) od 17. lipnja 2021. godine, na prijedlog Vijeća doktorskog studija 
„Menadžment održivog razvoja“ Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 36. sjednici, održanoj dana 
26. rujna 2022. godine donosi 
 

ODLUKU 
I. 

Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije doktorandice Katarine Lovrečić (mb. 88MOR19) 
polaznice poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“, pod naslovom „Mjerenje održivosti 
ponašanja cikloturista u turističkim destinacijama“. 
 

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

III. 
Ova odluka stupa na snagu sa danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
5. Odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Vedrana Zubovića 
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 doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 
36. sjednici, održanoj 26. rujna 2022. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije 

I. 
Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije studenta mr. sc. Vedrana Zubović (m.b. 83MOR18), 
polaznika poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija “Menadžment održivog razvoja”, pod naslovom “Koncepcija razvoja 
outdoor turizma kao generatora konkurentnosti destinacije” izrađenu pod mentorstvom prof. dr. sc. Christiana Stipanovića, 
sa Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci, u sastavu:  

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

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

3. izr. prof. dr. Metod Šuligoj  
Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije - Turistica, R. Slovenija. 

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 
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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. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 18. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
 
1. Izvedbeni plan nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) „Poslovna ekonomija u turizmu 
i ugostiteljstvu“ za 2022./2023. akademsku godinu 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
 
Na temelju članka 29. i članka 77. 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, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilišta u 
Rijeci na 36. sjednici održanoj 26. rujna 2022. godine, donosi   
 

IZVEDBENI PLAN NASTAVE 
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ (DOKTORSKI STUDIJ) 

POSLOVNA EKONOMIJA U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU 
2022. / 2023. akademska godina 

 
PRVA GODINA 

Poslijediplomski sveučilišni studij  (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 2022. / 2023. 
 

I. SEMESTAR 
 

NASTAVNIK PREDMET PREDAVANJA VJEŽBE SEMINARI ECTS 

dr. sc. Irena Ateljević  Kvalitativna metodologija istraživanja 10 0 5 5 

prof. dr. sc. Tea Baldigara Kvantitativne metode u poslovnoj ekonomiji 10 0 5 5 

prof. dr. sc. Darko Prebežac  Konceptualizacija procesa istraživanja 10 0 5 5 

 Izborne znanstvene, nastavne i stručne 
aktivnosti 

   15 

 
II. SEMESTAR 

 

NASTAVNIK PREDMET PREDAVANJA VJEŽBE SEMINARI ECTS 

Vlado Dimovski, PhD, Full 
Professor Teorije poslovnog upravljanja 5 5 5 5 

 Izborni predmet 1.    5 

 Izborne znanstvene, nastavne i stručne aktivnosti    5 

 Prijava teme doktorske disertacije    15 

 
Studenti I. godine II. semestra upisuju jedan izborni predmet od slijedećih predmeta: 

NASTAVNIK IZBORNI PREDMETI 
- za sve smjerove PREDAVANJA VJEŽBE SEMINARI ECTS 
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prof. dr. sc. Josip Tica 
Craig A. Depken II, PhD, Full 
Professor 

Primijenjena ekonometrija 10 0 5 5 

prof. dr. sc. Zoran Sušanj Organizacijska psihologija 10 0 5 5 

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

Upravljanje marketingom usluga 10 0 5 5 

prof. dr. sc. Slobodan Ivanović 
Ace Milenkovski, PhD, Full 
Professor 

Strategijsko upravljanje korporacijom 10 0 5 5 

prof. dr. sc. Vlado Galičić Upravljanje informacijskim sustavima korporacije 5 0 10 5 

Žan Jan Oplotnik, PhD, Full 
Professor 
doc. dr. sc. Siniša Bogdan 
doc. dr. sc. Suzana Bareša 

Investicije i tržište kapitala 10 0 5 5 

 
 

DRUGA GODINA 
Poslijediplomski sveučilišni studij  (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 2022. / 2023. 
 
