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Opatija, 16. srpnja  2018. 

 
ZAPISNIK  

sa 12. sjednice Fakultetskog vijeća, održane u 
ponedjeljak, 16. srpnja 2018. godine, s početkom u 9,00 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, doc. dr. sc. Suzana Bareša, 
izv. prof. dr. sc. Lorena Bašan, doc. dr. sc. Siniša Bogdan, doc. dr. sc. Brigita Bosnar-Valković, dr. sc. Tomislav Car, prof. dr. sc. 
Zdenko Cerović, izv. prof. dr. sc. Kristina Črnjar, doc. dr. sc. Daniel Dragičević, prof. dr. sc. Vlado Galičić, prof. dr. sc. Daniela Gračan, 
doc. dr. sc. Sabina Hodžić, doc. dr. sc. Marija Ivaniš, prof. dr. sc. Slobodan Ivanović, prof. dr. sc. Zoran Ivanović, doc. dr. sc. Goran 
Karanović, prof. dr. sc. Greta Krešić, izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić, izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić, 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, prof. 
dr. sc. Edna Mrnjavac, izv. prof. dr. sc. Elvis Mujačević, 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, prof. dr. sc. Mislav Šimunić, doc. dr. sc. 
Zvonimira Šverko Grdić, Denis Turalija, mag. oec., prof. dr. sc. Ana Vizjak, doc. dr. sc. Dubravka Vlašić, izv. prof. dr. sc. Ana–Marija 
Vrtodušić Hrgović, izv. prof. dr. sc. Zrinka Zadel, Vedrana Čikeš, Lorena Dadić,  
 
ODSUTNI ČLANOVI FAKULTETSKOG VIJEĆA: prof. dr. sc. Tea Baldigara, prof. dr. sc. Nevenka Blažević, prof. dr. sc. Sandra 
Janković, izv. prof. dr. sc. Adriana Jelušić, prof. dr. sc. Dragan Magaš, izv. prof. dr. sc. Dolores Miškulin, Matea Ban, Dora Lazzarich, 
Diana Marić, Kate Obradović, Kruna Juriša, Nikola Jurković, Ivan Butković, 
 
 
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, otvorila je 12. sjednicu Fakultetskog vijeća. 
 

D N E V N I  R E D 

1.  Usvajanje Zapisnika sa 10. i 11. sjednice Fakultetskog vijeća 

2.  Usvajanje Dnevnog reda 12. 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.  Rebalans plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2018. godinu 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

7.  Nastavni planovi za akademsku godinu 2018./2019.: 
1. preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“  
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2. preddiplomski sveučilišni studij „Menadžment održivog razvoja“  
3. diplomski sveučilišni studij „Marketing u turizmu“ 
4. diplomski sveučilišni studij „Menadžment u turizmu“  
5. diplomski sveučilišni studij „Menadžment u hotelijerstvu“  
6. diplomski sveučilišni studij „Održivi razvoj turizma“ 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 

8.  Odluka o usvajanju popisa kolegija koji se izvode na stranim jezicima u akademskoj godini 2018./2019. 
Izvjestiteljica: prodekanica za međunarodnu suradnju, izv. prof. dr. sc. Kristina Črnjar 

9.  

Odluka o izmjenama programa cjeloživotnog obrazovanja: 
1. Menadžment kamping resorta 
2. Specijalist odjela hrane i pića 
3. Strani jezici u turizmu za početnike 
4. Strani jezici za iznajmljivače obiteljskog smještaja 
5. Poslovno komuniciranje u turizmu na stranim jezicima 
Izvjestitelj: pomoćnik dekanice za cjeloživotno učenje, prof. dr. sc. Christian Stipanović 

10.  Združeni diplomski sveučilišni studij (master) „Turizam“: Usvajanje studijskog programa  
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić, prodekanica za razvoj 

11.  

Usvajanje Izvješća Povjerenstava za izbor nastavnika i suradnika: 
 
1. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu financije 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Elvis Mujačević 
2. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu opća ekonomija 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić  

12.  

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika i suradnika 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, 
znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu trgovina i turizam 

13.  
Usvajanje izvješća Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika:  
1. dr. sc. Tomislav Car -  Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Ljubica Pilepić Stifanich 
2. dr. sc. Vanja Vitezić - Izvjestitelj: izv. prof. dr. sc. Marko Perić 
3. dr. sc. Maja Šimunić - Izvjestitelj: prof. dr. sc. Vlado Galičić 

14.  

Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja društvenih 
znanosti, znanstveno polje ekonomije 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. izv. prof. dr. sc. Romina Alkier 
2. izv. prof. dr. sc. Marko Perić 
3. izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić 
4. izv. prof. dr. sc. Zrinka Zadel 

15.  
Odluka o podnošenju prijave za odobrenje izdanja udžbenika „Društveno poduzetništvo – poluga društava 
blagostanja“ autorice doc. dr. sc. Marije Ivaniš 
Izvjestiteljica: prodekanica za znanstvenu i stručnu djelatnost, prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 

16.  Odluka o imenovanju Etičkog povjerenstva 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
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17.  Odluka o troškovima studija na poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

18.  

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

 
1. Izvedbeni plan nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) „Poslovna ekonomija u 

turizmu i ugostiteljstvu“ za 2018. / 2019. akademsku godinu 
2. Odluka o raspisivanju Natječaja za upis polaznika na poslijediplomski sveučilišni studij  (doktorski studij) 

„Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“  u 2018. / 2019.  akademskoj godini 

19.  

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

 
1. Izvedbeni plan nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) „Menadžment održivog 

razvoja“ za 2018. / 2019. akademsku godinu 
2. Odluka o raspisivanju Natječaja za upis polaznika na poslijediplomski sveučilišni studij  (doktorski studij) 

„Menadžment održivog razvoja“ u 2018. / 2019.  akademskoj godini 
3. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije – Jelena Komšić 
4. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije – Marijana Jurišić 

20.  

Poslijediplomski specijalistički studij  „Zdravstveni turizam“ 
 
1. Izvedbeni plan nastave na poslijediplomskom specijalističkom studiju „Zdravstveni turizam“ za 2018. / 2019. 

akademsku godinu 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

2. Odluka o prihvaćanju izvješća  Povjerenstva za ocjenu specijalističkog završnog rada – Luka Škifić 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Romina Alkier 

21.  Razno 

 
 

AD 1. Usvajanje Zapisnika sa 10. i 11. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Zapisnici sa 10. i 11. sjednice Fakultetskog vijeća usvojeni su bez primjedbi. 
 

AD 2. Usvajanje Dnevnog reda 12. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Dnevni red 12. 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: 
 
- u lipnju 2018. godine proveden je postupak javne nabave za odabir izvođača radova na realizaciji projekta rekonstrukcije 
postojeće građevine i izgradnje aneksa građevine Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Na natječaj su se javila 2 
izvođača: GP Krk d.d. čija je ponuda glasila na iznos od 11.897.011,64  kn odnosno 14.871.264,55 s PDV-om i Lavčević -
inženjering d.o.o. čija je ponuda glasila na iznos od 13.799.620,40 kn odnosno 17.249.525,50 kn s PDV-om. Ponuditelj GP KRK, 
dostavio je sve tražene dokaze sposobnosti i zadovoljio sve tražene uvjete natječaja po kojima je njegova ponuda utvrđena kao 
povoljnija te je donesena Odluka o odabiru.  
U ime Ministarstva znanosti i obrazovanja, članom povjerenstva u ovom postupku javne nabave bio je imenovan mr. sc. Goran 
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Kolarić, glavni tajnik Ministarstva.  
 
