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Opatija, 16. prosinca 2022. 

 
ZAPISNIK  

sa 40. sjednicu Fakultetskog vijeća, održane u  
petak 16. prosinca 2022. godine, u 12,00 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. Bašan Lorena, 
izv. prof. dr. sc. Črnjar Kristina, doc. dr. sc. Čuić Tanković Ana,  doc. dr. sc. Đurkin Badurina Jelena, prof. dr. sc. Galičić Vlado, prof. 
dr. sc. Daniela Gračan, doc. dr. sc. Grofelnik Hrvoje, doc. dr. sc. Ivančić Ivana, prof. dr. sc. Ivanović Slobodan, prof. dr. sc. Janković 
Sandra, izv. prof. dr. sc. Karanović Goran, izv. prof. dr. sc. Kovačić Nataša, prof. dr. sc. Marković Suzana, prof. dr. sc. Milohnić Ines, 
izv. prof. dr. sc. Miškulin Dolores, prof. dr. sc. Mujačević Elvis, doc. dr. sc. Mušanović Jelena, 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, 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. Vitezić Vanja, 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, , 
Petaković Ema, 
            
ODSUTNI ČLANOVI FAKULTETSKOG VIJEĆA: prof. dr. sc. Baldigara Tea, doc. dr. sc. Bareša Suzana, doc. dr. sc. Bogdan Siniša, 
doc. dr. sc. Tomislav Car, doc. dr. sc. Cerović Marta, doc. dr. sc. Cvelić Bonifačić Josipa, doc. dr. sc. Dadić Fruk, Lorena, izv. prof. 
dr. sc. Dragičević Daniel, doc. dr. sc. Gregorić Maja, izv. prof. dr. sc. Hodžić Sabina, izv. prof. dr. sc. Ivaniš, Marija, izv. prof. dr. sc. 
Jelušić Adriana, 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. Mrnjavac Edna, izv. prof. dr. sc. Nikšić 
Radić Maja, prof. dr. sc. Smolčić Jurdana Dora, Brkić Vedrana, Farkaš Tomljenović Jakov, Ferizović Antea,  Gostevčić Adrian, Grbeša 
Paola, Markovska Aleksandra Taslak Petar, Viskić Ilan, Vrančić Luka 
 
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, otvara 41. sjednicu Fakultetskog vijeća. 
 

DNEVNI RED 
 

1.  Usvajanje Zapisnika sa 39. sjednice Fakultetskog vijeća 

2.  Usvajanje Dnevnog reda 40. 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, prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović i predsjednik Studentskog zbora, Luka 
Vrančić 
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6.  Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2023. godinu 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc, Sandra Janković 

7.  Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc, Sandra Janković 

8.  

Popis predmeta i nositelji predmeta 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, 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“ u akademskoj godini 2022./2023. 
2. Odluka o izmjeni Popisa predmeta i nositelja predmeta preddiplomskog sveučilišnog studija „Menadžment 

održivog razvoja“ 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. 

9.  
Odluka o imenovanju Povjerenstava za ocjenu diplomskog rada u akademskoj godini 2022./2023. iz predmeta 
zimskog i ljetnog semestra studijskih programa sveučilišnih diplomskih studija 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 

10.  

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika i suradnika: 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Sandra Janković 

 
1. izbor suradnika na zamjensko radno mjesto asistenta za znanstveno područje biotehničkih znanosti, 
znanstveno polje nutricionizam 

11.  
Izbor nastavnika i suradnika 
1. izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda  za znanstveno područje društvenih 
znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu opća ekonomija 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić 

12.  

Provođenje dijela natječajnog postupka za Sveučilište u Dubrovniku: 
1. Usvajanje Izvješća stručnog povjerenstva za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog 
profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvenu granu trgovina 
i turizam 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc, Romina Alkier 

13.  

Usvajanje Izvješća Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje: 
 
1. izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, 
znanstveno polje ekonomija – doc. dr. sc. Jelena Đurkin Badurina 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Marko Perić 

14.  