III.SEMESTAR 

 

NASTAVNIK PREDMET PREDAVANJA VJEŽBE SEMINARI ECTS 

 Izborni predmet 2.    5 

 Obrana prijave teme doktorske disertacije    25 
 

IV. SEMESTAR 
 

NASTAVNIK PREDMET PREDAVANJA VJEŽBE SEMINARI ECTS 
 Alternativa: Izborni predmet 3. ili 

Znanstvene, nastavne i stručne aktivnosti 
   5 

 Alternativa: Izborni predmet 4. . ili 
Znanstvene, nastavne i stručne aktivnosti 

   5 

 Alternativa: Izborni predmet 5. ili Znanstvene, 
nastavne i stručne aktivnosti 

   5 

 Alternativa: Izborni predmet 6. ili Znanstvene, 
nastavne i stručne aktivnosti 

   5 

 Objavljeni i izloženi rad na međunarodnoj 
znanstvenoj konferenciji 

   5 

 Izborne znanstvene, nastavne i stručne 
aktivnosti 

   5 

 

Student  II. godine studija,  III. semestra bira izborni predmet 2. iz sljedećih predmeta: 

NASTAVNIK IZBORNI PREDMETI 
- za sve smjerove PREDAVANJA VJEŽBE SEMINARI ECTS 

http://www.efzg.hr/default.aspx?id=7979
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Štefan Bojnec, PhD, Full 
Professor 
izv. prof. dr. sc. Maja Nikšić 
Radić 

Globalni ekonomski izazovi 10 0 5 5 

prof. dr. sc. Sandra Janković 
izv. prof. dr. sc. Dubravka Vlašić 

Računovodstveni koncepti i sustavi izvještavanja 
u hotelijerstvu 10 0 5 5 

prof. dr. sc. Axel Luttenberger  Pravo Europske unije 10 0 5 5 

izv. prof. dr. sc. Goran Karanović  
Laurentiu Droj, PhD, Associate 
Professor 

Korporativne financije 10 0 5 5 

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

Umjetna inteligencija u poslovnoj ekonomiji * 10 0 5 5 

*Ne izvodi se u ak. g. 2022./2023. 

 
Student  II. godine studija,  IV. semestra bira izborni predmet 3, 4, 5, 6. iz sljedećih predmeta: 

NASTAVNIK IZBORNI PREDMETI 
- za sve smjerove PREDAVANJA VJEŽBE SEMINARI ECTS 

izv. prof. dr. sc. Josip Mikulić Modeliranje strukturnih jednadžbi 10 0 5 5 

izv. prof. dr. sc. Kristina Črnjar 
Zijada Rahimić, PhD, Full 
Professor 
izv. prof. dr. sc. Marija Ivaniš 

Međunarodni menadžment ljudskih potencijala 10 0 5 5 

prof. dr. sc. Marko Perić 
Janez Mekinc, PhD, Associate 
Professor 

Projektni menadžment 10 0 5 5 

Aleksander Aristovnik, PhD, Full 
Professor 
izv. prof. dr. sc. Sabina Hodžić 

Porezi i poslovna strategija 10 0 5 5 

prof. dr.sc. Christian Stipanović 
izv. prof. dr. sc. Elena Rudan 
Metod Šuligoj, PhD, Associate 
Professor 

Strateško planiranje i razvoj 10 0 5 5 

prof. dr. sc. Nadia Pavia Upravljanje poslovnim procesima 10 0 5 5 

prof. dr. sc. Edna Mrnjavac 
izv. prof. dr. sc. Nataša Kovačić Logistika 5 0 10 5 

prof. dr. sc. Helga Maškarin 
Ribarić Kontroling korporacije 10 0 5 5 

 

TREĆA GODINA 
Poslijediplomski sveučilišni studij  (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 2022. / 2023. 
 