- Održana je podjela uvjerenja za polaznike programa cjeloživotnog obrazovanja SHIP i Kineski jezik. 
 
- Održana su dva sastanka sa Sektorom za turizam Hrvatske gospodarske komore vezano uz daljnju suradnju. 
 
- Na Fakultetu je održana radionica na temu suradničke procijene od strane izv. prof. dr. sc. Sanje Smojver Ažić  
 
- Održan je niz aktivnosti i sastanaka vezanih uz predstojeću reakreditaciju. 
 

AD 4. Informacije o sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Prodekanica za nastavu prof. dr. sc. Greta Krešić prisustvovala je 16. sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci održanoj 26. lipnja 2018. 
godine, te je izvijestila Fakultetsko vijeće o sadržaju iste. 
 
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 
 
Prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić obavijestila je Fakultetsko vijeće da za ovu akademsku godinu završava projekt 
student-metor, no da se radi na planiranju aktivnosti  ovog projekta u sljedećoj akademskoj godini. 
 

AD 6. Rebalans plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2018. godinu 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Tablica „Prijedlog Rebalansa plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2018. godinu“ 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 12. sjednici, održanoj dana 16. srpnja 2018. godine, donosi 

 
ODLUKU 

I. 
Donosi se Rebalans plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2018. godinu za Fakultet za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu. 

II. 
Tablica Rebalansa plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2018. godinu čini sastavni dio ove Odluke. 

III. 
Rebalans plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2018. godinu podnosi se na usvajanje Senatu 
Sveučilišta u Rijeci. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 7. Nastavni planovi za akademsku godinu 2018./2019.: 
1. preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“  
2. preddiplomski sveučilišni studij „Menadžment održivog razvoja“  
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3. diplomski sveučilišni studij „Marketing u turizmu“ 
4. diplomski sveučilišni studij „Menadžment u turizmu“  
5. diplomski sveučilišni studij „Menadžment u hotelijerstvu“  
6. diplomski sveučilišni studij „Održivi razvoj turizma“ 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 
 
Materijali za navedenu točku nalaze se u prilogu ovog Zapisnika.  
 

Odluke  donesene jednoglasno. 
 

Prof. dr. sc. Ana Vizjak prigovorila je na činjenicu da se u akademskoj godini 2018/2019 ukida kolegij „Međunarodna ekonomija“ na 
preddiplomskom studiju Menadžment održivog razvoja, također je navela je da  je  začetnik ljetne škole, zatim suradnje s institutom u 
Beču i inicijator osnivanja časopisa „Tourism and Hospitality management“ te da doc. dr. sc. Maja Nikšić Radić nikada nije bila njena 
asistentica a u svome životopisu ona iznosi da jest. Prof. dr. sc. Vizjak je nakon toga napustila sjednicu Fakultetskog vijeća. 
Navedenim napuštanjem sjednice Fakultetsko vijeće i dalje je zadržalo kvorum potreban za donošenje valjanih odluka. 
Prof. dr. sc. Ana Vizjak je podnijela Dekanatu Fakulteta dva zahtjeva u kojima traži da se gore navedeno svakako uvrsti u Zapisnik ove 
sjednice. 
 

AD 8. Odluka o usvajanju popisa kolegija koji se izvode na stranim jezicima u akademskoj godini 2018./2019. 
Izvjestiteljica: prodekanica za međunarodnu suradnju, izv. prof. dr. sc. Kristina Črnjar 
 
Materijali za navedenu točku nalaze se u prilogu ovog Zapisnika.  
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 9. Odluka o izmjenama programa cjeloživotnog obrazovanja: 
Izvjestitelj: pomoćnik dekanice za cjeloživotno učenje, prof. dr. sc. Christian Stipanović  
 
1. Menadžment kamping resorta 
Na temelju članka 28. Pravilnika o cjeloživotnom obrazovanju Sveučilišta u Rijeci 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 12. sjednici, održanoj dana 16. srpnja 2018. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama programa cjeloživotnog obrazovanja „Menadžment kamping resorta“ 

 
I.  

Usvajaju se izmjene i dopune programa cjeloživotnog obrazovanja „Menadžment kamping resorta“ kako slijedi:  
 
1. Obrazac I. opis programa cjeloživotnog učenja  

- pod točkom 1.1. mijenja se dio teksta koji sada glasi: „Istovremeno, u Hrvatskoj postoje samo dvije visokoškolske institucije koje 
proučavaju kamping turizam  u sklopu jednog izbornog predmeta, dok ne postoji niti jedna srednjoškolska institucija koja u sklopu 
bilo kojeg turističkog ili ugostiteljskog smjera poučava predmet vezan za kamping ili koji obrađuje ovo specifično područje.“ 

- pod točkom 1.2. mijenja se dio teksta koji sada glasi: „Prema podacima Ministarstva turizma iz 2017. godine u Hrvatskoj  ima 
ukupno  704 kampova.“ 

- pod točkom 1.5. ubacuje se tekst „Posebno se program fokusira na buduće poduzetnike u kamping turizmu te prijenos  znanja, 
vještina i kompetencija o trendovima i inovativnim oblicima smještaja u kampovima.“ 

- pod točkom 2.6. ubacuje se natuknica „Poznavati osnovne aktivnosti ljudskih potencijala u kampovima“ te se modificira posljednja 
natuknica koja sada glasi: „Poznavati osnove upravljanja investicijama u kamping turizmu, znati principe izrade master plana 
kampa i razumjeti uporabu novih IT tehnologija u kampovima“ 

- pod točkom 3.1. ažurirani su i prošireni struktura programa te obveze polaznika s posebnim naglaskom na terenski dio nastave 
- pod točkom 3.2. ažuriran je prilog Tablica 1 “Popis predmeta i/ili modula (ukoliko postoje) s brojem sati aktivne nastave potrebnih za 

njihovu izvedbu (i brojem ECTS – bodova za vrste programa a, b, ili c) koja sada glasi: 
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MENADŽMENT KAMPING RESORTA 

POPIS PREDMETA 

 
PREDMET NOSITELJ P V Ukupno ECTS a, b, c 

1 Osnove menadžmenta kamping turizma 
prof. dr. sc. Zdenko Cerović 

6 7 13 2 
dr. sc Josipa Cvelić Bonifačić 

2 Menadžersko izvješćivanje prof. dr. sc. Sandra Janković 3 3 6 1 

3 Operacije u kamping resortu 
dr. sc. David Poropat 

3 3 6 1 
Nenad Škuflić, mag. oec. 

4 Upravljanje zadovoljstvom gostiju 
prof. dr. sc. Vlado Galičić 

2 2 4 0,5 
dr. sc. Marina Laškarin Ažić 

5 Menadžment sigurnosti, održavanja i održivog razvoja 
dr. sc. Josipa Cvelić Bonifačić 

5 7 12 2 
Flavio Gregurić 

6 Menadžment događaja prof. dr. sc. Ines Milohnić 2 2 4 0,5 
 
- sukladno Tablici 1 ažuriran je prilog točke 3.3. (Tablica 2) 

 
2. Obrazac II. oprema, kadrovi 

- pod točkom 2.1. ažuriran je popis nastavnika i suradnika koji sudjeluju u izvođenju programa 
 
3. Obrazac III. financije 

- zbog povećanja školarine na 5.200,00 kn + PDV napravljena je promjena financija cjelokupnog programa  
 
4. Obrazac IV. kvaliteta  

-  tekst obrasca je izmijenjen na način da će se vrednovanje, praćenje uspješnosti izvedbe i obrada rezultata rada programa provoditi 
u koordinaciji s Odborom za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Fakulteta. 

