Opatija, 4. veljače 2019.
ZAPISNIK
sa 19. sjednice Fakultetskog vijeća, održane u
ponedjeljak, 4. veljače 2019. godine, s početkom u 9,00 sati, u Dvorani III
SJEDNICU SAZVALA

prof. dr. sc. Dora
Smolčić Jurdana,
dekanica

ZAPISNIČARKA

Maja Juračić, dipl. iur.

VODITELJICA

prof. dr. sc. Dora
Smolčić Jurdana,
dekanica

NAZOČNI ČLANOVI FAKULTETSKOG VIJEĆA: izv. prof. dr. sc. Romina Alkier, doc. dr. sc. Lidija Bagarić, doc. dr. sc. Suzana Bareša,
prof. dr. sc. Nevenka Blažević, doc. dr. sc. Siniša Bogdan, doc. dr. sc. Brigita Bosnar-Valković, prof. dr. sc. Zdenko Cerović, izv. prof.
dr. sc. Kristina Črnjar, doc. dr. sc. Ana Čuić Tanković, doc. dr. sc. Jelena Đurkin Badurina, prof. dr. sc. Vlado Galičić, prof. dr. sc.
Daniela Gračan, doc. dr. sc. Sabina Hodžić, doc. dr. sc. Ivana Ivančić, doc. dr. sc. Marija Ivaniš, prof. dr. sc. Slobodan Ivanović, prof.
dr. sc. Sandra Janković, izv. prof. dr. sc. Adriana Jelušić, doc. dr. sc. Goran Karanović, prof. dr. sc. Greta Krešić, izv. prof. dr. sc.
Marinela Krstinić Nižić, doc. dr. sc. Marina Laškarin Ažić, 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. Dolores Miškulin, prof. dr. sc. Edna
Mrnjavac, doc. dr. sc. Maja Nikšić Radić, prof. dr. sc. Nadia Pavia, izv. prof. dr. sc. Marko Perić, doc. dr. sc. Marina Perišić Prodan,
prof. dr. sc. Milena Peršić, izv. prof. dr. sc. Ljubica Pilepić Stifanich, doc. dr. sc. Katarina Poldrugovac, doc. dr. sc. Elena Rudan, prof.
dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta, prof. dr. sc. Christian Stipanović, prof. dr. sc. Mislav Šimunić, izv. prof.
dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić, Denis Turalija, mag. oec., doc. dr. sc. Dubravka Vlašić, izv. prof. dr. sc. Ana–Marija Vrtodušić Hrgović,
izv. prof. dr. sc. Zrinka Zadel, Jure Bulović, Paula Petrinec, Maša Trinajstić,
ODSUTNI ČLANOVI FAKULTETSKOG VIJEĆA: prof. dr. sc. Tea Baldigara, izv. prof. dr. sc. Lorena Bašan, dr. sc. Tomislav Car, doc.
dr. sc. Josipa Cvelić Bonifačić, doc. dr. sc. Daniel Dragičević, prof. dr. sc. Dragan Magaš, izv. prof. dr. sc. Ines Milohnić, prof. dr. sc.
Elvis Mujačević, doc. dr. sc. Nataša Slavić, Ivan Butković, Vedrana Čikeš, Paula Dropulić, Helena Rogulj, Laura Valentić, Vanessa
Peruničić
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 19. sjednicu Fakultetskog vijeća.
DNEVNI RED
1.

Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Fakultetskog vijeća

2.

Usvajanje Dnevnog reda 19. 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, Paula Petrinec

6.

Izbor nastavnika i suradnika:
1. Izbor nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za interdisciplinarno znanstveno
područje, znanstveno polje geografija
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Izvjestiteljica : prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana
2. Izbor nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto docenta 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 iz područja društvenih znanosti, znanstveno polje
ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović
4. Izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja društvenih znanosti, znanstveno polje
ekonomije, znanstvenu granu trgovina i turizam
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana
5. Izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja društvenih znanosti, znanstveno polje
ekonomije, znanstvenu granu opća ekonomija
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Adriana Jelušić
6. Izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja društvenih znanosti, znanstveno polje
ekonomije, znanstvenu granu opća ekonomija
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić
7. izbor suradnika u suradničko zvanje i na zamjensko radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih
znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Ines Milohnić

7.

