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Opatija, 19. ožujka  2018. 

 
ZAPISNIK  

sa 7. sjednice Fakultetskog vijeća, održane u 
ponedjeljak, 19. ožujka 2018. godine, s početkom u 9,30 sati, u Dvorani III 

 

SJEDNICU SAZVALA 
prof. dr. sc. Dora 
Smolčić Jurdana, 
dekanica 

VODITELJICA 
prof. dr. sc. Dora 
Smolčić Jurdana, 
dekanica 

ZAPISNIČARKA Maja Juračić, dipl. iur. 

NAZOČNI ČLANOVI FAKULTETSKOG VIJEĆA: izv. prof. dr. sc. Romina Alkier, doc. dr. sc. Lidija Bagarić, prof. dr. sc. Tea Baldigara, 
doc. dr. sc. Suzana Bareša, izv. prof. dr. sc. Lorena Bašan,  doc. dr. sc. Brigita Bosnar-Valković, dr. sc. Tomislav Car, prof. dr. sc. 
Zdenko Cerović, izv. prof. dr. sc. Kristina Črnjar, prof. dr. sc. Vlado Galičić, prof. dr. sc. Daniela Gračan, doc. dr. sc. Sabina Hodžić, 
prof. dr. sc. Zoran Ivanović, doc. dr. sc. Marija Ivaniš, izv. prof. dr. sc. Adriana Jelušić, doc. dr. sc. Goran Karanović, prof. dr. sc. Greta 
Krešić, izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić, izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić, prof. dr. sc. Dragan Magaš, doc. dr. sc. Maja Mamula, 
prof. dr. sc. Suzana Marković,  prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić, dr. rer. nat. Krešo Mihalinčić, izv. prof. dr. sc. Ines Milohnić, izv. 
prof. dr. sc. Dolores Miškulin, doc. dr. sc. Maja Nikšić Radić, prof. dr. sc. Nadia Pavia, izv. prof. dr. sc. Marko Perić, prof. dr. sc. Milena 
Peršić, izv. prof. dr. sc. Ljubica Pilepić Stifanich, doc. dr. sc. Elena Rudan, doc. dr. sc. Nataša Slavić, prof. dr. sc. Dora Smolčić 
Jurdana,  doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta, prof. dr. sc. Christian Stipanović, doc. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić, Denis Turalija, mag. 
oec., doc. dr. sc. Dubravka Vlašić, izv. prof. dr. sc. Ana–Marija Vrtodušić Hrgović, Vedrana Čikeš, Dora Lazzarich 
 
ODSUTNI ČLANOVI FAKULTETSKOG VIJEĆA: prof. dr. sc. Nevenka Blažević, doc. dr. sc. Siniša Bogdan, doc. dr. sc. Daniel 
Dragičević, prof. dr. sc. Slobodan Ivanović, prof. dr. sc. Sandra Janković, prof. dr. sc. Edna Mrnjavac, izv. prof. dr. sc. Elvis Mujačević, 
prof. dr. sc. Mislav Šimunić, prof. dr. sc. Ana Vizjak, izv. prof. dr. sc. Zrinka Zadel, Matea Ban, Lorena Dadić, Kruna Juriša, Nikola 
Jurković, Diana Marić, Mate Marušić, Kate Obradović 
 
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. Dora Smolčić Jurdana, otvara 7. sjednicu Fakultetskog vijeća. 
 

D N E V N I  R E D 
 

1.  Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Fakultetskog vijeća 

2.  Usvajanje Dnevnog reda 7. sjednice Fakultetskog vijeća 

3.  Informacije Dekanice 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

4.  Informacije o sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

5.  Studentska pitanja 
Izvjestitelji: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić i predsjednica Studentskog zbora Dora Lazzarich 

6.  Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2017. godinu  
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić, prodekanica za razvoj 
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7.  Akcijski plan za provedbu Strategije Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2018. godinu 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić, prodekanica za razvoj 

8.  Financijsko izvješće za 2017. godinu 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

9.  Informacije o reakreditaciji Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u 2018. godini 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić, prodekanica za razvoj 

10.  
Izvješće Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 
2017. godinu 
Izvjestiteljica: voditeljica Odbora, izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović 

11.  Izvješće Povjerenstva za ocjenu rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora u 2017. godini 
Izvjestitelj: predsjednik Povjerenstva, prof. dr. sc. Vlado Galičić 

12.  

Usvajanje Izvješća Povjerenstava za izbor nastavnika i suradnika: 
 
1. Izbor nastavnika u znanstveno–nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih 

znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu marketing 
    Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Lorena Bašan  
 
2. izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, 

znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu ekonomika poduzetništva  
    Izvjestitelj: prof. dr. sc. Christian Stipanović 
 
3. izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, 

znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu trgovina i turizam 
    Izvjestitelj: prof. dr. sc. Dragan Magaš 
 
4. izbor suradnika  u suradničko zvanje i na zamjensko radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih 

znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu financije 
    Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Suzana Marković 

13.  
Odluka o poništenju natječaja za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno 
područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvena grana opća ekonomija, na određeno vrijeme 
s punim radnim vremenom 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

14.  