II.  
Izmjene i dopune programa cjeloživotnoga obrazovanja iz točke I. ove Odluke proslijedit će se uz zahtjev za vrednovanje Službi za 
cjeloživotno obrazovanje Sveučilišta u Rijeci na daljnju evaluaciju. 

III.  
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
2. Specijalist odjela hrane i pića 
Na temelju članka 28. Pravilnika o cjeloživotnom obrazovanju Sveučilišta u Rijeci 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 12. sjednici, održanoj dana 16. srpnja 2018. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama programa cjeloživotnog obrazovanja „Specijalist odjela hrane i pića“ 

 
I.  

Usvajaju se izmjene i dopune programa cjeloživotnog obrazovanja „Specijalist odjela hrane i pića“ kako slijedi:  
 
1. Obrazac I. opis programa cjeloživotnog učenja  

- mijenja se naziv nositelja i izvoditelja programa na način da je umjesto fizičke osobe – voditelja programa, upisana institucija – 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.  

- u Popisu modula / predmeta i njihovom opisu ažurirani su nositelji i sunositelji predmeta radi odlaska pojedinih nastavnika u 
mirovinu ili potreba tržišta za osuvremenjivanjem određenih tema. 

- u modulu Gastronomija ažurirana je literatura na predmetima „Suvremeni gastronomski trendovi“ i „Marketing u odjelu hrane i pića“, 
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a u modulu Restoraterstvo na predmetima „Uslužni procesi u restoraterstvu“, „Somelijerstvo“, „Bar i barsko poslovanje“ i „Pravilna 
prehrana“.  

- Tablica 2a. nastavnici i suradnici – ažurirana je s nastavnicima i suradnicima koji sudjeluju u izvođenju programa. Razlog izmjena u 
popisu predavača je angažman novih stručnih – vanjskih suradnika koji svojim radom pridonose aktualnijoj obradi pojedinih 
tematskih jedinica koji se izvode prema planu i programu. 

 
2. Obrazac II. oprema, kadrovi  

- pod točkom 2.3. optimalni broj polaznika koji se mogu upisati na program  smanjen je sa 40 – 50 polaznika na 30 – 40 polaznika 
radi povećanja kvalitete izvođenja praktičnih vježbi i mogućnosti pojedinca da maksimalno usavrši svoje vještine.  

 
3. Obrazac III. financije 

- zbog smanjivanja optimalnog broja polaznika, napravljena je promjena financija cjelokupnog programa na način da se 
smanjuje  prihod od školarina 

 
4. Obrazac IV. kvaliteta  

-  tekst obrasca je izmijenjen na način da će se vrednovanje, praćenje uspješnosti izvedbe i obrada rezultata rada programa provoditi 
u koordinaciji s Odborom za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Fakulteta. 

II.  
Izmjene i dopune programa cjeloživotnoga obrazovanja iz točke I. ove Odluke proslijedit će se uz zahtjev za vrednovanje Službi za 
cjeloživotno obrazovanje Sveučilišta u Rijeci na daljnju evaluaciju. 

III.  
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
3. Strani jezici u turizmu za početnike 
Na temelju članka 28. Pravilnika o cjeloživotnom obrazovanju Sveučilišta u Rijeci 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 12. sjednici, održanoj dana 16. srpnja 2018. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama programa cjeloživotnog obrazovanja „Strani jezici (engleski, njemački, talijanski i / ili francuski) u 

turizmu za početnike“ 
 

I.  
Usvajaju se izmjene i dopune programa cjeloživotnog obrazovanja „Strani jezici (engleski, njemački, talijanski i / ili francuski) u turizmu 
za početnike“ kako slijedi:  
 
1. Obrazac I. opis programa cjeloživotnog učenja  

- mijenja se naziv programa na način da se briše engleski jezik 
- u Popisu modula / predmeta i njihovom opisu ažurirani su nositelji predmeta radi odlaska pojedinih nastavnika u mirovinu 
- ažurirana je literatura na sva tri predmeta (jezika): njemački, talijanski i francuski 
- Tablica 2.1. nastavnici i suradnici – ažurirana je s nastavnicima i suradnicima koji sudjeluju u izvođenju programa 

 
2. Obrazac II. oprema, kadrovi  

- pod točkom 1. prostor i oprema dodane su sve dvorane, zavodi i kabineti u kojima je moguće izvođenje programa 
- pod točkom 1.5. oprema računalnih učionica navedena je raspoloživa računalna oprema  
- pod točkom 2.1. ažuriran je popis nastavnika i suradnika 
 

3. Obrazac III. financije 
- zbog brisanja engleskog jezika te zbog smanjenja školarine na 600,00 kn bruto napravljena je promjena financija cjelokupnog 

programa  
 



8 
 

4. Obrazac IV. kvaliteta  
-  tekst obrasca je izmijenjen na način da će se vrednovanje, praćenje uspješnosti izvedbe i obrada rezultata rada programa provoditi 

u koordinaciji s Odborom za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Fakulteta. 
II.  

Dr. sc. Alenka Šuljić Petrc se imenuje voditeljicom programa cjeloživotnog obrazovanja „Strani jezici u turizmu za početnike“. Dr. sc. 
Alenka Šuljić Petrc će obavljati poslove voditeljice navedenog programa sukladno općim aktima Fakulteta. 
                                                                                                     lll. 
Izmjene i dopune programa cjeloživotnoga obrazovanja iz točke I. ove Odluke proslijedit će se uz zahtjev za vrednovanje Službi za 
cjeloživotno obrazovanje Sveučilišta u Rijeci na daljnju evaluaciju. 

                                                                                              IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
4. Strani jezici za iznajmljivače obiteljskog smještaja 
Na temelju članka 28. Pravilnika o cjeloživotnom obrazovanju Sveučilišta u Rijeci 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 12. sjednici, održanoj dana 16. srpnja 2018. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama programa cjeloživotnog obrazovanja „Strani jezici (engleski, njemački, talijanski i/ili francuski) za 

iznajmljivače privatnog smještaja“ 
 

I.  
Usvajaju se izmjene i dopune programa cjeloživotnog obrazovanja „Strani jezici (engleski, njemački, talijanski i/ili francuski) za 
iznajmljivače privatnog smještaja“ kako slijedi:  
 
1. Obrazac I. opis programa cjeloživotnog učenja  

- mijenja se naziv programa u „Strani jezici (engleski, njemački, talijanski i francuski) za iznajmljivače obiteljskog smještaja“ 
- u Popisu modula / predmeta i njihovom opisu ažurirani su nositelji predmeta radi odlaska pojedinih nastavnika u mirovinu 
- ažurirana je literatura na sva četiri predmeta (jezika): engleski, njemački, talijanski i francuski 
- Tablica 2.1. nastavnici i suradnici – ažurirana je s nastavnicima i suradnicima koji sudjeluju u izvođenju programa 

 
2. Obrazac II. oprema, kadrovi  

- pod točkom 1. prostor i oprema dodane su sve dvorane, zavodi i kabineti u kojima je moguće izvođenje programa 
- pod točkom 1.5. oprema računalnih učionica navedena je raspoloživa računalna oprema  
- pod točkom 2.1. ažuriran je popis nastavnika i suradnika 
 

3. Obrazac III. financije 
- zbog smanjenja školarine na 600,00 kn bruto napravljena je promjena financija cjelokupnog programa  

 
4. Obrazac IV. kvaliteta  

-  tekst obrasca je izmijenjen na način da će se vrednovanje, praćenje uspješnosti izvedbe i obrada rezultata rada programa provoditi 
u koordinaciji s Odborom za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Fakulteta. 