V.  SEMESTAR 

NASTAVNIK PREDMET PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS 
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 Alternativa: 
Sudjelovanje u izvođenju nastave (seminari ili 
vježbe) na preddiplomskom sveučilišnom 
studiju mentora u trajanju od 1 semestra 
ili 
Izborne znanstvene, nastavne i stručne 
aktivnosti 

   

5 

 Objavljeni članak u znanstvenom časopisu s 
međunarodnom recenzijom (do tri koautora) 

   5 

 
VI. SEMESTAR 

NASTAVNIK PREDMET PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS 

 DOKTORSKA DISERTACIJA    50 

 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 
2. Odluka o razrješenju mentora i imenovanju novog mentora studentici Josipi Jutt Ferlan 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
 
Na temelju članka 29. Statuta Sveučilišta u Rijeci te članaka 29. i 50. st. 4. 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, sukladno člancima 5. i 18. 
Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima  (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 602-04/21-01/186, URBROJ: 2156/24-21-06-01-01) od 17. lipnja 2021. godine, na prijedlog Vijeća 
poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ Fakultetsko vijeće Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 36. sjednici, održanoj dana 26. rujna 2022. godine donosi  
 

ODLUKU 
o razrješenju mentora, te imenovanje novog mentora studentici Josipi Jutt Ferlan 

I.  
Po zahtjevu studentice Josipe Jutt Ferlan (m. b. 73DR20) polaznice poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Poslovna 
ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ razrješuje se dužnosti mentorstva prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić. 

II.  
Studentici Josipi Jutt Ferlan (m. b. 73DR20)  za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Lidija Bagarić (znanstvena grana: 
marketing) sa Sveučilišta u  Rijeci, Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.   

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

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
3. Odluka o imenovanju mentora studentici Dori Rašan 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
 
Na temelju članka 29. Statuta Sveučilišta u Rijeci te članaka 29. i 50. st. 4. 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, sukladno člancima 5. i 18. 
Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima  (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 602-04/21-01/186, URBROJ: 2156/24-21-06-01-01) od 17. lipnja 2021. godine, na prijedlog Vijeća 
poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ Fakultetsko vijeće Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 36. sjednici, održanoj dana 26. rujna 2022. godine donosi  
 

ODLUKU 
o imenovanju mentora  
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na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju ,,Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu" 
I. 

Ovom odlukom u akademskoj godini 2021. / 2022. imenuje se mentorica studentici Dori Rašan (m. b. 76DR21) na poslijediplomskom 
sveučilišnom doktorskom studiju „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu".  

II. 
Za mentoricu se imenuje doc. dr. sc. Marina Laškarin Ažić, (znanstvena grana: organizacija i menadžment) sa Fakulteta za 
menadžment za turizam i ugostiteljstvo, Sveučilišta u Rijeci. 

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

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
4. Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i upućivanju na doradu doktorske disertacije 
Maje Buljat 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić 
 
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 26. st. 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. 
godine, na prijedlog Vijeća poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 36. sjednici, održanoj 26. rujna 2022. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije  
i upućivanju doktorske disertacije na doradu 

I. 
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije, 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.  

II. 
Doktorandica Maja Buljat upućuje se na doradu doktorske disertacije iz točke l. ove Odluke.  
Doktorandica je dužna  najkasnije u roku od 3 (tri) mjeseca od dana donošenje ove Odluke dopuniti doktorsku disertaciju prema 
uputama i primjedbama Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i ponovno je predati Povjerenstvu na ocjenu. 

III.  
Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije sastavni je dio ove Odluke.   

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
5. Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i imenovanju Povjerenstva za obranu 
doktorske disertacije Suzane Herman 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić 
 
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. 
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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 „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 36. sjednici, održanoj 26. rujna 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 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, te se imenuje Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije, u sastavu: 

1. prof. dr. sc. Josip Tica, predsjednik Povjerenstva 
Sveučilišta 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. 
Javna obrana doktorske disertacije održat će se 12. listopada 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, 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 12. listopada 2022. godine s početkom u 11:00 sati, uz suglasnost doktoranda i članova Povjerenstva.  