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika i suradnika 
- izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih 
znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment, na određeno vrijeme s 10% 
radnim vremenom  – 1 izvršitelj/ica 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

15.  Odluka o imenovanju članova Stegovnog povjerenstva Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

16.  

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
 

1. Odluka o prihvaćanju izvješća o ocjeni tema doktorskih disertacija i odobravanju tema doktorskih disertacija  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

1. Ivan Čapeta 
2. Ivana Čosić 
3. Kristina Duvnjak 
4. Mateja Gorše  
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5. Korana Radović Nimac  
 

2. Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i imenovanju Povjerenstva za obranu 
doktorske disertacije –  Ljiljana Zmijanović 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Daniela Gračan 

17.  

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
 

1. Odluka o prihvaćanju izvješća o ocjeni tema doktorskih disertacija i odobravanju tema doktorskih disertacija 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

1. Eva Jurišić  
2. Tihomil Matković 
3. Justin Pupavac 
4. Aleksandar Racz  

 
2. Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i imenovanju Povjerenstva za obranu 
doktorske disertacije –  Danijel Drpić 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Zrinka Zadel 
 
3. Odluka o modifikaciji naslova doktorske disertacije Lahorke Halmi 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

18.  Izmjena Odluke o imenovanju članova Vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija „Zdravstveni turizam“ 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

19.  Razno 

 
 

AD 1. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Zapisnik sa 6. sjednice Fakultetskog vijeća usvojen je bez primjedbi. 
 

AD 2. Usvajanje Dnevnog reda 7. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Dnevni red 7. sjednice Fakultetskog vijeća usvojen je bez primjedbi. 
 

AD 3. Informacije Dekanice 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, izvijestila je Fakultetsko vijeće o sljedećem: 
 
- Nakon višemjesečnih pregovora s Ministarstvom znanosti i obrazovanja o financiranju izgradnje aneksa zgrade Fakulteta a vezanih 
uz ishodovanje suglasnosti Ministarstva financija za zaduživanje u iznosu od 10.000.000,00 kn koje su  trebali  vraćati Sveučilište u 
Rijeci i Fakultet, Dekanica je istaknula da je Fakultet uspio ispregovarati bitno povoljno rješenje te da je prigodom posjete Sveučilištu u 
Rijeci od strane ministrice prof. dr. sc. Blaženke Divljak sa suradnicima, Ministrica donijela i prezentirala Sporazum o sufinanciranju 
institucije u iznosu od 7.000.000,00 kn bespovratno.  
Dekanica je navela da je polovina tog iznosa predviđena u državnom proračunu za 2018. godinu te je istaknula da  radovi moraju 
krenuti čim prije kako bi ih se nakon ispostavljenih situacija Fakultet mogao naplatiti od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. 
Dekanica je također navela da je značajan dio rasprave pri posjeti Ministrice bio usmjeren upravo na Fakultet za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu čiji je projekt od strane i Ministarstva i Sveučilišta u Rijeci  ocijenjen kao strateški važan i u potpunoj spremnosti 
za realizaciju te je prenijela pohvale Ministrice upućene Fakultetu  uz želje da se još bolje i ubrzanije razvija u novim uvjetima. 
Dekanica je napomenula da će se preostali dio investicije pokriti iz sredstava UNIRI i FMTU a što će se regulirati posebnim 
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sporazumom.  
Zbog svega navedenog užurbano se kontroliraju i oblikuju materijali za natječaj – javnu nabavu  kako bi se on raspisao u  što kraćem 
roku. S obzirom na sufinanciranje od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, Dekanica je pojasnila da je obaveza Fakulteta da 
prihvati za jednog člana povjerenstva za provođenje postupka javne nabave osobu imenovanu od strane Ministarstva znanosti i 
obrazovanja. 
Dekanica je također informirala članove Fakultetskog vijeća da je u prosincu 2017. godine raspisan natječaj za odabir banke kreditora i 
da je najpovoljniju ponudu dala Zagrebačka banka no da se s obzirom za novu odluku Ministarstva znanosti i obrazovanja  ne bi se išlo 
u dizanje navedenog kredita. 
Dekanica je navela da je sva priprema za izgradnju aneksa zgrade Fakulteta organizacijski, administrativno  i pregovarački 
izrazito zahtjevan proces te se zahvalila na iznimnoj profesionalnosti i radu Davoru Jagodiću i Maji Juračić. 
 
- Fakultet je vezano uz postupak reakreditacije za oba doktorska studija primio pismeno očitovanje od strane Ministarstva znanosti i 
obrazovanja  s rokom uklanjanja nedostataka od dvije godine u kojem je nužno pokazati napredak i ispunjenje zahtjeva. 
 
- Intenziviraju se aktivnosti na pripremi THI 2018 koje vodi prof. dr. sc. Ines Milohnić a stručni dio kongresa koordinira doc. dr. sc. Lidija 
Bagarić, te je Dekanica istaknula da daje podršku svima članovima tima i svima uključenima da uspješno finaliziraju zadane ciljeve. 
 