Provođenje dijela natječajnog postupka za Sveučilište u Dubrovniku:
Donošenje mišljenja u postupku izbora nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog
profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu
računovodstvo
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Milena Peršić

8.

Odluka o raspisivanju natječaja 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 marketing
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana

9.

Usvajanje izvješća Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje:
1. dopuna Izvješća za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja društvenih
znanosti, znanstveno polje ekonomije – izv. prof. dr. sc. Zrinka Zadel
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Dragan Magaš
2. višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije -doc. dr.
sc. Elena Rudan
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Christian Stipanović

10.

Odluka o dopuni Nastavnog plana diplomskog sveučilišnog studija „Održivi razvoj turizma“ u akademskoj godini
2018./2019.
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić

11.

Odluka o uvjetima upisa u višu godinu studija i visini školarine za upis neostvarenih ECTS bodova na
poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima)
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana

12.

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“
1. Odluka o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i imenovanju Povjerenstva za obranu
doktorske disertacije mr. sc. Damira Jerkovića
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Vlado Galičić
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13.

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“
1. Odluka o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i imenovanju Povjerenstva za obranu
doktorske disertacije Matine Gjurašić
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Suzana Marković

14.

Poslijediplomski specijalistički sveučilišni studij „Zdravstveni turizam“
Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu specijalističkog završnog rada studenta Egona Zukića
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Sandra Janković

15.

Poslijediplomski specijalistički sveučilišni studij „Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu“
Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu specijalističkog završnog rada studentice Tine Slamar
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana

16.