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
lzvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
 1. Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i upućivanju doktorske disertacije 

mr. sc. Vedrana Zubovića na doradu 

15.  
Odluka o odobravanju udžbenika pod naslovom „Talijanski u turizmu 1“ kao izdanja Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu i Sveučilišta u Rijeci  
Izvjestiteljica: predsjednica Povjerenstva za izdavačku djelatnost, prof. dr. sc. Daniela Soldić Frleta 

16.  
Cjeloživotno obrazovanje 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Elena Rudan, prodekanica za poslovne odnose 
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1. Odluka o visini i načinu plaćanja školarine za polaznike Programa usavršavanja za poslove hotelske domaćice 
u akademskoj godini 2022./2023 
2. Odluka o izmjeni Odluke o visini i načinu plaćanja školarine za program cjeloživotnog obrazovanja  -  
„Specijalist/ica odjela hrane i pića“ 

17.  Razno 

 
 

AD 1. Usvajanje Zapisnika sa 39. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Zapisnik sa 39. sjednice Fakultetskog vijeća, usvojen je bez primjedbi. 
 

AD 2. Usvajanje Dnevnog reda 40. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Dnevni red 40. 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: 
 
- Prof. dr. sc. Marko Perić dobitnik je nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci za 2021. godinu, u kategoriji „Znanstvenik za društveno-
humanističke znanosti“, na čemu mu je dekanica čestitala. 
 
- Zaprimljeno je pozitivno mišljenje Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje, u postupku reakreditacije FMTU. 
 
- 15.11.2022. godine u prostoru Centra za karijere i stručnu praksu održan je panel “Mogu li poduzetnici živjeti zdravo? … i od toga 
zarađivati?” kojeg je organizirao Hubbazia - Centar za inovacije u turizmu u suradnji s Fakultetom. 
 
- 15.11.2022. godine u knjižnici Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu predstavljena je knjiga “300 let škvera va Ike”. 
 
- 15.11.2022. godine dr. sc. Maša Trinajstić održala je predavanje u galeriji Laurus u Lovranu na temu „Gdje se nalaze gradovi i općine 
u procesu provođenja lokalnoga ekonomskog razvoja? Analiza stavova gradonačelnika“. Predavanje je rezultat suradnje Općine 
Lovran, Turističke zajednice Općine Lovran te Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.  
 
- 17.11.2022. godine poslijedoktorandica Jelena Dorčić u suradnji sa Kashom Minor sa Cardiff Metropolitan University (UK) i Mihom 
Bratec sa University of Primorska, Faculty of Tourism Studies – Turistica (Slovenia) održala je edukaciju u sklopu UPUHH Hotel 
Academy pod nazivom „The efficient use of Daily Deals (Flash Sales) in hotel marketing”. 
 
- 23.11.2022. na Fakultetu je otvoren novi ciklus programa cjeloživotnog obrazovanja - Specijalist odjela hrane i pića. 
 
- Na sajmu koji se održao od 23. do 25.11.2022. godine u Grand Hotelu  Adriatic u Opatiji predstavljene su učenicima srednjih škola 
mogućnosti obrazovanja na Fakultetu. Na sajmu su Fakultet predstavljali doc. dr. sc. Krešimir Mikinac, voditelj preddiplomskog studija 
PETU te asistentice Jelena Kapeš i Romina Agbaba. Prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana bila moderatorica okruglog stola “Uvjeti 
praktične nastave”.  
 
- 24. i 25.11.2022. godine održana je u Čakovcu i Svetom Martinu na Muri 3. međunarodna znanstveno-stručna konferencija za razvoj 
ruralnog turizma - RRT 2022. Na konferenciji su sudjelovali studenti i profesori Fakulteta. 
 
- U organizaciji Udruge u turizmu – Mošćenička Draga i Turističke zajednice Lovran, 25.11.2022.godine, u Mošćeničkoj Dragi održana 
je Edukacija obnovljivih izvora energije na  kojoj je sudjelovala prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić, sa temom Zašto je važno gospodariti 
energijom u turizmu? 
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- Održane su online edukacije za iznajmljivače obiteljskog smještaja u Primorsko-goranskoj županiji, Kvarner Family EDU koje 
organizira Turistička zajednica Kvarnera u suradnji s Fakultetom za pružatelje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu u Primorsko-
goranskoj županiji. 
 
