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Udana, jedna kćerka 
 

 

RADNO ISKUSTVO   
 

OBRAZOVANJE I 
OSPOSOBLJAVANJE   

 

1.10.2020. - danas 

 

 

 

 

01.10. 2014. – 30.09.2020. 

Redovita profesorica u trajnom zvanju, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 
Sveučilište u Rijeci 
Predstojnica Zavoda za turizam 
Voditeljica Poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog 
razvoja“,  

Dekanica 

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci 

2017. – 2021. Pomoćnica rektorice za razvojnu politiku i promociju Sveučilišta u Rijeci 

Sveučilište u Rijeci 

01.07.2014. – 30.09.2014. V.d. dekanice  

 Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci 

1.10.2009.-30.06.2014. Prodekanica za znanstvenu i stručnu djelatnost  

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci 

01.01.2009. – 12.10.2009. Voditeljica Katedre za turizam  

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci 

Ožujak, 1995 - danas Asistentica, docentica, izvanredna profesorica, redovita profesorica, redovita profesorica u 
trajnom zvanju 

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci 

01.03.1999. – 13.10.2003. Doktor znanosti, dr.sc.  

Ekonomski fakultet Zagreb, Sveučilište u Zagrebu 

01.12.1993.-15.07.1997. Magistar znanosti, mr.sc. 

 Hotelijerski fakultet Opatija (danas Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Opatija), Sveučilište u Rijeci 

mailto:doras@fthm.hr


 
OSOBNE VJEŠTINE   

 

 

 

 

 
 

 

01.10.1988.-25.05.1993. Diplomirani ekonomist 

 Ekonomski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci 

Materinski jezik Hrvatski 
  

Ostali jezici RAZUMIJEVANJE  GOVOR  PISANJE  

Slušanje  Čitanje  
Govorna 

interakcija  
Govorna 

produkcija   

Engleski jezik               C1 C1 C1 C1 C1 

  

Talijanski jezik               C1 C1 B1                B1 B1 

  
 Stupnjevi: A1/2: Temeljni korisnik  -  B1/B2: Samostalni korisnik  -  C1/C2 Iskusni 

korisnik 
Zajednički europski referentni okvir za jezike 

Komunikacijske vještine Izvrsne komunikacijske vještine, elokvencija, sposobnost sustavnog razmišljanja  

Organizacijske / 
rukovoditeljske vještine 

Vođenje i upravljanje složenim sustavima, visoka razina organizacijskih sposobnosti i 
vještina, sposobnost timskog rada, strateško promišljanje, usmjerenost ka ciljevima, 
upravljanje 
 

Digitalne vještine SAMOPROCJENA 

Obrada 
informacija 

Komunikacij
a 

Stvaranje 
sadržaja 

Sigurnost 
Rješavanje 
problema 

 
Samostalni 

korisnik   
Samostalni 

korisnik   
Samostalni 

korisnik   
Samostalni 

korisnik   
Temeljni korisnik 

 Stupnjevi:  Temeljni korisnik  -  Samostalni korisnik  -  Iskusni korisnik 
 Digitalne vještine  - tablica za samoprocjenu  

 Zamijenite nazivom potvrde o informatičkoj kompetenciji.  

 ▪ Aktivno korištenje MS Windows; MS Office – Word, Excel, Power Point;, SPSS; Statistica 

Vozačka dozvola  Vozačka dozvola, B kategorija  

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/hr/resources/digital-competences


DODATNE INFORMACIJE   
 

Usavršavanje  

 

1. University of Economics Wien, Austria 
Economics – service management, entrepreneurship, 1995 (1 mjesec) 

2. University of Padova, Department of Economics  
Economics- strategic management for sustainable tourism development, 
1997-1998 (6 mjeseci) 

3. University of Kentucky, Carol, Martin Gatton College of Business & 
Economics 
Economics- pre-doctoral research form the filed marketing of services and 
tourism, 1998. 

4. University of Rijeka, Tempus project consortioum “Know-how Transfer and 
Capacity building for participation in EU Community Programmes in Croatia 
by using Certified EU Project Manger Skills Scheme ( CROmEU), IB_JEP-
40032-2005 
Certified EU Project Manager, 2007-2008. 
 

NASTAVNA DJELATNOST 

 

Nositeljica kolegija na sveučilišnom preddiplomskom studiju (FMTU): 

 Ekonomika turizma 

 Održivi razvoj turizma 
Nositeljica kolegija na sveučilišnom diplomskom studiju (FMTU): 

 Turističko planiranje i razvoj 

 Ekoturizam 
Nositeljica kolegija na poslijediplomskom specijalističkom studiju „Menadžment 
u turizmu i ugostiteljstvu“ (FMTU): 

 Menadžment održivog razvoja turističke destinacije 
Nositeljica kolegija na poslijediplomskom specijalističkom studiju „Zdravstveni 
turizam“ (FMTU): 

 Oblici i trendovi zdravstveno-turističke ponude 
Nositeljica kolegija na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju 
„Menadžment održivog razvoja“ (FMTU): 

 Planiranje održivog razvoja turizma 

 Ekonomika i politika održivog razvoja 
Nositeljica kolegija na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju 
„Zdravstveno i ekološko inženjerstvo“ (Medicinski fakultet u Rijeci): 

 Upravljanje razvojem zdravstvenog turizma 
 

U akademskoj godini 2008/2009  i 2009/2010 sudjelovala je u izvođenju nastave 
iz predmeta Turizam na dodiplomskom studiju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. 