- U finalnoj je fazi izrada modularnog programa edukacija za Obiteljski smještaj. 
 
- u suradnji s Pravnim fakultetom iz Rijeke, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu biti će suorganizator ljetne škole „EU law 
end Economi Summer School 2018.“ koja će se održati na našem Fakultetu od 9. do 13. 07. 2018. godine. Program je predviđen u 
trajanju od 35 sati nastave koju će izvoditi nastavnici s Pravnog fakulteta i Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu a 
sufinanciran je od strane Hanns Seidel zaklade i namijenjen primarno studentima iz Njemačke. 
 
- Ponovno su sa nama Erasmus studenti za koje je već održan i Welcome day. 
 
- Održana je promocija knjige Gospodarenje energijom u turizmu, čiji su autori  izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić i dr. sc. Branko 
Blažević professor emeritus. 
 
- Na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu je u četvrtak, 15. ožujka 2018., održan Okrugli stol Upravljanje mobilnošću: put 
ka konkurentnoj turističkoj destinaciji. Okrugli stol su povodom 25. obljetnice Akademije tehničkih znanosti Hrvatske zajedno 
organizirali Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije, Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, Odjel za promet, te 
Fakultet prometnih znanosti iz Zagreba. Dekanica se zahvalila prof. dr. sc. Edni Mrnjavac na inicijativi, trudu i dobroj organizaciji. 
 

AD 4. Informacije o sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, izvijestila je Fakultetsko vijeće o sadržaju 10. izvanredne sjednice Senata Sveučilišta u 
Rijeci, održane 13. veljače 2018. godine i 11. sjednice Senata Sveučilišta u Rijeci, održane 20. veljače 2018. 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. Greta Krešić i predsjednica Studentskog zbora Dora Lazzarich 
 
Predsjednica Studentskog zbora, Dora Lazzarich izvijestila je Fakultetsko vijeće o sljedećem: 
 
- Na ovogodišnjem Natječaju za sufinanciranje studentskih projekata, Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci, od tri prijavljena projekta, 
sufinanciran je projekt 3. Međunarodni susret studenata turizma i ugostiteljstva u iznosu od 4.500,00 kn. 
 
- U petak, 16. ožujka 201 8. godine, dvadeset studenata Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu zaputilo se prema Šibeniku 
gdje su ih dočekali domaćini, studenti Veleučilišta u Šibeniku. Studenti su sudjelovali na svečanom otvaranju događaja. 
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- U subotu se održala konferencija na temu ,,Moć storytellinga" te su studenti prisustvovali na tribinama na temu ,,storytelling u 
kreiranju događaja" te ,,storytelling u destinacijskom menadžmentu".  
 
- Započele su pripreme za Bal hotelijera 2018. godine, a koji će se održati u trećem tjednu mjeseca travnja ove godine. 
 

AD 6. Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2017. godinu 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić, prodekanica za razvoj 
 
Izvješću o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2017. godinu možete pristupiti na linku: 
https://intranet.fthm.hr/index.php/repozitorij-2/send/12-izvjesca-o-provedbi-strategije/128-izvjesce-o-provedbi-strategije-2017 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 7. sjednici, održanoj dana 19. ožujka 2018. godine, donosi 
 

ODLUKU 
I. 

Usvaja se Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2017. godinu na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 
II. 

Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2017. godinu na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, čini sastavni 
dio ove Odluke. 

III. 
Ova Odluka upućuje se Sveučilištu u Rijeci na daljnje postupanje. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 7. Akcijski plan za provedbu Strategije Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2018. godinu 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić, prodekanica za razvoj 
 
Akcijskom planu za provedbu Strategije Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2018. godinu možete pristupiti na linku: 
https://intranet.fthm.hr/index.php/repozitorij-2/send/12-izvjesca-o-provedbi-strategije/129-akcijski-plan-za-realizaciju-strategije-
fmtu-za-2018-godinu 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 7. sjednici, održanoj dana 19. ožujka 2018. godine, donosi 

 
ODLUKU 

I. 
Usvaja se Akcijski plan za provedbu Strategije Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2018. godinu. 

II. 
Akcijski plan za provedbu Strategije Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2018. godinu, čini sastavni dio ove Odluke. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 8. Financijsko izvješće za 2017. godinu 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Materijal za navedenu točku nalazi  se u prilogu ovog Zapisnika. 
 

https://intranet.fthm.hr/index.php/repozitorij-2/send/12-izvjesca-o-provedbi-strategije/128-izvjesce-o-provedbi-strategije-2017
https://intranet.fthm.hr/index.php/repozitorij-2/send/12-izvjesca-o-provedbi-strategije/129-akcijski-plan-za-realizaciju-strategije-fmtu-za-2018-godinu
https://intranet.fthm.hr/index.php/repozitorij-2/send/12-izvjesca-o-provedbi-strategije/129-akcijski-plan-za-realizaciju-strategije-fmtu-za-2018-godinu
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Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 7. sjednici, održanoj dana 19. ožujka 2018. godine, donosi 
 

ODLUKU 
I. 

Usvaja se Financijsko izvješće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2017. godinu. 
II. 