II.  
Dr. sc. Alenka Šuljić Petrc se imenuje voditeljicom programa cjeloživotnog obrazovanja „Strani jezici za iznajmljivače obiteljskog 
smještaja“. Dr. sc. Alenka Šuljić Petrc će obavljati poslove voditeljice navedenog programa sukladno općim aktima Fakulteta. 
                                                                                                     lll. 
Izmjene i dopune programa cjeloživotnoga obrazovanja iz točke I. ove Odluke proslijedit će se uz zahtjev za vrednovanje Službi za 
cjeloživotno obrazovanje Sveučilišta u Rijeci na daljnju evaluaciju. 

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

 
 
5. Poslovno komuniciranje u turizmu na stranim jezicima 
Na temelju članka 28. Pravilnika o cjeloživotnom obrazovanju Sveučilišta u Rijeci 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 12. sjednici, održanoj dana 16. srpnja 2018. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama programa cjeloživotnog obrazovanja „Poslovno komuniciranje u turizmu (na engleskom, 

njemačkom, talijanskom i / ili francuskom jeziku)“ 
 

I.  
Usvajaju se izmjene i dopune programa cjeloživotnog obrazovanja „Poslovno komuniciranje u turizmu (na engleskom, njemačkom, 
talijanskom i / ili francuskom jeziku)“ kako slijedi:  
 
1. Obrazac I. opis programa cjeloživotnog učenja  

- mijenja se naziv programa u „Poslovno komuniciranje u turizmu na stranim jezicima (engleski, njemački, talijanski i francuski)“ 
- u Popisu modula / predmeta i njihovom opisu ažurirani su nositelji predmeta radi odlaska pojedinih nastavnika u mirovinu 
- ažurirana je literatura na tri predmeta (jezika): engleski, njemački i francuski 
- Tablica 2.1. nastavnici i suradnici – ažurirana je s nastavnicima i suradnicima koji sudjeluju u izvođenju programa 

 
2. Obrazac II. oprema, kadrovi  

- pod točkom 1. prostor i oprema dodane su sve dvorane, zavodi i kabineti u kojima je moguće izvođenje programa 
- pod točkom 1.5. oprema računalnih učionica navedena je raspoloživa računalna oprema  
- pod točkom 2.1. ažuriran je popis nastavnika i suradnika 
 

3. Obrazac III. financije 
- zbog smanjenja školarine na 600,00 kn bruto napravljena je promjena financija cjelokupnog programa  

 
4. Obrazac IV. kvaliteta  

-  tekst obrasca je izmijenjen na način da će se vrednovanje, praćenje uspješnosti izvedbe i obrada rezultata rada programa provoditi 
u koordinaciji s Odborom za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Fakulteta. 

II.  
Dr. sc. Alenka Šuljić Petrc se imenuje voditeljicom programa cjeloživotnog obrazovanja „Poslovno komuniciranje u turizmu“. Dr. sc. 
Alenka Šuljić Petrc će obavljati poslove voditeljice navedenog programa sukladno općim aktima Fakulteta. 
                                                                                                     lll. 
Izmjene i dopune programa cjeloživotnoga obrazovanja iz točke I. ove Odluke proslijedit će se uz zahtjev za vrednovanje Službi za 
cjeloživotno obrazovanje Sveučilišta u Rijeci na daljnju evaluaciju. 

                                                                                              IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 10. Združeni diplomski sveučilišni studij (master) „Turizam“: Usvajanje studijskog programa  
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić, prodekanica za razvoj 
 
Studijski program združenog diplomskog sveučilišnog studija (master) „Turizam“ nalazi se u prilogu ovog Zapisnika. 
 
 
Na temelju članka 3. Pravilnika o akreditiranju studijskih programa Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 14. svibnja 2015. godine i 
članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni 30. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 12. sjednici održanoj 16. srpnja 2018. godine, donosi 
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ODLUKU 

l. 
Usvaja se prijedlog studijskog programa združenog diplomskog sveučilišnog studija (master) „Turizam“. 

ll. 
Prijedlog studijskog programa iz točke I. ove Odluke upućuje se Sveučilištu u Rijeci, na daljnje postupanje. 

lll. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 11. Usvajanje Izvješća Povjerenstava za izbor nastavnika i suradnika: 
 
1. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu financije 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Elvis Mujačević 
 
Na temelju članaka 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 i 131/17) i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, a na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva za izbor, u 
sastavu: prof. dr. sc. Mario Pečarić– predsjednik,  prof. dr. sc. Elvis Mujačević – član  i  izv. prof. dr. sc. Manuel Benazić – član, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 12. sjednici, održanoj 16. srpnja 2018. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o usvajanju Izvješća Stručnog povjerenstva 
I. 

Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog 
profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu financije. 

II. 
Ova Odluka s Izvješćem Stručnog povjerenstva, upućuje se Matičnom odboru za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno 
polje ekonomije, radi provođenja postupka izbora pristupnika doc. dr. sc. Gorana Karanovića u znanstveno zvanje višeg 
znanstvenog suradnika. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
2. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu opća ekonomija 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić  
 
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 
5. lipnja 2018. 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 12. sjednici, održanoj dana 16. srpnja 2018. godine, donijelo je 

 
 ODLUKU 

I. 
Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog 
profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu opća ekonomija, u radni odnos 
na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom  – 1 izvršitelj/ica. 
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II. 
Doc. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić  izabire se u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za 
znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu opća ekonomija. 

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

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. listopada 2018. godine. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 12. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika i suradnika 
Izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno 
polje ekonomije, znanstvenu granu trgovina i turizam 
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), članka 84. Statuta Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 
5. lipnja 2018. 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 30. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 12. sjednici, održanoj dana 16. srpnja 2018. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
I. 

Raspisuje se natječaj za izbor zaposlenika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih 
znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane trgovine i turizam, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom  – 1 
izvršitelj/ica. 

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

1. Prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana – predsjednica Povjerenstva 
 Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 
2. Izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić – članica 

 Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 
3. Doc. dr. sc.  Daniela Soldić Frleta – članica 

 Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 
III. 

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

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 13. Usvajanje izvješća Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika:  
 
1. dr. sc. Tomislav Car  
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Ljubica Pilepić Stifanich 
 
Na temelju članka 35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 
02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 ,60/15 i 131/17) i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, a na prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor, u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Ljubica Pilepić  Stifanich, predsjednica Povjerenstva, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, prof. dr. 



12 
 

sc. Mislav Šimunić, član, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i  izv. prof. dr. sc. Jerko Glavaš, član, 
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski Fakultet u Osijeku, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu na 12. sjednici, održanoj 16. srpnja 2018. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
l. 

Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor dr. sc. Tomislava Cara u znanstveno zvanje 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. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
2. dr. sc. Vanja Vitezić  
Izvjestitelj: izv. prof. dr. sc. Marko Perić 
 
Na temelju članka 35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 
02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 ,60/15 i 131/17) i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, a na prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor, u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Marko Perić, predsjednik Povjerenstva, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, izv. prof. dr. sc. Nataša 
Rupčić, članica, Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka i  doc. dr. sc. Daniel Dragičević, član, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu,  Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 12. sjednici, održanoj 
16. srpnja 2018. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
I. 

Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor dr. sc. Vanje Vitezića u znanstveno zvanje 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. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
3. dr. sc. Maja Šimunić  
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Vlado Galičić 
Na temelju članka 35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 
02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 ,60/15 i 131/17) i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, a na prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor, u sastavu: prof. dr. sc. 
Vlado Galičić, predsjednik Povjerenstva, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, prof. dr. sc. Ines 
Milohnić, članica, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i  izv. prof. dr. sc. Jerko Glavaš, član, 
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski Fakultet u Osijeku, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu na 12. sjednici, održanoj 16. srpnja 2018. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
I. 

Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor dr. sc. Maje Šimunić u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za znanstveno 
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područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije. 
II. 

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

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 14. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja društvenih 
znanosti, znanstveno polje ekonomije 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. izv. prof. dr. sc. Romina Alkier 
Na temelju članka 35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 
02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 ,60/15 i 131/17) i članka  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 
12. sjednici, održanoj dana 16. srpnja 2018. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o pokretanju izbora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika 
I. 

Pokreće se postupak izbora izv. prof. dr. sc. Romine Alkier u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja 
društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije. 
 
U Stručno povjerenstvo za ovaj izbor imenuje se: 

a)  prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana – predsjednica Povjerenstva 
          Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci, 

b)  prof. dr. sc. Daniela Gračan -  članica 
          Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci, 

c)  prof. dr. sc. Oliver Kesar- član 
    Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu. 

II. 
Stručno povjerenstvo iz točke l. ove Odluke dužno je u roku propisanom Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
(„Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09 i 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 ,60/15 i 131/17), dostaviti 
izvješće Fakultetskom vijeću u kojem ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor, te daje prijedlog da se pristupnica izabere ili ne izabere u 
znanstveno zvanje. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
2. izv. prof. dr. sc. Marko Perić 
Na temelju članka 35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 
02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 ,60/15 i 131/17) i članka  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 
12. sjednici, održanoj dana 16. srpnja 2018. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o pokretanju izbora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika 
I. 

Pokreće se postupak izbora izv. prof. dr. sc. Marka Perića u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja 
društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije. 
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U Stručno povjerenstvo za ovaj izbor imenuje se: 

a)  prof. dr. sc. Vlado Galičić – predsjednik Povjerenstva 
          Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci, 

b)  prof. dr. sc. Zdenko Cerović-  član 
          Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci, 

c)  prof. dr. sc. Zdravko Zekić- član 
    Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci. 

II. 
Stručno povjerenstvo iz točke l. ove Odluke dužno je u roku propisanom Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
(„Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09 i 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 ,60/15 i 131/17), dostaviti 
izvješće Fakultetskom vijeću u kojem ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor, te daje prijedlog da se pristupnik izabere ili ne izabere u 
znanstveno zvanje. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
3. izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić 
Na temelju članka 35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 
02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 ,60/15 i 131/17) i članka  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 
12. sjednici, održanoj dana 16. srpnja 2018. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o pokretanju izbora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika 
I. 

Pokreće se postupak izbora izv. prof. dr. sc. Marinele Krstinić Nižić u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz znanstvenog 
područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije. 
 
U Stručno povjerenstvo za ovaj izbor imenuje se: 

a)  dr. sc. Branko Blažević, professor emeritus – predsjednik Povjerenstva 
b)  prof. dr. sc. Nela Vlahinić Lenz -  članica 
    Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci, 
c)  prof. dr. sc.  Ljerka Cerović - članica 
    Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci. 

II. 
Stručno povjerenstvo iz točke l. ove Odluke dužno je u roku propisanom Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
(„Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09 i 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 ,60/15 i 131/17), dostaviti 
izvješće Fakultetskom vijeću u kojem ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor, te daje prijedlog da se pristupnica izabere ili ne izabere u 
znanstveno zvanje. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
4. izv. prof. dr. sc. Zrinka Zadel 
Na temelju članka 35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 
02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 ,60/15 i 131/17) i članka  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 
12. sjednici, održanoj dana 16. srpnja 2018. godine, donijelo je 
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ODLUKU 

o pokretanju izbora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika 
I. 

Pokreće se postupak izbora izv. prof. dr. sc. Zrinke Zadel u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja 
društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije. 
 
U Stručno povjerenstvo za ovaj izbor imenuje se: 

a)  prof. dr. sc. Dragan Magaš – predsjednik Povjerenstva 
          Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci, 

b)  dr. sc. Marcel Meler, professor emeritus -  član 
c)  prof. dr. sc. Daniela Gračan - članica 

          Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci. 
II. 

Stručno povjerenstvo iz točke l. ove Odluke dužno je u roku propisanom Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
(„Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09 i 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 ,60/15 i 131/17), dostaviti 
izvješće Fakultetskom vijeću u kojem ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor, te daje prijedlog da se pristupnica izabere ili ne izabere u 
znanstveno zvanje. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 15. Odluka o podnošenju prijave za odobrenje izdanja udžbenika „Društveno poduzetništvo – poluga društava 
blagostanja“ autorice doc. dr. sc. Marije Ivaniš 
Izvjestiteljica: prodekanica za znanstvenu i stručnu djelatnost, prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
 
Na temelju odredbi Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta u Rijeci od 18. svibnja 2015. 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 12. sjednici, održanoj dana 16. srpnja 2018. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o odobrenju izdanja udžbenika „Društveno poduzetništvo – poluga društva blagostanja“ 

autorice doc. dr. sc. Marije Ivaniš 
I. 

Odobrava se tiskano izdavanje udžbenika „Društveno poduzetništvo – poluga društva blagostanja“  autorice doc. dr. sc. Marije 
Ivaniš, kao izdanja Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu:  
 

- vrsta izdanja: udžbenik 
- format: tiskano izdanje 
- opseg: 416 kartica, 26 autorskih araka, 313 bibliografskih jedinica 
- nakladnik: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci 
- znanstveno polje: ekonomija 
- jezik: hrvatski  
- recenzenti: dr. sc. Ratko Zelenika, prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić,  izv. prof. dr. sc. Kristina Črnjar. 

  
Udžbenik se izdaje u 150 tiskanih primjeraka. 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 16. Odluka o imenovanju Etičkog povjerenstva 
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Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Na temelju članaka 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 12. sjednici, održanoj  16. srpnja 2018. godine, donijelo je  

 
ODLUKU 

o imenovanju Etičkog povjerenstva 
I.  

Ovom odlukom imenuju se Etičko povjerenstvo Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u slijedećem sastavu:   
1. prof. dr. sc. Zdenko Cerović, predsjednik Povjerenstva,   
2. izv. prof. dr. sc. Adrijana Jelušić,  članica, 
3. Ivan  Butković, student III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija, član.  

II.  
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka KLASA: 013-01/15-01/15, URBROJ: 2156-24-15-02-01 od 09. studenog 2015. 
godine. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 17. Odluka o troškovima studija na poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) 
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, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na svojoj 12. sjednici, održanoj 16. srpnja  2018. godine, donosi 
 

 
ODLUKE 

o troškovima studija na poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima)  
I. 