Razno

AD 1. Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Fakultetskog vijeća
Zapisnik sa 18. sjednice Fakultetskog vijeća usvojen je bez primjedbi.
AD 2. Usvajanje Dnevnog reda 19. sjednice Fakultetskog vijeća
Dnevni red 19. 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:
- Dekanica je pozdravila i predstavila nove docente koji su postali članovi Fakultetskog vijeća: doc. dr. sc. Jelenu Đurkin Badurina,
doc. dr. sc. Ivanu Ivančić, doc. dr. sc. Anu Čuić Tanković. i doc. dr. sc. Josipu Cvelić Bonifačić
- Sveučilište u Rijeci raspisalo je Poziv za namjensko institucijsko financiranje internacionalizacije znanosti i umjetnosti kroz projekte
dolazne mobilnosti istaknutih znanstvenika, umjetnika i nastavnika čija je svrha i cilj financiranje troškova dolaska i boravka
međunarodno istaknutih znanstvenika i nastavnika. Financiranje je namijenjeno ostvarivanju planskih projektnih aktivnosti u
znanstveno-istraživačkom radu, a sudjelovanje u nastavi poslijediplomskih studija tijekom boravka na Sveučilištu u Rijeci može biti
dodna vrijednost ali ne i glavni razlog dolaska. Natječaj je trajno otvoren do opoziva od strane Rektorice i odobrava se u
jednomjesečnim ciklusima.
- Dekanica je najavila da će Sveučilište u Rijeci 1. ožujka 2019. godine raspisati ERASMUS natječaj za mobilnost osoblja u
akademskoj godini 2019./2020. Nastavno i nenastavno osoblje može se prijaviti za mobilnost u sljedeće svrhe: održavanje
nastave/podučavanja za nastavno osoblje, stručno usavršavanje/osposobljavanje za nastavno i nenastavno osoblje te kombinaciju
održavanja nastave/podučavanja i stručnog usavršavanja/osposobljavanja za nastavno osoblje. Detalji natječaja biti će dostupni na
mrežnim stranicama Sveučilišta a detaljnije informacije o oba natječaja dostaviti će se svim zaposlenicima e-mailom nakon sjednice
Fakultetskog vijeća.
- dr. sc. Vidoje Vujić, professor emeritus, u sklopu Katedre za upravljanje znanjem, pokrenuo je inicijativu za osnivanjem UNESCO
katedre “Upravljanje znanjem za održivi razvoj” pri našem Fakultetu. Svrha UNESCO-ove Katedre jest unapređenje znanja i prakse u
području koje je prioritet i za Fakultet, Sveučilište i UNESCO. U slučaju prihvaćanja osnivanja Katedre, partnerstvo će biti formalizirano
sporazumom potpisanim između glavnog ravnatelja UNESCO-a i Rektorice Sveučilišta u Rijeci. Sama inicijativa o osnivanju UNESCO
katedre biti će predstavljena od strane doc. dr. sc. Marije Ivaniš, na 11. Sjednici Stručnog vijeća za internacionalizaciju, istraživanje i
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projekte Sveučilišta u Rijeci kako bi se osigurala platforma za institucionalnu podršku u daljnjoj pripremi projekta.
- dana 21. siječnja 2019. godine, otvoren je postupak likvidacije društva Centar za održivi razvoj Fakulteta za menadžment u turizmu i
ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci, d.o.o. putem javnog bilježnika, gdje su dane na Zapisnik Odluka o prestanku društva iz razloga što
jedini član društva nema više poslovnog interesa za poslovanje društva u kojem nije bilo aktivnosti i nema zaposlenih, Odluka o
opozivu člana uprave te Odluka o opozivu prokure. Javnobilježnički ured, navedeno će proslijediti Trgovačkom sudu u Rijeci te provesti
postupak likvidacije s ciljem brisanja Društva iz Sudskog registra.
- izv. prof.dr.sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović imenovana je za članicu Nadzornog odbora Hrvatskog društva menadžera kvalitete 17.
prosinca 2018. godine koje broji preko 150 članova iz zemlje i inozemstva, stručnjaka iz područja kvalitete. Hrvatsko društvo
menadžera kvalitete usmjereno je na unapređivanje teorije, prakse i kulture kvalitete kroz poticanje znanstveno-istraživačkog i
stručnog rada u području upravljanja kvalitetom.
- na zamolbu studenata završni ispiti u ljetnom semestru održavat će se kroz dva tjedna te će biti objavljen novi kalendar nastave.
Dekanica je zamolila članove Fakultetskog vijeća da detaljne izvedbene planove nastave ispune sukladno novim datumima ispitnih
rokova.
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 22. sjednice Senata održane 18. prosinca 2018.
godine, 23. sjednice Senata održane 22. siječnja 2019. godine, i 24. tematske sjednica Senata održane 29. siječnja 2019. 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, Paula Petrinec
Predsjednica Studentskog zbora, Paula Petrinec, izvijestila je Fakultetsko vijeće o aktivnostima Studentskog zbora kako slijedi:
- Studentski zbor FMTU aktivno radi na realizaciji studentskih aktivnosti, a nakon već predstavljene Brucošijade, MEKST-a i
Humanitarnog tjedna, priprema se Bal hotelijera 2019., koji će se održati 4. travnja 2019. u Kristalnoj dvorani hotela Kvarner.
- u pripremi je organizacija odlaska na Turizmijadu koja se svake godine tradicionalno održava u Budvi. Organizaciju putovanja u Crnu
Goru preuzeo je student Jure Bulović.
- u planu je priprema aktivnost odlaska na Međunarodni susret studenata turizma i ugostiteljstva u Šibeniku koji se tradicionalno
održava u ožujku. Nakon dobivanja informacije o održavanju susreta, planirane aktivnosti će se predstaviti dekanici prof. dr. sc. Dori
Smolčić Jurdana te prodekanici za nastavu prof. dr. sc. Greti Krešić na odobrenje o odobrenje. po dobivenom odobrenju, organizaciju
putovanja preuzeti će studentica Laura Valentić.
- sa izv. prof. dr. sc. Kristinom Črnjar i izv. prof. dr. sc. Goranom Karanovićem planira se poboljšati umrežavanje Erasmus studenata
sa ostalim studentima te pojačati njihovu uključenost u studentski život i aktivnosti. Studentski će zbor od sad objavljivati dvojezične
objave na svojim društvenim mrežama kako bi postigli maksimalnu moguću uključenost i informiranost Erasmus studenata. Na
prijedlog izv. prof. dr. sc. Gorana Karanovića Studentski zbor Fakulteta sudjelovati će na Welcome Day sa prezentacijom o svom
djelovanju koja će koristiti i kao svojevrstan poziv na aktualne studentske aktivnosti.
AD 6. Izbor nastavnika i suradnika:
1. Izbor nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za interdisciplinarno znanstveno područje,
znanstveno polje geografija
Izvjestiteljica : prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana
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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, 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 te Mišljenja
Fakultetskog vijeća Prirodoslovno – matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (KLASA: 640-03/19-08/1, URBROJ: 251-58-1020719), od 25. siječnja 2019. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 19. sjednici, održanoj 4.
veljače 2019. godine, donijelo je
ODLUKU
I.
Usvaja se Mišljenje Fakultetskog vijeća Prirodoslovno – matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u postupku izbora nastavnika u
znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz interdisciplinarnog područja znanosti, polja geografija.
II.
Dr. sc. Hrvoje Grofelnik izabire se u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz interdisciplinarnog područja
znanosti, polja geografija.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Odluka donesena jednoglasno.
2. Izbor nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih znanosti,
znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu ekonomika poduzetništva
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Christian Stipanović
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 19. sjednici, održanoj 4. veljače 2019. godine, donijelo je
ODLUKU
I.
Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz
znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, znanstvene grane ekonomika poduzetništva, u radni odnos
na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj/ica.
II.
Dr. sc. Krešimir Mikinac izabire se u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih
znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu ekonomika poduzetništva.
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.
3. Izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja društvenih znanosti, znanstveno polje
ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović
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Na temelju članaka 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04,
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), članka 84. Statuta Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od
5. lipnja 2018. 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 19. sjednici, održanoj 4. veljače 2019. godine,
donijelo je
ODLUKU
I.
Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja
društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane organizacija i menadžment, u radni odnos na određeno vrijeme i
s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj/ica.
II.
Ema Petaković bira se u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog
polja ekonomije, znanstvene grane organizacija i menadžment, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.
III.
Za mentora Eme Petaković imenuje se izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović
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 radno mjesto asistenta iz područja društvenih znanosti, znanstveno polje
ekonomije, znanstvenu granu trgovina i turizam
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana
Na temelju članaka 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04,
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), članka 84. Statuta Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od
5. lipnja 2018. 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 19. sjednici, održanoj 4. veljače 2019. godine,
donijelo je
ODLUKU
I.
Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja
društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane trgovina i turizam, u radni odnos na određeno vrijeme i s punim
radnim vremenom – 1 izvršitelj/ica.
II.
Romina Agbaba 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 Romine Agbaba imenuje se prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana.
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.
5. Izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja društvenih znanosti, znanstveno polje
ekonomije, znanstvenu granu opća ekonomija
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Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Adriana Jelušić
Na temelju članaka 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04,
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), članka 84. Statuta Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od
5. lipnja 2018. 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 19. sjednici, održanoj 4. veljače 2019. godine,
donijelo je
ODLUKU
I.
Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja
društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane opća ekonomija, u radni odnos na određeno vrijeme i s punim
radnim vremenom – 1 izvršitelj/ica.
II.
Karmen Mikulić bira se 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.
III.
Za mentora Karmen Mikulić imenuje se izv. prof. dr. sc. Adriana Jelušić
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.
6. Izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja društvenih znanosti, znanstveno polje
ekonomije, znanstvenu granu opća ekonomija
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić
Na temelju članaka 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04,
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), članka 84. Statuta Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od
5. lipnja 2018. 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 19. sjednici, održanoj 4. veljače 2019. godine,
donijelo je
ODLUKU
I.
Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja
društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane opća ekonomija, u radni odnos na određeno vrijeme i s punim
radnim vremenom – 1 izvršitelj/ica.
II.
Tatjana Špoljarić bira se u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog
polja ekonomije, znanstvene grane opća ekonomija, na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom.
III.
Za mentora Tatjani Špoljarić imenuje se izv. prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić.
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.
7. izbor suradnika u suradničko zvanje i na zamjensko radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti,
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znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Ines Milohnić
Na temelju članaka 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04,
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), članka 84. Statuta Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od
5. lipnja 2018. 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 19. sjednici, održanoj 4. veljače 2019. godine,
donijelo je
ODLUKU
I.
Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor suradnika u suradničko zvanje i na zamjensko radno mjesto asistenta iz
znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane organizacija i menadžment, u radni odnos
na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom, do povratka zaposlenice na rad – 1 izvršitelj/ica.
II.
Dominik Patafta bira se u suradničko zvanje i na zamjensko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti,
znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane organizacija i menadžment, na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom.
III.
Za mentora Dominiku Patafti imenuje se prof. dr. sc. Ines Milonić.
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 7. Provođenje dijela natječajnog postupka za Sveučilište u Dubrovniku:
Donošenje mišljenja u postupku izbora nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora
za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu računovodstvo
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Milena Peršić
U postupku pokrenutom temeljem Zamolbe Senata Sveučilišta u Dubrovniku za provedbu postupka izbora u znanstveno – nastavno
zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora ( Broj: 1833/18) od 15. studenog 2018. godine, na temelju članaka 32. , 35. i 95.
stavak 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), članka 83. stavak 3. Statuta Sveučilišta u Rijeci (od 5. lipnja 2018. godine,
članka), članka 12. Pravilnika o postupku izbora u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička
zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci (pročišćeni tekst od 15. svibnja 2015. godine), članaka 29. i 46. stavak
3. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine), a na prijedlog Stručnog
povjerenstva, u sastavu: prof. dr. sc. Milena Peršić – predsjednica Povjerenstva, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u
turizmu i ugostiteljstvu, prof. dr. sc. Sandra Janković, - članica, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i
prof. dr. sc. Lorena Mošnja Škare – članica, Fakultet ekonomije i turizma „ Dr. M. Mirković“, Sveučilište u Puli, Fakultetsko vijeće
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 19. sjednici, održanoj 4. veljače 2019. godine, donijelo je
ODLUKU
I.
Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje izvanrednog profesora
za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvenu granu računovodstvo, temeljem javnog natječaja
Sveučilišta u Dubrovniku.
II.
Ova Odluka s Izvješćem Stručnog povjerenstva, upućuje se Matičnom odboru za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno
polje ekonomije, radi provođenja postupka izbora pristupnice doc. dr. sc. Iris Lončar u znanstveno zvanje višeg znanstvenog
suradnika za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
8