- 28.11.2022. godine na Fakultetu je započeo novi ciklus Seminara za turističkog vodiča. Voditeljica programa je dr. sc. Alenka Šuljić 
Petrc. 
 
- Prodekanica za poslovne odnose izv. prof. dr. sc. Elena Rudan posjetila je Dječji dom "Ivana Brlić Mažuranić" u Lovranu, kojem su 
uručena novčana sredstva prikupljena tijekom procesa anketiranja studenata. 
 
- 5.12.2022. godine održano je potpisivanje ugovora o financiranju projekata u okviru ZIP FMTU projektne linije s ciljem jačanja 
znanstveno - istraživačkih aktivnosti i realizacije strateških ciljeva Fakulteta i Sveučilišta, voditelji ZIP- FMTU  projekata su prof. dr. 
sc. Ines Milohnić, prof. dr. sc. Lorena Bašan, izv. prof. dr. sc. Ljubica Pilepić Stifanich, doc. dr. sc. Tomislav Car i prof. dr. sc. Ana-
Marija Vrtodušić Hrgović. 
 
- 2.12.2022. godine na Ekonomskom fakultetu Zagreb održan je Okrugli stol na temu “Razvoj karijera u turizmu”, a kojeg su zajednički 
organizirali Ekonomski fakultet i Srednja škola Zabok kao dio aktivnosti u okviru projektu ReCeZa – Regionalni centar Zabok. U panel 
raspravi “Izgradnja karijera mladih u turizmu” sudjelovala je prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić, 
 
- 9.12.2022. godine, na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu svečano je otvorena nova akademska 2022./2023. godina 
na poslijediplomskim sveučilišnim doktorskim studijima „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ i „Menadžment održivog 
razvoja“. 
 

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 o sadržaju 75. sjednice Senata održane 22. studenog 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, prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović i predsjednik Studentskog zbora, Luka Vrančić 
 
U zamjenu za predsjednika Studentskog zbora Luku Vrančić, studentica Ivana Lasić izvijestila je Fakultetsko vijeće o sljedećem:  
- 49. studenata Fakulteta sudjelovalo je na ovogodišnjoj MEKST 2022 konferenciji 
- uspješno su održana sportska natjecanja UniSport lige te su studenti ostvarili značajne rezultate 
- 28.11.2022. godine, članovi Studentskoga zbora FMTU sudjelovali su na psihološkoj teambuilding radionici pod nazivom: 
„Poboljšavanje komunikacija i spoznaja sebe“ koju je vodila psihologinja Borka Ogrizović.  
 

AD 6. Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2023. godinu 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc, Sandra Janković 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (pročišćeni tekst od 15.ožujka 2021. godine), 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 40. sjednici, održanoj dana 16. prosinca 2022. godine, 
donosi 
 

ODLUKU 
I. 

Donosi se Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2023. godinu za Fakultet za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu. 

II. 
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Tablica Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2023. godinu čini sastavni dio ove Odluke. 
III. 

Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2023. godinu podnosi se na usvajanje Senatu Sveučilišta u Rijeci. 
IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

AD 7. Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc, Sandra Janković 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (pročišćeni tekst od 15.ožujka 2021. godine), 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 40. sjednici, održanoj dana 16. prosinca 2022. godine, 
donosi 
 

ODLUKU 
o usvajanju Financijskog plana za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. 

I. 
Usvaja se Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu za Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

II. 
Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu čini sastavni dio ove Odluke. 

III. 
Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu dostavlja se Senatu Sveučilišta u Rijeci. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

AD 8. Popis predmeta i nositelji predmeta 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, 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“ 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 40. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2022. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o izmjeni 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, tablica popisa 
izbornih predmeta koje upisuju studenti smjera Menadžment u turizmu i smjera Menadžment u hotelijerstvu u VI. semestru, mijenja 
se u dijelu pod rednim brojem 10. i sada glasi: 
 

R.Br. NASTAVNIK PREDMET PREDAVANJ
A VJEŽBE SEMINARI ECTS 

10. 
Doc. dr. sc. Lorena 

Dadić Fruk 
Menadžment neprofitnih 

organizacija 15 0 15 3 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
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2. Odluka o izmjeni Popisa predmeta i nositelja predmeta preddiplomskog sveučilišnog studija „Menadžment održivog 
razvoja“ 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 40. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2022. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o izmjeni 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, tablica popisa izbornih predmeta 
koje upisuju studenti u VI. semestru, mijenja se u dijelu pod rednim brojem 10. i sada glasi: 
 