Financijsko izvješće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2017. godinu čini sastavni dio ove Odluke. 
III. 

Financijsko izvješće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2017. godinu upućuje se Sveučilištu u Rijeci na daljnje 
postupanje. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 9. Informacije o reakreditaciji Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u 2018. godini 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić, prodekanica za razvoj 
 
Prodekanica za razvoj, izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić izvijestila je Fakultetsko vijeće o predstojećem postupku reakreditacije od strane 
Agencije za znanost i visoko obrazovanje. U okviru tog procesa, Fakultet će posjetiti povjerenstvo koje će razgovarati s nastavnicima, 
suradnicima, zaposlenicima, studentima i drugim dionicima. Posjeta Povjerenstva predviđena je u razdoblju od 19. do 23. studenoga 
2018. godine. 
Reakreditacija će obuhvatit razdoblje od posljednjih 5 godina (znanost 2013.-2017. , nastava 2013/14 – 2017/18.). Pri izradi potrebnih 
dokumenata od strane Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, potrebno je obuhvatit standarde za vrednovanje kvalitete a 
koji su sadržajno grupirani u cjeline (5 tema) i odnose se na različite aspekte djelovanja Fakulteta a obuhvaćaju:interno osiguravanje 
kvalitete i društvenu ulogu visokog učilišta, studijske programe, nastavni proces i podršku studentima, nastavničke i institucijske 
kapacitete te znanstvenu djelatnost. 
Prodekanica za razvoj je istaknula da će poseban naglasak biti na ishodima učenja i metodama kojim se ti ishodi provjeravaju te je 
zamolila za pomoć u prikupljanju podataka i dokaza jer će za svaki kolegij trebati predati primjere kolokvija i ispita (dobro i loše 
ocijenjenih) kao i svih drugih zadataka kojima se provjeravaju ishodi učenja (studije slučaja, eseji, seminarski radovi i dr.) te primjere 
završnog i diplomskog rada. 
Prodekanica za razvoj je zahvalila članovima Fakultetskog vijeća na unošenju podataka u CROSBI te ih je obavijestila da će se u 
narednom periodu poslati tablice koje će trebati popuniti precizno u definiranom roku. 
Članovi Fakultetskog vijeća također su zamoljeni da pri planiranju svojih aktivnosti izvan Fakulteta (odlasci na konferencije, edukacije i 
sl.) vode računa o terminu posjete Povjerenstva budući je važno da u tom razdoblju budu na Fakultetu.  
 

AD 10. Izvješće Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2017. 
godinu 
Izvjestiteljica: voditeljica Odbora, izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović 
 
Materijal za navedenu točku nalazi se u prilogu ovog Zapisnika. 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu- pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, na 7. sjednici održanoj 19. ožujka 2018. godine, donosi 
 

ODLUKU 
l. 

Usvaja se Izvješće Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2017. 
godinu. 

ll. 
Izvješće Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2017. godinu, 
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čini sastavni dio ove Odluke. 
lll. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 11. Izvješće Povjerenstva za ocjenu rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora u 2017. godini 
Izvjestitelj: predsjednik Povjerenstva, prof. dr. sc. Vlado Galičić 
 
1. Izvješće mentora o svom radu za 2017. godinu 
Na temelju članka 97.a 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 18. Pravilnika o ocjenjivanju rada asistenata, 
poslijedoktoranada i mentora Sveučilišta u Rijeci od 16. rujna 2014. godine i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 
7. sjednici, održanoj 19. ožujka 2018. godine, donosi  

 
ODLUKU 

I. 
Usvaja se jedinstveno Izvješće Povjerenstva za ocjenu asistenata, poslijedoktoranada i mentora o ocjeni mentora o svom radu na 
Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u 2017. godini. 

II. 
Jedinstveno Izvješće Povjerenstva za ocjenu asistenata, poslijedoktoranada i mentora o ocjeni mentora o svom radu na Fakultetu za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u 2017. godini sastavni je dio ove Odluke. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
2. Izvješće mentora o vrednovanju rada asistenata za 2017. godinu 
Na temelju članka 97.a 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 18. Pravilnika o ocjenjivanju rada asistenata, 
poslijedoktoranada i mentora Sveučilišta u Rijeci od 16. rujna 2014. godine i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 
7. sjednici, održanoj 19. ožujka 2018. godine, donosi  

 
ODLUKU 

I. 
Usvaja se jedinstveno Izvješće Povjerenstva za ocjenu asistenata, poslijedoktoranada i mentora o vrednovanju rada asistenata na 
Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u 2017. godini. 

II. 
Jedinstveno Izvješće Povjerenstva za ocjenu asistenata, poslijedoktoranada i mentora o vrednovanju rada asistenata na Fakultetu za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u 2017. godini sastavni je dio ove Odluke. 

III. 
Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
3. Izvješće poslijedoktoranada o svom radu za 2017. godinu 
Na temelju članka 97.a 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 18. Pravilnika o ocjenjivanju rada asistenata, 
poslijedoktoranada i mentora Sveučilišta u Rijeci od 16. rujna 2014. godine i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i 
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ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 
7. sjednici, održanoj 19. ožujka 2018. godine, donosi  
 

ODLUKU 
I. 