III. 
Zapisnik na obrani vodit će poslijedoktorandica dr. sc. Maša Trinajstić. 

IV.   
Odluka stupa na snagu i primjenjuje se sa danom donošenja.  
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 19. Cjeloživotno obrazovanje 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Elena Rudan, prodekanica za poslovne odnose 
 
1. Odluka o visini i načinu plaćanja školarine za program cjeloživotnog obrazovanja  
 
- „Specijalist/ica odjela hrane i pića“ 
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 svojoj 36. sjednici, održanoj 26. rujna 2022. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o visini i načinu plaćanja školarine za polaznike programa cjeloživotnog obrazovanja  

„Specijalist/ica odjela hrane i pića“ 
I.  

Ovom odlukom određuje se visina školarine za polaznike programa cjeloživotnog obrazovanja „Specijalist/ica odjela hrane i pića" 
kako slijedi: 

R.B. Kategorija pristupnika Iznos školarine u kn Iznos školarine u €* 
1. Pristupnici koji obročno plaćaju školarinu 21.000,00 2787,18 
2. Pristupnici koji jednokratno plaćaju školarinu 19.000,00 2521,73 

3. Pristupnici čiju školarinu plaćaju organizacije članice UPUHH-a (do četiri 
djelatnika) 17.000,00 2256,29 
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4. Pristupnici čiju školarinu plaćaju organizacije članice UPUHH-a (četiri i 
više djelatnika) 16.000,00 2123,56 

5.  Cijena pojedinog modula* - Pristupnici koji obročno plaćaju školarinu 11.000,00 1459,95 
6. Cijena pojedinog modula* - Pristupnici koji jednokratno plaćaju školarinu 9.000,00 1194,51 

7. Cijena pojedinog modula* - Pristupnici čiju školarinu plaćaju organizacije 
članice UPUHH-a (do četiri djelatnika) 8.000,00 1061,78 

8. Cijena pojedinog modula* - Pristupnici čiju školarinu plaćaju organizacije 
članice UPUHH-a (četiri i više djelatnika) 7.000,00 929,06 

* fiksni tečaj konverzije (1 € = 7,53450 kn) 
* pristupnik odabire samo jedan modul unutar programa Specijalist odjela hrane i pića: Modula Gastronomija – zimski semestar ili 
Modul Restoraterstvo – ljetni semestar   

II.  
Plaćanje školarine vrši se na račun Fakulteta HR1323600001101496052 ZaBa, s pozivom na broj 2921115. 

III.  
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o visini i načinu plaćanja školarine za program cjeloživotnog obrazovanja 
„Specijalist/ica odjela hrane i pića“ (KLASA: 602-04/20-01/338; URBROJ: 2156/24-20-01-01) od 10. prosinca 2020. 

IV.  
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
- „Program osposobljavanja za poslove barista“ 
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 svojoj 36. sjednici, održanoj 29. rujna 2022. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o visini i načinu plaćanja školarine za polaznike programa cjeloživotnog obrazovanja  

„Program osposobljavanja za poslove barista“  
I.  

Ovom odlukom određuje se visina školarine za polaznike programa cjeloživotnog obrazovanja „Program osposobljavanja za poslove 
barista" kako slijedi: 

R.B. Kategorija pristupnika Iznos školarine u kn Iznos školarine u €* 
1. Pristupnici koji obročno plaćaju školarinu 9.000,00 1194,51 
2. Pristupnici koji jednokratno plaćaju školarinu 7.000,00 929,06 

3. Pristupnici čiju školarinu plaćaju organizacije članice UPUHH-a (do četiri 
djelatnika) 6.000,00 796,34 

4. Pristupnici čiju školarinu plaćaju organizacije članice UPUHH-a (četiri i 
više djelatnika) 5.000,00 663,61 

* fiksni tečaj konverzije (1 € = 7,53450 kn) 
II.  