R.Br. NASTAVNIK PREDMET PREDAVANJ
A VJEŽBE SEMINARI ECTS 

10. 
Doc. dr. sc. Lorena 

Dadić Fruk 
Menadžment neprofitnih 

organizacija 15 0 15 3 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
 
 
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 40. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2022. godine, donosi 

 
ODLUKU 

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

I. 
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 popisa obveznih predmeta 
koje upisuju studenti u II. semestru, mijenja se u dijelu pod rednim brojem 1. i sada glasi: 
 

R.Br. NASTAVNIK PREDMET PREDAVANJA VJEŽBE SEMINARI ECTS 

1. Doc. dr. sc. Lorena 
Dadić Fruk Vještine vodstva 30 0 30 6 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 

AD 9. Odluka o imenovanju Povjerenstava za ocjenu diplomskog rada u akademskoj godini 2022./2023. iz predmeta zimskog 
i ljetnog semestra studijskih programa sveučilišnih diplomskih studija 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 
 
Materijali za točku se nalaze na linku: 
https://cloud.fthm.hr:1996/d/s/rXCMErzELMFpaBHZc4TNJ408Gg3jPSk4/bcFK8Dyz1xko7X2Wv2r4B37efuPKGnVR-ibrABP23Dgo 
 

AD 10. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika i suradnika: 

https://cloud.fthm.hr:1996/d/s/rXCMErzELMFpaBHZc4TNJ408Gg3jPSk4/bcFK8Dyz1xko7X2Wv2r4B37efuPKGnVR-ibrABP23Dgo
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Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
1. izbor suradnika na zamjensko radno mjesto asistenta za znanstveno područje biotehničkih znanosti, znanstveno polje 
nutricionizam 
 
Na temelju članaka 40.  Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 119/22), 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 40. sjednici, održanoj dana 16. 
prosinca 2022. godine, donijelo je 

ODLUKU 
I. 

Raspisuje se natječaj za izbor suradnika na zamjensko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, 
znanstvenog polja nutricionizam u radni odnos na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom, do povratka zaposlenice Nikoline 
Liović na rad – 1 izvršitelj/ica. 

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

1. prof. dr. sc. Greta Krešić - predsjednica Povjerenstva 
           Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 

2. dr. sc. Nikolina Liović – članica 
           Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 

3. prof. dr. sc. Ines Panjkota Krbavčić – članica 
           Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno – biotehnološki fakultet u Zagrebu, 

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. 
 

AD 11. Izbor nastavnika i suradnika 
1. izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda  za znanstveno područje društvenih znanosti, 
znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu opća ekonomija 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić 
 
Na temelju članaka 112. stavak 1. Zakona o visoko obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 119/22), a u skladu 
sa člankom 43. 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 i 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  i 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 40. sjednici, održanoj dana 16. prosinca 2022. godine, donijelo je  

 
ODLUKU 

I. 
Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda – viši asistent 
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. 
Dr. sc. Maša Trinajstić bira se u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda – viši asistent iz znanstvenog područja 
društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, znanstvene grane opća ekonomija. 

III. 
Sva prava i obveze koje proizlaze iz ove Odluke utvrdit će se ugovorom o radu. 
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IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

AD 12. Provođenje dijela natječajnog postupka za Sveučilište u Dubrovniku: 
1. Usvajanje Izvješća stručnog povjerenstva za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za 
znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvenu granu trgovina i turizam 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc, Romina Alkier 
 