Usvaja se jedinstveno Izvješće Povjerenstva za ocjenu asistenata, poslijedoktoranada i mentora o u radu poslijedoktoranada na 
Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u 2017. godini. 

II. 
Jedinstveno Izvješće Povjerenstva za ocjenu asistenata, poslijedoktoranada i mentora o radu poslijedoktoranada na Fakultetu za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u 2017. godini sastavni je dio ove Odluke. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
4. Izvješće i ocjena asistenata o mentorstvu nastavnika za 2017. godinu 
Na temelju članka 97.a 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 18. Pravilnika o ocjenjivanju rada asistenata, 
poslijedoktoranada i mentora Sveučilišta u Rijeci od 16. rujna 2014. godine i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 
7. sjednici, održanoj 19. ožujka 2018. godine, donosi  

 
ODLUKU 

I. 
Usvaja se jedinstveno Izvješće Povjerenstva za ocjenu asistenata, poslijedoktoranada i mentora o ocjeni asistenata o mentorstvu 
nastavnika na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u 2017. godini. 

II. 
Jedinstveno Izvješće Povjerenstva za ocjenu asistenata, poslijedoktoranada i mentora o ocjeni asistenata o mentorstvu nastavnika na 
Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u 2017. godini, sastavni je dio ove Odluke. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 12. Usvajanje Izvješća Povjerenstava za izbor nastavnika i suradnika: 
 
1. Izbor nastavnika u znanstveno–nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, 
znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu marketing 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Lorena Bašan  
 
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 - pročišćeni tekst od 
4. studenog 2016. godine, članaka 29. i 46. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. 
listopada 2015. godine i članaka 5. i 11. 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, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 7. sjednici, održanoj 19. ožujka 2018. godine, donosi 

 
ODLUKU 

I. 
Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za 
znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu marketing, u radni odnos na neodređeno 
vrijeme i s punim radnim vremenom  – 1 izvršitelj/ica. 
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II. 
Dr. sc. Marina Perišić Prodan izabire se u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu marketing. 

III. 
Sva prava i obveze koje proizlaze iz ove Odluke utvrdit će se ugovorom o radu. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
2. Izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno 
polje ekonomije, znanstvenu granu ekonomika poduzetništva  
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Christian Stipanović 
 
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 i 131/17), članka 84. Statuta Sveučilišta u Rijeci - pročišćeni tekst od 
4. studenog 2016. godine i članaka 29. i 47. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. 
listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 7. sjednici, održanoj 19. ožujka 2018. 
godine, donosi  

 
ODLUKU 

I. 
Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor zaposlenika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno 
područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu ekonomika poduzetništva. 

II. 
Dino Baćac bira se u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja 
ekonomije, znanstvene grane ekonomika poduzetništva, na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom. 

III. 
Za mentora Dinu Baćcu  imenuje se prof. dr. sc. Christian Stipanović. 

IV. 
Sva prava i obveze koje proizlaze iz ove Odluke utvrdit će se ugovorom o radu. 

V. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
3. Izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno 
polje ekonomije, znanstvenu granu trgovina i turizam 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Dragan Magaš 
 
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 i 131/17), članka 84. Statuta Sveučilišta u Rijeci - pročišćeni tekst od 
4. studenog 2016. godine i članaka 29. i 47. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. 
listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 7. sjednici, održanoj 19. ožujka 2018. 
godine, donosi  

 
ODLUKU 

I. 
Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor zaposlenika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno 
područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu trgovina i turizam. 
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II. 
Nikolina Šerić bira se u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog 
polja ekonomije, znanstvene grane trgovina i turizam, na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom. 

III. 
Za mentora Nikoline Šerić imenuje se izv. prof. dr. sc. Zrinka Zadel. 

IV. 
Sva prava i obveze koje proizlaze iz ove Odluke utvrdit će se ugovorom o radu. 

V. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
4. Izbor suradnika  u suradničko zvanje i na zamjensko radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, 
znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu financije 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Suzana Marković 
 
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 i 131/17), članka 84. Statuta Sveučilišta u Rijeci - pročišćeni tekst od 
4. studenog 2016. godine i članaka 29. i 47. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. 
listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 7. sjednici, održanoj 19. ožujka 2018. 
godine, donosi  

 
 ODLUKU 

I. 
Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor zaposlenika u suradničko zvanje i na zamjensko radno mjesto asistenta za 
znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu financije. 

II. 
Hana Paleka bira se u suradničko zvanje i na zamjensko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, 
znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane financije, na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom. 

III. 
Za mentora Hane Paleka imenuje se doc. dr. sc. Sabina Hodžić . 

IV. 
Sva prava i obveze koje proizlaze iz ove Odluke utvrdit će se ugovorom o radu. 

V. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 13. Odluka o poništenju natječaja za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno 
područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvena grana opća ekonomija, na određeno vrijeme s punim 
radnim vremenom 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
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 i 131/17) i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 
7. sjednici, održanoj 19. ožujka 2018. godine, donosi 
 

ODLUKU 
I. 