Troškovi studija na poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu iznose 12.500,00 EUR  (1/3 troškova za svaku godinu studija iznosi 4.166,67 EUR, preračunato u kune prema 
srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate).   
Vrijednost 1 ECTS boda iznosi 69,44 EUR. 

II. 
Sukladno članku 15. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima  (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu, pristupnicima kojima se priznaju ECTS bodovi ostvareni u prethodnom obrazovanju,  školarina se  smanjuje 
razmjerno priznatim ECTS bodovima.  

III. 
Donošenjem ove Odluke, Odluka o troškovima studija na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) Menadžment 
održivog razvoja (KLASA: 643-02/15-01/12, URBROJ: 2156-24-15-05-01) od 22. srpnja 2015. godine i Odluka o troškovima studija na 
poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu (KLASA:  643-02/15-01/09, 
URBROJ: 2156-24-15-05-01) nastavljaju se primjenjivati od  22. srpnja 2015. godine, nastavljaju se primjenjivati do 30. rujna 2018. 
godine.  

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se na studente koji prvi puta upisuju poslijediplomski sveučilišni studij 
(doktorski studij) u 2018. / 2019. akademskoj godini.  
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 18. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 



17 
 

 
1. Izvedbeni plan nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) „Poslovna ekonomija u turizmu i 
ugostiteljstvu“ za 2018. / 2019. akademsku godinu 
 
Materijal za navedenu točku nalazi se u prilogu ovog Zapisnika. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
2. Odluka o raspisivanju Natječaja za upis polaznika na poslijediplomski sveučilišni studij  (doktorski studij) „Poslovna 
ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“  u 2018. / 2019.  akademskoj godini 
 
Na temelju članka 77. 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, 131/179) i članaka 6. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima  (doktorskim 
studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu od 30. lipnja 2015. godine, Odluke o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Sveučilišta u Rijeci od 21. rujna 2016. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima 
(doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu od 28. svibnja 2018. 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 12. sjednici 
održanoj dana 16. srpnja 2018. godine, donosi 

 
ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA 

za upis polaznika na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, polja ekonomije 

u akademskoj godini 2018. / 2019. 
 

Sukladno čl. 11. do 13. a. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 31. siječnja 2017. i Odluke  o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslijediplomskim 
sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (KLASA: 003-05/15-01/04, 
URBROJ: 2156/24-18-02-04) od 28. svibnja 2018. godine: 
 
Prijavu za natječaj mogu dati osobe koje su: 
• prema ranijim propisima diplomirale na odgovarajućem četverogodišnjem sveučilišnom dodiplomskom studiju, čijim se 

završetkom stječe visoka stručna sprema u polju ekonomije, ili  
• završile diplomski sveučilišni studij prema načelima Bolonjskog procesa, čijim su završetkom stekle najmanje 300 ECTS bodova i 

stekli akademski naziv mag. oec.  
 
Prijavu na natječaj mogu dati i osobe koje su završile niže navedene studije: 
• odgovarajući poslijediplomski znanstveni (magistarski) studij iz polja ekonomije (priznaje se 80 ECTS bodova) ili  
• kojima je do završetka odgovarajućeg poslijediplomskog znanstvenog magistarskog studija u polju ekonomije, ostala samo 

izrada i obrana magistarskog rada (priznaje se 60 ECTS bodova) ili  
• odgovarajući poslijediplomski specijalistički studij iz polja ekonomije (priznaje se 50 ECTS bodova) ili  
• kojima je do završetka odgovarajućeg poslijediplomskog specijalističkog studija u polju ekonomije, ostala samo izrada i obrana 

specijalističkog rada (priznaje se 35 ECTS boda).  
 
Troškovi studija utvrdit će se razmjerno broju priznatih ECTS bodova. 
Pristupnici se aktivno moraju služiti engleskim jezikom, što dokazuju indeksom ili drugom ispravom. 
Prijavu na natječaj mogu dati državljani Republike Hrvatske i strani državljani. 
 
Prijava mora sadržavati: 
• obrazac prijave s preporukom jednog ili dva sveučilišna nastavnika, ovisno o uspjehu na studiju  
• ovjerenu presliku diplome (za svaku razinu visokoškolskog obrazovanja) 
• prijepis i prosjek ocjena (za svaku razinu visokoškolskog obrazovanja) 
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• životopis  
• prijedlog teme istraživanja (obrazac) na hrvatskom i engleskom jeziku  
• dokumentaciju za priznavanje dodatnih kriterija 
• odluku o plaćanju ukoliko školarinu plaća pravna osoba 
• pristupnici koji su završili studij u inozemstvu moraju priložiti  rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano 

od Ureda za akademsko priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija pri Sveučilištu u Rijeci 
• pristupnici koji nisu državljani  Republike Hrvatske dužni su dostaviti dokaz o državljanstvu i rodni list.  

 
 
Kriterij odabira polaznika: 
Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) može upisati osoba koja ima odgovarajuće prethodno ekonomsko obrazovanje, 
ostvareni prosjek ocjena minimalno 3,6 (ostvarene na prvoj i drugoj razini obrazovanja)  i preporuku najmanje jednog sveučilišnog 
nastavnika. 
Pristupnici s prosjekom ocjena nižim od 3,6 mogu se upisati jedino uz pismene preporuke najmanje dva (2)  sveučilišna nastavnika, ali 
samo ukoliko posjeduju ostale stručne i znanstvene reference.  
 
Pristupnici se rangiraju temeljem sljedećih kriterija (najviše 100 bodova): 
• prosječan uspjeh na studiju prve i druge razine studija (ponderirana prosječna ocjena, najviše 50 bodova) 
• zaposlenje na znanstveno-nastavnoj ili znanstvenoj instituciji (najviše 10 bodova) 
• objavljeni znanstveni radovi u znanstvenim publikacijama citiranim u bazama podataka prema važećim kriterijima Pravilnika o 

uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/2017), pri čemu se rad kategorije A1 boduje s 10 bodova, a rad kategorije A2 s 5 
bodova (ukupno najviše 10 bodova) 

• priznanja ili nagrade (državna ili međunarodna razina) za znanstvene aktivnosti (10 bodova) 
• razgovor Povjerenstva za upis s pristupnikom o očekivanom znanstvenom doprinosu teme istraživanja, na temelju kojeg se 

ocjenjuje kvalificiranost pristupnika i realnost očekivanog znanstvenog doprinosa doktorske disertacije, mogućnost osiguravanja 
mentora te procjenjuje i znanje engleskog jezika. Ovaj kriterij je eliminacijski. (najviše 20 bodova). 

 
Organizacija studija 
Studij se izvodi u punom radnom vremenu ili s dijelom radnog vremena. 
 
Razredbeni prag 
Određen je odobrenom upisnom kvotom od 20 studenata. Na studij u punom radnom vremenu upisuje se 10 studenata. Na studij s 
dijelom radnog vremena upisuje se 10 studenata. Ukoliko se na studij ne javi dovoljan broj kandidata, Fakultet zadržava pravo da za 
ovu akademsku godinu ne otvori studij.  
Trajanje studija 
3 godine - 6 semestara, a njegovim završetkom se stječe 180 ECTS-a. 
Cijena studija 
Cijena studija iznosi 12.500,00 EUR izraženih u protuvrijednosti u kunama prema tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate. 
Polaznicima kojima se nakon upisa na studij priznaju stečeni ECTS-i, cijena studija smanjuje se u proporcionalnom dijelu. 
Prijave 
Prijave se podnose poštom preporučeno uz naznaku „Natječaj za poslijediplomski sveučilišni doktorski studij PETU" ili osobno, na 
adresu Primorska 42, Naselje Ika, p.p. 97, 51 410 Opatija. Obrazac prijave kao i detaljne obavijesti o studiju mogu se pronaći na 
mrežnoj stranici Fakulteta  www.fthm.uniri.hr . 
Prijave se primaju do  30. rujna 2018. 
 