U postupku pokrenutom temeljem Zamolbe za provedbu postupka izbora u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog 
profesora Senata Sveučilišta u Dubrovniku ( broj: 1196/22 ) od 29. kolovoza 2022. godine, na temelju članaka 112. stavak 3. Zakona 
o visoko obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 119/22) a u skladu sa člancima 35. i 95. stavka 3. Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 
94/13, 139/13, 101/14 , 60/15, 131/17), članka 83. stavka 3. Statuta Sveučilišta u Rijeci - od 16. lipnja 2021. godine, članka 12. 
Pravilnika o postupku izbora u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na 
odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci -  pročišćeni tekst od 15. svibnja 2015. godine, članaka 29. i 46. stavka 3. Statuta 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. godine, a sukladno Izvješću Stručnog 
povjerenstva, u sastavu: prof. dr. sc. Romina Alkier – predsjednica Povjerenstva, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Lorena Bašan – članica, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci i  prof. 
dr. sc. Davor Dujak – član, Ekonomski fakultet, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment 
u turizmu i ugostiteljstvu na 40. sjednici, održanoj dana  16. prosinca 2022. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o usvajanju izvješća Povjerenstva 
I. 

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

II. 
Ova Odluka s Izvješćem Stručnog povjerenstva, upućuje se Matičnom odboru za znanstveno područje društvenih znanosti, 
znanstveno polje ekonomije, radi provođenja postupka izbora pristupnice  izv. prof. dr. sc. Marije Dragičević u znanstveno zvanje 
znanstvenog savjetnika za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

AD 13. Usvajanje Izvješća Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje: 
 
1. izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje 
ekonomija – doc. dr. sc. Jelena Đurkin Badurina 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Marko Perić 
 
Na temelju članaka 112. stavak 3.  Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN broj 119/22) 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. Marko Perić – predsjednik Povjerenstva, izv. prof. dr. sc. Daniel Dragičević -  član  i  
prof. dr. sc. – Zdravko Zekić- član,  Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 40. sjednici, održanoj 
dana 16. prosinca 2022. godine, donijelo je   
 

ODLUKU 
o usvajanju Izvješća Stručnog povjerenstva 

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

II. 
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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. 
 
 
 
1. izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje 
ekonomija – doc. dr. sc. Gordana Nikolić 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Slobodan Ivanović 
 
 
Na temelju članaka 112. stavak 3.  Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN broj 119/22) 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. Slobodan Ivanović – predsjednik Povjerenstva, prof. dr. sc. Romina Alkier -   članica  i  
izv. prof. dr. sc. – Helga Pavlić Skender - članica, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 40. sjednici, 
održanoj dana16. prosinca 2022. godine, donijelo je   
 

ODLUKU 
o usvajanju Izvješća Stručnog povjerenstva 

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

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

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

AD 14. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
lzvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
 1. Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i upućivanju doktorske disertacije mr. sc. 
Vedrana Zubovića na doradu 
 
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 „Menadžment održivog razvoja“, Fakultetsko vijeće 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 40. sjednici, održanoj 16. prosinca 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, 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.  

II. 
Doktoranda mr. sc. Vedrana Zubovića upućuje se na doradu doktorske disertacije iz točke l. ove Odluke.  
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Doktorand je dužan 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.   
 

AD 15. Odluka o odobravanju udžbenika pod naslovom „Talijanski u turizmu 1“ kao izdanja Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu i Sveučilišta u Rijeci  
Izvjestiteljica: predsjednica Povjerenstva za izdavačku djelatnost, izv. prof. dr. sc. Daniela Soldić Frleta 
 
Na temelju odredbi Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta u Rijeci od 23. lipnja 2020. g., Odluke o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta u Rijeci od 22. prosinca 2020. g. i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu 
i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08, URBROJ: 2156/24-21-01-06) od 15. ožujka 2021. godine, Fakultetsko 
vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 40. sjednici, održanoj dana 16. prosinca 2022. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o prihvaćanju izdavanja udžbenika pod naslovom „Talijanski jezik u turizmu 1“ 
I. 

Prihvaća se izdavanje udžbenika  
- pod naslovom „Talijanski u turizmu 1“ / „L'italiano nel turismo 1“ 
- vrsta izdanja: udžbenik 
- autori: izv. prof. dr. sc. Dolores Miškulin s Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i Iva Peršić, mag. philol. ital. s 

Filozofskog fakulteta, Odsjeka za talijanistiku Sveučilišta u Rijeci  
- znanstveno/a područje/a i polje/a koje udžbenik pokriva: humanističke znanosti/ filologija/ romanistika (6.03.04) 
- jezik/ci: talijanski / hrvatski  
- format: tiskano i e-izdanje 
- objavljuje se: prvi put 
- opseg: 132 stranice, 8,5 araka 
- nakladnik: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci 
- recenzenti:  

1. izv. prof. dr. sc. Corinna Gerbaz Giuliano, Filozofski fakultet, Odsjek za talijanistiku Sveučilišta u Rijeci 
2. prof. dr. sc. Nedjeljka Balić Nižić, Odjel talijanistike Sveučilišta u Zadru 

- lektor: dr. sc. Maja Đurlov, poslijedoktorandica, Filozofski fakultet, Odsjek za talijanistiku Sveučilišta u Rijeci 
II. 