Plaćanje školarine vrši se na račun Fakulteta HR1323600001101496052 ZaBa, s pozivom na broj 2921114. 
III.  

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o visini i načinu plaćanja školarine za program cjeloživotnog obrazovanja 
„Program osposobljavanja za poslove barista“ (KLASA: 602-04/21-01/157; URBROJ: 2156/24-21-01-01) od 28. travnja 2021. 

IV.  
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
- „Program osposobljavanja za poslove barmena“  
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 svojoj 36. sjednici, održanoj 29. rujna 2022. godine, donosi 
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ODLUKU 

o visini i načinu plaćanja školarine za polaznike programa cjeloživotnog obrazovanja  
„Program osposobljavanja za poslove barmena“  

I.  
Ovom odlukom određuje se visina školarine za polaznike programa cjeloživotnog obrazovanja „Program osposobljavanja za poslove 
barmena" kako slijedi: 
 

R.B. Kategorija pristupnika Iznos školarine u kn Iznos školarine u €* 
1. Pristupnici koji obročno plaćaju školarinu 11.000,00 1459,95 
2. Pristupnici koji jednokratno plaćaju školarinu 9.000,00 1194,51 

3. Pristupnici čiju školarinu plaćaju organizacije članice UPUHH-a (do četiri 
djelatnika) 7.000,00 929,06 

4. Pristupnici čiju školarinu plaćaju organizacije članice UPUHH-a (četiri i 
više djelatnika) 6.000,00 796,34 

* fiksni tečaj konverzije (1 € = 7,53450 kn) 
II.  

Plaćanje školarine vrši se na račun Fakulteta HR1323600001101496052 ZaBa, s pozivom na broj 2921113. 
III.  

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o visini i načinu plaćanja školarine za program cjeloživotnog obrazovanja 
„Program osposobljavanja za poslove barmena“ (KLASA: 602-04/21-01/155; URBROJ: 2156/24-21-01-01) od 28. travnja 2021. 

IV.  
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
- „Program usavršavanja za poslove sommeliera u enogastronomiji“ 
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 svojoj 36. sjednici, održanoj 29. rujna 2022. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o visini i načinu plaćanja školarine za polaznike programa cjeloživotnog obrazovanja  

„Program usavršavanja za poslove sommeliera u enogastronomiji“ 
I.  

Ovom odlukom određuje se visina školarine za polaznike programa cjeloživotnog obrazovanja „Program usavršavanja za poslove 
sommeliera u enogastronomiji" kako slijedi: 

R.B. Kategorija pristupnika Iznos školarine u kn Iznos školarine u €* 
1. Pristupnici koji obročno plaćaju školarinu 13.000,00 1725,40 
2. Pristupnici koji jednokratno plaćaju školarinu 11.000,00 1459,95 

3. Pristupnici čiju školarinu plaćaju organizacije članice UPUHH-a (do četiri 
djelatnika) 9.000,00 1194,51 

4. Pristupnici čiju školarinu plaćaju organizacije članice UPUHH-a (četiri i 
više djelatnika) 7.500,00 995,42 

* fiksni tečaj konverzije (1 € = 7,53450 kn) 
II.  

Plaćanje školarine vrši se na račun Fakulteta HR1323600001101496052 ZaBa, s pozivom na broj 2921112. 
III.  

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o visini i načinu plaćanja školarine za program cjeloživotnog obrazovanja 
„Program usavršavanja za poslove sommeliera u enogastronomiji“ (KLASA: 602-04/21-01/155; URBROJ: 2156/24-21-01-01) od 28. 
travnja 2021. 

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

AD 20. Razno 
 
Dekanica je održala govor povodom odlaska izv. prof. dr. sc. Brigite Bosnar Valković u mirovinu te joj se zahvalila na dugogodišnjem 
radu na Fakultetu. 
 

Sjednica Fakultetskog vijeća završila je u 10,30 sati.   
 
Zapisničarka: Maja Juračić, dipl. iur., v.r.                                                                                                          

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

 
 