Osobe za kontakt i informacije: 
 

Nada Bogojević, dipl. iur. 
Ured za studente 
tel: 051 294 199 
e-mail:nadab@fthm.hr uredpds@fthm.hr   

doc. dr. sc. Daniel Dragičević 
Tajnik doktorskog studija 
tel: 051 294 683 
e-mail: daniel@fthm.hr  
 

 
Odluka donesena jednoglasno. 

 

http://www.fthm.uniri.hr/
mailto:nadab@fthm.hr
mailto:uredpds@fthm.hr
mailto:daniel@fthm.hr
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AD 19. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. Izvedbeni plan nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) „Menadžment održivog razvoja“ 
za 2018. / 2019. akademsku godinu 
 
Materijal za navedenu točku nalazi se u prilogu ovog Zapisnika. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
2. Odluka o raspisivanju Natječaja za upis polaznika na poslijediplomski sveučilišni studij  (doktorski studij) „Menadžment 
održivog razvoja“ u 2018. / 2019.  akademskoj godini 
 
Na temelju članka 77. 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, 131/179) i članaka 6. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima  (doktorskim 
studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu od 30. lipnja 2015. godine, Odluke o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Sveučilišta u Rijeci od 21. rujna 2016. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima 
(doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu od 28. svibnja 2018. 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 vijeća Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, na 12. sjednici održanoj dana 16. 
srpnja 2018. godine, donosi  
 

ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA 
za upis polaznika na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij „Menadžment održivog razvoja“ 

za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, polja ekonomije  
u akademskoj godini 2018. / 2019. 

Sukladno čl. 11. do 13. a. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 31. siječnja 2017. i Odluke  o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslijediplomskim 
sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (KLASA: 003-05/15-01/04, 
URBROJ: 2156/24-18-02-04) od 28. svibnja 2018. godine: 
 
Prijavu za natječaj mogu dati osobe koje su: 
• prema ranijim propisima diplomirale na odgovarajućem četverogodišnjem sveučilišnom dodiplomskom studiju, čijim se 

završetkom stječe visoka stručna sprema u polju ekonomije, ili  
• završile diplomski sveučilišni studij prema načelima Bolonjskog procesa, čijim su završetkom stekle najmanje 300 ECTS bodova i 

stekli akademski naziv mag. oec.  
 
Prijavu na natječaj mogu dati i osobe koje su završile niže navedene studije: 
• odgovarajući poslijediplomski znanstveni (magistarski) studij iz polja ekonomije (priznaje se 80 ECTS bodova) ili  
• kojima je do završetka odgovarajućeg poslijediplomskog znanstvenog magistarskog studija u polju ekonomije, ostala samo 

izrada i obrana magistarskog rada (priznaje se 60 ECTS bodova) ili  
• odgovarajući poslijediplomski specijalistički studij iz polja ekonomije (priznaje se 50 ECTS bodova) ili  
• kojima je do završetka odgovarajućeg poslijediplomskog specijalističkog studija u polju ekonomije, ostala samo izrada i obrana 

specijalističkog rada (priznaje se 35 ECTS boda).  
 
Iznimno, s obzirom na specifičnost programa, upis na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij „Menadžment održivog razvoja“,  
odnosno treću obrazovnu razinu, može realizirati i osoba koja je: 
• završila prvu i drugu obrazovnu razinu, ali ne iz polja ekonomije (sveučilišni diplomski studij)  – 300 ECTS, uz uvjet da od 

trenutka prijave na doktorski studij do početka izvođenja nastave u 1. semestru 1. godine studija s uspjehom položi predmete  
„Makroekonomija“ i „Mikroekonomija“;  

• završila četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij, ali ne iz polja ekonomije, uz uvjet da od trenutka prijave na doktorski 
studij do početka izvođenja nastave u 1. semestru 1. godine studija s uspjehom položi predmete  „Makroekonomija“ i 
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„Mikroekonomija“. 
 
Troškovi studija utvrdit će se razmjerno broju priznatih ECTS bodova. 
Pristupnici se aktivno moraju služiti engleskim jezikom, što dokazuju indeksom ili drugom ispravom. 
Prijavu na natječaj mogu dati državljani Republike Hrvatske i strani državljani. 
Prijava mora sadržavati: 
• obrazac prijave s preporukom jednog ili dva sveučilišna nastavnika, ovisno o uspjehu na studiju  
• ovjerenu presliku diplome (za svaku razinu visokoškolskog obrazovanja) 
• prijepis i prosjek ocjena (za svaku razinu visokoškolskog obrazovanja) 
• domovnicu ili drugi odgovarajući dokument za strane državljane  
• rodni list (ne stariji od 6 mjeseci)  
• životopis  
• prijedlog teme istraživanja (obrazac) na hrvatskom i engleskom jeziku 
• dokumentaciju za priznavanje dodatnih kriterija 
• odluku o plaćanju ukoliko školarinu plaća pravna osoba 
• pristupnici koji su završili studij u inozemstvu moraju priložiti  rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano 

od Ureda za akademsko priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija pri Sveučilištu u Rijeci. 
 
Kriterij odabira polaznika: 
Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) može upisati osoba koja ima odgovarajuće prethodno ekonomsko obrazovanje ili 
prvu i drugu obrazovnu razinu, ali ne iz polja ekonomije (sveučilišni diplomski studij)  – 300 ECTS, uz uvjet da s uspjehom položi 
predmete  „Makroekonomija“ i „Mikroekonomija“, te ostvareni prosjek ocjena minimalno 3,6 (ostvarene na prvoj i drugoj razini 
obrazovanja) i preporuku najmanje jednog sveučilišnog nastavnika. 
Pristupnici s prosjekom ocjena nižim od 3,6 mogu se upisati jedino uz pismene preporuke najmanje dva (2)  sveučilišna nastavnika, ali 
samo ukoliko posjeduju ostale stručne i znanstvene reference.  
Pristupnici se rangiraju temeljem sljedećih kriterija (najviše 100 bodova): 
• prosječan uspjeh na studiju prve i druge razine studija (ponderirana prosječna ocjena, najviše 50 bodova) 
• zaposlenje na znanstveno-nastavnoj ili znanstvenoj instituciji (najviše 10 bodova) 
• objavljeni znanstveni radovi u znanstvenim publikacijama citiranim u bazama podataka prema važećim kriterijima Pravilnika o 

uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/2017), pri čemu se rad kategorije A1 boduje s 10 bodova, a rad kategorije A2 s 5 
bodova (ukupno najviše 10 bodova) 

• priznanja ili nagrade (državna ili međunarodna razina) za znanstvene aktivnosti (10 bodova) 
• razgovor Povjerenstva za upis s pristupnikom o očekivanom znanstvenom doprinosu teme istraživanja, na temelju kojeg se 

ocjenjuje kvalificiranost pristupnika i realnost očekivanog znanstvenog doprinosa doktorske disertacije, mogućnost osiguravanja 
mentora te procjenjuje i znanje engleskog jezika. Ovaj kriterij je eliminacijski. (najviše 20 bodova). 