Od akademske godine 2010/2011 nositelj kolegija, gostujući profesor na 
Sveučilištu u Mostaru, Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti.  

Na poziv Hrvatske matice iseljenika tri godine (2006., 2007., 2008.) sudjeluje kao 
predavač u Ljetnoj školi koju je navedena institucija organizirala za studente iz 
Italije u Rijeci. 

U periodu 2010-2012. aktivno sudjeluje kao predavač na Ljetnoj školi Alpe-Adria. 

Godine 2018. i 2019 aktivno kao predavač sudjeluje na Ljetnoj školi „European 



Law and Economy System“ koju organizira Pravni fakultet iz Rijeke i Fakultet za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu s temom Sustainable Development as a 
Challenge for European Union Policy. 

 

ZNANSTVENA 
DJELATNOST 

 

Objavila  je više od 90 znanstvenih radova, dio kojih u respektabilnim 
međunarodnim časopisima indeksiranim u relevantnim bazama. Sudjelovala je 
na brojnim konferencijama u Hrvatskoj i inozemstvu, tematski dominantno 
vezanim uz ekonomske, ali i socio-kulturne i okolišne aspekte turizma. 
Sudjelovala s pozvanim predavanjima na međunarodnim znanstvenim 
skupovima.   

Voditeljica Poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment 
održivog razvoja“ na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

Uspješno mentorirala sedam doktorskih disertacija (obranjene); dva mentorstva 
u tijeku. 

Glavna urednica znanstvenog časopisa Tourism & Hospitality Management 2015-
2020. 

Članica uredničkog odbora časopisa Ekonomski pregled. 

Urednica šest zbornika radova i znanstvene monografije. 

Kao aktivni istraživač radila je na 5 znanstveno-istraživačkih projekata. 

Recenzirala  brojne znanstvene radove (međunarodni znanstveni časopisi, 
zbornici radova, knjige). 

Upisana u Popis znanstvenika i istraživača Ministarstva znanosti i 
obrazovanja Republike Hrvatske pod brojem 211460. 

 
 

STRUČNA DJELATNOST 

 
Sudjelovala je kao voditelj, izvršni voditelj ili suradnik u izradi velikog broja 
stručnih projekata, radeći na transferu znanja iz znanosti u praksu. 

Iskustvo u radu na projektima financiranim od strane programa EU; ukupno 
sudjeluje u radu na 6 takvih projekata (voditelj, izvršni voditelj, suradnik). 

Kao plenarni predavač i panelista sudjelovala je na značajnom broju stručnih 
skupova. 
 

ČLANSTVA 

TIJELA 

POVJERENSTVA 

 

Članica AIEST-e (Međunarodno udruženje eksperata iz područja turizma). 

 

Matični odbor za ekonomiju – potpredsjednica za tehnološki razvoj i inovacije 
2021.-2025. 

Odbora za turizam Hrvatskog sabora u dva mandata – vanjska članica:                     
2012. - 2015. i  2017. – 2020.  

Članica podskupine za promoviranje visokih učilišta RH u svijetu kao dijela Radne 
skupine za internacionalizaciju obrazovanja, Ministarstva znanosti i obrazovanja 
Republike Hrvatske.  

Članica Programskog vijeća EPK 2020, Sveučilište u Rijeci 2017.-2021. 

Članica Intersektorskog vijeća za suradnju s NR Kinom Sveučilišta u Rijeci. 



 

Prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

Članica Intersektorskog vijeća za suradnju s Francuskom Republikom, Sveučilište 
u Rijeci. 

Članica Savjeta za znanost Sveučilišta u Rijeci u periodu 2009.-2014. 

Predsjednica Povjerenstva za privlačenje studenata i unapređenje  
internacionalizacije u domeni studiranja Sveučilišta u Rijeci 2017.-2021. 

Članica Senata Sveučilišta u Rijeci od 2014. do 2020. 
 

PRIZNANJA 

ZAHVALNICE 

Zahvalnica Rektora Sveučilišta u Rijeci za osobit doprinos razvoju 
Sveučilišta. 

Zahvalnica Sveučilišta u Mostaru, Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i 
odgojnih znanosti za doprinos razvoju studija Geografija, smjer Turizam i 
zaštita okoliša. 

  