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

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

AD 16. Cjeloživotno obrazovanje 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Elena Rudan, prodekanica za poslovne odnose 
 
1. Odluka o visini i načinu plaćanja školarine za polaznike Programa usavršavanja za poslove hotelske domaćice u 
akademskoj godini 2022./2023 
 
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 40. sjednici, održanoj 16. prosinca 2022. godine, 
donosi 
 

ODLUKU 
o visini i načinu plaćanja školarine za polaznike programa cjeloživotnog obrazovanja “Program usavršavanja za poslove 

hotelske domaćice“ u akademskoj godini 2022./2023. 
I. 
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Ovom odlukom određuje se visina školarine za polaznike programa cjeloživotnog obrazovanja „Program usavršavanja za poslove 
hotelske domaćice“ u 2022./2023. akademskoj godini u iznosu od 7.000,00 kn (926,51 €*). Cijena školarine obuhvaća teorijski dio 
nastave i vježbe. 

II. 
Plaćanje školarine vrši se na račun Fakulteta HR1323600001101496052 ZaBa, s pozivom na broj 29211303. 

III. 
Odobrava se popust kako slijedi; 

• 10 % hotelskim poduzećima članicama Udruge poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH), članicama Nacionalne 
udruge obiteljskih i malih hotela (OMH) te članicama Kamping udruženja Hrvatske (KUH) 

• 15 % hotelskim poduzećima koji prijave više od pet polaznika na program za 5. i svakog sljedećeg polaznika 
• 20 % za jednokratno plaćanje polaznicima koji troškove obrazovanja snose sami 
• 15 % na obročno plaćanje (maksimalno tri rate) za polaznike koji troškove obrazovanja snose sami 

IV. 
Plaćanje se vrši jednokratno ili u obrocima kako slijedi; 

1) Ukoliko školarinu plaća poslodavac polaznika – školarina se plaća jednokratno, najkasnije s danom početka programa. 
2) Ukoliko polaznik sam plaća školarinu, omogućeno je plaćanje školarine u 3 rate tokom trajanja programa. 

IV. 
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o visini i načinu plaćanja školarine za polaznike programa cjeloživotnog 
obrazovanja „Program usavršavanja za poslove hotelske domaćice“ (KLASA: 602-04/21-01/80; URBROJ: 2156-24-21-01-01) od 11. 
veljače 2021. 

V. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 
2. Odluka o izmjeni Odluke 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 40. sjednici, održanoj 16. prosinca 2022. godine, 
donosi 
 

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

„Specijalist/ica odjela hrane i pića“ 
I.  

U Odlucio visini i načinu plaćanja školarine za polaznike programa cjeloživotnog obrazovanja „Specijalist/ica odjela hrane i pića“ 
(KLASA: 602-04/22-01/181; URBROJ: 2156-18-22-07-01) od 26. rujna 2022. godine, dopunjava se točka i. na način da se u tablici, 
iza broja 8. dodaju brojevi 9. i 10. kako slijedi: 

R.B. Kategorija pristupnika 
Iznos 

školarine u 
kn 

Iznos 
školarine u €* 

9. Pristupnici studenti Fakulteta i ALUMNI članovi 17.000,00 2256,29 
10. Pristupnici čiju školarinu plaćaju organizacije članice UPUHH-a (sedam i više djelatnika) 15.500,00 2051,29 

ll. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

AD 17. Razno  
 
Pod točkom Razno nije bilo rasprave. 
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Sjednica Fakultetskog vijeća završila je u 13.20 sati.   
 
 
Zapisničarka: Maja Juračić, dipl. iur., v.r.                                                                                                          

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

 