 
Organizacija studija 
Studij se izvodi u punom radnom vremenu ili s dijelom radnog vremena. 
 
Razredbeni prag 
Određen je odobrenom upisnom kvotom od 30 studenata. Na studij u punom radnom vremenu upisuje se 10 studenata. Na studij s 
dijelom radnog vremena upisuje se 20 studenata. Ukoliko se na studij ne javi dovoljan broj kandidata, Fakultet zadržava pravo da za 
ovu akademsku godinu ne otvori studij.  
 
Trajanje studija 
3 godine - 6 semestara, a njegovim završetkom se stječe 180 ECTS-a. 
 
Cijena studija 
Cijena studija iznosi 12.500,00 EUR izraženih u protuvrijednosti u kunama prema tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate. 
Polaznicima kojima se nakon upisa na studij priznaju stečeni ECTS-i, cijena studija smanjuje se u proporcionalnom dijelu. 
 
Prijave 
Prijave se podnose poštom preporučeno uz naznaku „Natječaj za poslijediplomski sveučilišni doktorski studij MOR" ili osobno, na 
adresu Primorska 42, Naselje Ika, p.p. 97, 51 410 Opatija. Obrazac prijave  kao i detaljne obavijesti o studiju mogu se pronaći na 
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mrežnoj stranici Fakulteta  www.fthm.uniri.hr . 
Prijave se primaju do  30. rujna 2018. 

Osobe za kontakt i informacije: 
 

Nada Bogojević, dipl. iur. 
Ured za studente 
tel: 051 294 199 
e-mail:nadab@fthm.hr uredpds@fthm.hr   

doc. dr. sc. Elena Rudan 
Tajnica doktorskog studija 
tel: 051 294-717 
e-mail: elenar@fthm.hr  

 
Odluka donesena jednoglasno. 

 
 
 
3. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije – Jelena Komšić 
 
Na temelju članka 73. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 
45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 67. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni  tekst (KLASA: 
011-01/18-01/13, URBROJ: 2170-57-01-18-2) od 5. lipnja 2018., članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
– pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, te članka i 6., 22. i 23. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima  
(doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu od 30. lipnja 2015. godine, Odluke o izmjenama i 
dopunama Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci od 21. rujna 2016. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslijediplomskim 
sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu od 28. svibnja 2018. godine, na 
prijedlog Vijeća doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“, Fakultetsko vijeće na svojoj 12. sjednici održanoj dana 16. srpnja 
2018. donosi  
 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije 

I. 
Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije studentice Jelena Komšić (matični broj: 15MOR12), 
polaznice poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) „Menadžment održivog razvoja“, pod nazivom „Mjerenje 
reputacije turističke destinacije na društvenim medijima i zadovoljstva turista“, u sastavu: 

1. prof. dr. sc. Jasna Horvat, predsjednica,  
Sveučilište u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku 

2. prof.  dr. sc. Suzana Marković,  mentorica i članica,  
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

3. doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta, članica,  
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

II. 
Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije dužno je u roku od 3 (tri) mjeseca od dana donošenja ove Odluke izraditi pisano Izviješće 
o ocjeni doktorske disertacije „Mjerenje reputacije turističke destinacije na društvenim medijima i zadovoljstva turista“, podnijeti ga 
Fakultetskom vijeću Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i predložiti imenovanje Povjerenstva za obranu doktorske 
disertacije.  

III. 
Ova odluka stupa na snagu sa danom njenog donošenja.  
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
4. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije – Marijana Jurišić 
 
Na temelju članka 73. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 
45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 67. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni  tekst (KLASA: 
011-01/18-01/13, URBROJ: 2170-57-01-18-2) od 5. lipnja 2018., članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
– pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, te članka i 6., 22. i 23. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima  

http://www.fthm.uniri.hr/
mailto:nadab@fthm.hr
mailto:uredpds@fthm.hr
mailto:elenar@fthm.hr
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(doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu od 30. lipnja 2015. godine, Odluke o izmjenama i 
dopunama Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci od 21. rujna 2016. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslijediplomskim 
sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu od 28. svibnja 2018. godine, na 
prijedlog Vijeća doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“, Fakultetsko vijeće na svojoj 12. sjednici održanoj dana 16. srpnja 
2018. donosi  
 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije 

I. 
Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije studentice Marijane Jurišić (matični broj: 42MOR13), 
polaznice poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) „Menadžment održivog razvoja“, pod nazivom „Održivost kao 
sastavnica marke turističke destinacije“, u sastavu: 

1. prof. dr. sc. Zdenko Cerović, predsjednik,  
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

2. dr. sc. Bruno Grbac, znanstveni savjetnik  mentor i član,  
3. dr. sc. Mladen Črnjar, znanstveni savjetnik, komentar i član 
4. izv. prof. dr. sc. Lorena Bašan, članica  

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
5. prof. dr. sc. Neven Šerić, član 

Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet 
II. 

Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije dužno je u roku od 3 (tri) mjeseca od dana donošenja ove Odluke izraditi pisano Izviješće 
o ocjeni doktorske disertacije „Održivost kao sastavnica marke turističke destinacije“, podnijeti ga Fakultetskom vijeću Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i predložiti imenovanje Povjerenstva za obranu doktorske disertacije.  

III. 
Ova odluka stupa na snagu sa danom njenog donošenja.  
  

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 20. Poslijediplomski specijalistički studij  „Zdravstveni turizam“ 
 
1. Izvedbeni plan nastave na poslijediplomskom specijalističkom studiju „Zdravstveni turizam“ za 2018. / 2019. akademsku 
godinu 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Materijal za navedenu točku nalazi se u prilogu ovog Zapisnika. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
2. Odluka o prihvaćanju izvješća  Povjerenstva za ocjenu specijalističkog završnog rada – Luka Škifić 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Romina Alkier 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08, 
URBROJ: 2156-24-15-02-02) od 30. listopada 2015., sukladno članku 80. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst 
(KLASA: 011-01/18-01/13, URBROJ: 2170-57-01-18-2) od 05. lipnja 2018., Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu na 12.  sjednici održanoj  16. srpnja 2018. godine, donosi 

 
ODLUKU 

I. 
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za ocjenu specijalističkog završnog rada studenta poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog 
studija „Zdravstveni turizam“ Luke Škifića (matični broj: 20ZT12), studenta poslijediplomskog specijalističkog studija „Zdravstveni 
turizam“,  pod naslovom „Mjerenje kvalitete usluga u Thallasso welness centru Opatija primjenom servqual modela“. 
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II. 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu, u sastavu: 

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

2.    prof. dr. sc. Suzana Marković, mentorica i članica 
   Sveučilište u Rijeci,  Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

4.    prof. dr. sc. Viktor Peršić, član 
   Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet u Rijeci. 

III. 
Javna obrana rada održat će se  26. srpnja 2018.  godine  u 10:00 sati u Vijećnici Fakulteta. 

IV. 
Zapisnik na obrani vodit će asistentica, Marina Barkiđija Sotošek. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 

AD 21. Razno  
 
Pod točkom razno nije se raspravljalo. 
 

Sjednica Fakultetskog vijeća završila je u 10:20 sati.   
 
Zapisničarka: Maja Juračić, dipl. iur., v.r.                                                                                
                           

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

 
 