Ukida se Odluka (KLASA: 112-01/17-01/106, URBROJ: 2156-24-17-04-01), donesena na 5. sjednici Fakultetskog vijeća Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, dana 18. prosinca 2017. godine. 
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II. 
Poništava se natječaj objavljen temeljem Odluke iz prethodne točke, za izbor zaposlenika u suradničko zvanje i na radno mjesto 
asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane opća ekonomija, na određeno 
vrijeme s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj/ica, objavljen dana 22. prosinca  2017. godine u „Narodnim novinama“, broj 129/17, 
„Novom listu“, na mrežnim stranicama Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu te na službenom internetskom portalu za 
radna mjesta Europskog istraživačkog prostora „Euraxess“. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 14. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika i suradnika 
- izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, 
znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment, na određeno vrijeme s 10% radnim vremenom  – 1 
izvršitelj/ica 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Na temelju članka 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 4. studenog 2016. 
godine, članaka 29. i 46. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, 
članka 5. 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 , Fakultetsko vijeće Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 7. sjednici, održanoj dana 19. ožujka 2018. godine, donosi 

 
ODLUKU 

I. 
Raspisuje se natječaj za izbor nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment, u radni odnos na neodređeno 
vrijeme i s 10% radnim vremenom  – 1 izvršitelj/ica. 

II. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor, u sastavu: 
a) Prof. dr. sc. Zdenko Cerović, redoviti profesor u trajnom zvanju – predsjednik Povjerenstva 

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci, 
b) Prof. dr. sc. Ines Milohnić, redovita profesorica – članica 
      Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci, 
c) Izv. prof. dr. sc. Tea Golja, izvanredna profesorica – članica 

Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 
III. 

Stručno povjerenstvo iz točke Il. ove Odluke dužno je u roku propisanom Pravilnikom o postupku izbora nastavnika, znanstvenika i 
suradnika u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci, 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 15. Odluka o imenovanju članova Stegovnog povjerenstva Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Na temelju članka 12. Pravilnika o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika Sveučilišta u Rijeci i članka 29. Statuta Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, a na prijedlog dekanice prof. dr. sc. Dore 
Smolčić Jurdana, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 7. sjednici održanoj  19. ožujka 2018. 
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godine, donosi  
 

ODLUKU 
o imenovanju članova Stegovnog povjerenstva Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

l. 
Imenuju se članovi Stegovno povjerenstvo Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, u sastavu: 

1.      Prof. dr. sc. Edna Mrnjavac, predsjednica 
         Prof. dr. sc. Mislav Šimunić, zamjenik predsjednice 
2.      Doc. dr. sc. Marija Ivaniš, članica 
         Izv. prof. dr. sc. Lorena Bašan, zamjenica članice 
3.      Marina Barkiđija, asistentica, članica  
         Ivana Licul, asistentica, zamjenica članice. 

II. 
Članovi Stegovnog povjerenstva imenuju se na mandat od tri godine. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 16. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
 
1. Odluka o prihvaćanju izvješća o ocjeni tema doktorskih disertacija i odobravanju tema doktorskih disertacija  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. Ivan Čapeta 
Na temelju članka 65. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst  od 15. veljače 2015. godine, članka 29. Statuta 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine i članka 21. stavka 8. Pravilnika o 
poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni 
tekst od 31. siječnja  2017. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 7. sjednici održanoj dana 
19. ožujka 2018. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o prihvaćanju izvješća o ocjeni teme doktorske disertacije i odobravanju teme doktorske disertacije 

I. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije doktoranda Ivana Čapete (m.b. 54DR15), polaznika 
poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, pod naslovom „Razvoj obiteljskog 
poduzetništva u turizmu i ugostiteljstvu kroz stvaranje hrvatskoga brenda“. 

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

III. 
Ova odluka stupa na snagu sa danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
2. Ivana Čosić 
Na temelju članka 65. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst  od 15. veljače 2015. godine, članka 29. Statuta 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine i članka 21. stavka 8. Pravilnika o 
poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni 
tekst od 31. siječnja  2017. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 7. sjednici održanoj dana 
19. ožujka 2018. godine, donosi 
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ODLUKU 
o prihvaćanju izvješća o ocjeni teme doktorske disertacije i odobravanju teme doktorske disertacije 

I. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije doktorandice Ivane Čosić (m.b. 51DR14), polaznice 
poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, pod naslovom „Poduzetnički 
pristup praćenja efikasnosti poslovanja u ugostiteljskim poduzećima“. 

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

III. 
Ova odluka stupa na snagu sa danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
3. Kristina Duvnjak 
Na temelju članka 65. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst  od 15. veljače 2015. godine, članka 29. Statuta 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine i članka 21. stavka 8. Pravilnika o 
poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni 
tekst od 31. siječnja  2017. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 7. sjednici održanoj dana 
19. ožujka 2018. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o prihvaćanju izvješća o ocjeni teme doktorske disertacije i odobravanju teme doktorske disertacije 

I. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije doktorandice Kristine Duvnjak (m.b. 59DR16), 
polaznice poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, pod naslovom 
„Modeliranje utjecaja ljudske komponente na razvoj turizma i hotelske industrije u Hrvatskoj“. 

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

III. 
Ova odluka stupa na snagu sa danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
4. Mateja Gorše  
Na temelju članka 65. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst  od 15. veljače 2015. godine, članka 29. Statuta 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine i članka 21. stavka 8. Pravilnika o 
poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni 
tekst od 31. siječnja  2017. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 7. sjednici održanoj dana 
19. ožujka 2018. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o prihvaćanju izvješća o ocjeni teme doktorske disertacije i odobravanju teme doktorske disertacije 

I. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije doktorandice Mateje Gorše (m.b. 55DR15), polaznice 
poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, pod naslovom „Menadžment zaštite 
okoliša kao dio strateškog usmjerenja hotela i njegov utjecaj na poslovni rezultat“. 

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

Ova odluka stupa na snagu sa danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
5. Korana Radović Nimac  
Na temelju članka 65. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst  od 15. veljače 2015. godine, članka 29. Statuta 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine i članka 21. stavka 8. Pravilnika o 
poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni 
tekst od 31. siječnja  2017. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 7. sjednici održanoj dana 
19. ožujka 2018. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o prihvaćanju izvješća o ocjeni teme doktorske disertacije i odobravanju teme doktorske disertacije 

I. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije doktorandice Korane Radović Nimac (m.b. 40DR11), 
polaznice poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, pod naslovom „Poslovni 
modeli i uspješnost poduzeća u djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića“. 

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

III. 
Ova odluka stupa na snagu sa danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
2. Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i imenovanju Povjerenstva za obranu 
doktorske disertacije –  Ljiljana Zmijanović 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Daniela Gračan 
 
Na temelju članka 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 i 60/15), članka 67. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci, članaka 6., 21. i 23. Pravilnika o 
poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni 
tekst od 31. siječnja 2017. godine i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. 
listopada 2015. godine, na prijedlog Vijeća doktorskog studija Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu, Fakultetsko vijeće 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 7. sjednici, održanoj 19. ožujka 2018. 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 mr. sc. Ljiljane Zmijanović (matični broj: 46DR11), polaznice 
poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, pod nazivom „Održivo 
integralno upravljanje zaštićenim područjima“ te se imenuje Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije, u sastavu: 

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

2. prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, mentorica i članica  
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu  

3. prof. dr. sc. Jasmina Gržinić, članica,  
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Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" 
II. 

Javna obrana doktorske disertacije održat će se 10. travnja 2018. godine s početkom u 12:00 sati u Vijećnici Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

III. 
Zapisnik na obrani vodit će doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 17. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
 
1. Odluka o prihvaćanju izvješća o ocjeni tema doktorskih disertacija i odobravanju tema doktorskih disertacija 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. Eva Jurišić  
Na temelju članka 65. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 15. veljače 2015. godine, članka 29. Statuta 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine i članka i 21. stavka 8. Pravilnika o 
poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni 
tekst od 31. siječnja 2017. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, na 7. sjednici održanoj dana 
19. ožujka 2018.  donijelo je 
 

ODLUKU 
o prihvaćanju izvješća o ocjeni teme doktorske disertacije i odobravanju teme doktorske disertacije  

l. 
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije doktorandice Eve Jurišić (m.b. 61MOR15) polaznice 
poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“, pod naslovom „Mjerenje utjecaja motivacije i 
zadovoljstva dentalnih turista na donošenje poslovnih odluka dentalnih klinika“. 

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

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 

 
2. Tihomil Matković 
Na temelju članka 65. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 15. veljače 2015. godine, članka 29. Statuta 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine i članka i 21. stavka 8. Pravilnika o 
poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni 
tekst od 31. siječnja 2017. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, na 7. sjednici održanoj dana 
19. ožujka 2018.  donijelo je 
 

ODLUKu 
o prihvaćanju izvješća o ocjeni teme doktorske disertacije i odobravanju teme doktorske disertacije  

l. 
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije doktoranda Tihomila Matkovića (m.b. 69MOR16) 
polaznika poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“, pod naslovom „Mjerenje potencijala 
autentične industrijske baštine u turističkoj destinaciji“. 

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

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
3. Justin Pupavac 
Na temelju članka 65. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 15. veljače 2015. godine, članka 29. Statuta 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine i članka i 21. stavka 8. Pravilnika o 
poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni 
tekst od 31. siječnja 2017. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, na 7. sjednici održanoj dana 
19. ožujka 2018. donijelo je 
 

ODLUKU 
o prihvaćanju izvješća o ocjeni teme doktorske disertacije i odobravanju teme doktorske disertacije  

l. 
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije doktoranda Justina Pupavca (m.b. 71MOR16) 
polaznika poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“, pod naslovom „Ljudski kapital i oblici 
prekarnog rada u hotelskoj industriji“. 

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

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
4. Aleksandar Racz  
Na temelju članka 65. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 15. veljače 2015. godine, članka 29. Statuta 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine i članka i 21. stavka 8. Pravilnika o 
poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni 
tekst od 31. siječnja 2017. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, na 7. sjednici održanoj dana 
19. ožujka 2018.  donijelo je 
 

ODLUKU 
o prihvaćanju izvješća o ocjeni teme doktorske disertacije i odobravanju teme doktorske disertacije  

l. 
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije doktoranda Aleksandra Racza (m.b. 72MOR16) 
polaznika poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“, pod naslovom „Klimatske promjene kao 
determinante oblikovanja turističke ponude – stavovi menadžmenta“. 

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

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 
Odluka donesena jednoglasno. 
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2. Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i imenovanju Povjerenstva za obranu 
doktorske disertacije –  Danijel Drpić 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Zrinka Zadel 
 
Na temelju članka 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 i 60/15), članka 67. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 15. Veljače 
2015., članaka 6. i 25. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 31. siječnja 2017. godine i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, na prijedlog Vijeća doktorskog studija Menadžment održivog razvoja, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 7. sjednici, održanoj 19. ožujka 2018. godine, donijelo je 
 

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 mr. sc. Danijela Drpića (matični broj: 8MOR12), polaznika 
poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) „Menadžment održivog razvoja“, pod nazivom „Turistički događaji 
temeljeni na baštini i konkurentnosti turističke ponude, te se imenuje Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije, u sastavu: 

1. izv. prof. dr. sc. Zrinka Zadel, predsjednica 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

2. prof. dr. sc. Zdenko Cerović, mentor i član  
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

3. prof. dr. sc. Ines Milohnić, komentorica i članica  
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

4. izr. prof. dr. Tadeja Jere Jakulin, članica 
Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica, Portorož, R. Slovenija 

5. doc. dr. sc. Elena Rudan, članica 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

II. 
Javna obrana doktorske disertacije održat će se 3. travnja 2018. godine s početkom u12:00 sati u Vijećnici Fakulteta za menadžment 
u turizmu i ugostiteljstvu. 

III. 
Zapisnik na obrani vodit će dr. sc. Vanja Vitezić, poslijedoktorand. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
3. Odluka o modifikaciji naslova doktorske disertacije Lahorke Halmi 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine), 
sukladno članku 18. stavak 2. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment 
u turizmu i ugostiteljstvu  od 30. lipnja 2015. godine, a temeljem Zahtjeva za manju modifikaciju naslova doktorske disertacije koji je 
podnijela doktorandica Lahorka Halmi (m. b. 38MOR13) dana 05. ožujka 2018. godine, na prijedlog Vijeća doktorskog studija 
„Menadžment održivog razvoja“, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 7. sjednici  održanoj dana  
19. ožujka 2018. godine, donijelo je  

 
ODLUKU  

o modifikaciji naslova doktorske disertacije  
I. 

(1) Prihvaća se zahtjev doktorandice Lahorke Halmi (m. b. 38MOR13), polaznice poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija 
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„Menadžment održivog razvoja“ te se odobrava manja modifikacija naslova doktorske disertacije. 
(2) Naslov doktorske disertacije utvrđen Odlukom o odobravanju teme doktorske disertacije (KLASA: 602-04/16-01/67, URBROJ: 
2156-24-16-08-04) od 14. ožujka 2016. godine  
- na hrvatskom jeziku „Harmonizacija izvještavanja o održivosti poslovnih sustava u hotelijerstvu“, mijenja se i sada glasi 

„Harmonizacija sustava izvještavanja o održivosti u hotelijerstvu“ 
- na engleskom jeziku „Reporting harmonisation on business sustainability in hotel industry“, mijenja se i sada glasi  

„Harmonisation of Sustainability Reporting System in the Hotel Industry”. 
II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 18. Izmjena Odluke o imenovanju članova Vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija „Zdravstveni turizam“ 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, 
članka 4., alineje 2. i članka 7. Ugovora o zajedničkom sveučilišnom poslijediplomskom interdisciplinarnom specijalističkom studiju 
Zdravstveni turizam (KLASA: 910-01/11-01/29, URBROJ: 2156-24-11-02-01), od 28. lipnja 2011. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta 
za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 7. sjednici, održanoj dana 19. ožujka 2018. godine, donosi 
 

ODLUKU  
o izmjeni Odluke o imenovanju članova Vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija „Zdravstveni turizam“ 

 
I. 

U točci I. Odluke o  imenovanju članova Vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija „Zdravstveni turizam“ (KLASA: 643-02/17-
01/01; URBROJ: 2156-24-17-01-01) od 6. ožujka 2017. godine, umjesto člana Vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija 
„Zdravstveni turizam“, pod rednim brojem 5. prof. dr. sc. Miljenka Kapovića sa Medicinskog fakulteta u Rijeci, imenuje se izv. prof. dr. 
sc. Viktor Peršić sa Medicinskog fakulteta u Rijeci. 

 
II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 17. Razno 
 
Pod točkom Razno nije se raspravljalo. 
 

Sjednica Fakultetskog vijeća završila je u 11:15 sati.   
 
Zapisničarka: Maja Juračić, dipl. iur.                                                                                
                           

                    Dekanica 
 
 
Prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, v.r. 

 
 