Odluka donesena jednoglasno.
AD 8. Odluka o raspisivanju natječaja 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 marketing
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana
Na temelju članaka 92. 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, 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, te članaka
29. i 46. 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 19. sjednici, održanoj 4. veljače 2019. godine, donijelo je
ODLUKU
I.
Raspisuje se natječaj za izbor nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora 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.
II.
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor, u sastavu:
1. dr. sc. Marcel Meler, professor emeritus – predsjednik Povjerenstva
2. izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić – članica
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
3. izv. prof. dr. sc. Lorena Bašan– članica
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
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 9. Usvajanje izvješća Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje:
1. dopuna Izvješća za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti,
znanstveno polje ekonomije – izv. prof. dr. sc. Zrinka Zadel
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Dragan Magaš
Na temelju članaka 35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04,
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 ,60/15 i 131/17) i članka 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. Dragan Magaš - predsjednik, dr. sc. Marcel Meler, professor emeritus - član i prof. dr. sc. Daniela Gračan - članica, Fakultetsko
vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 19. sjednici, održanoj 04. veljače 2019. godine, donijelo je
ODLUKU
o usvajanju dopune Izvješća Stručnog povjerenstva
I.
Usvaja se dopuna Izvješća Stručnog povjerenstva u postupku izbora nastavnika u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz
znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije.
II.
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Ova Odluka s dopunjenim Izvješćem Stručnog povjerenstva, upućuje se Matičnom odboru za znanstveno područje društvenih
znanosti, znanstveno polje ekonomije, radi provođenja postupka izbora pristupnice izv. prof. dr. sc. Zrinke Zadel u znanstveno zvanje
znanstvenog savjetnika.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Odluka donesena jednoglasno.
2. višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije -doc. dr. sc. Elena
Rudan
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Christian Stipanović
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 temelju Izvješća Stručnog povjerenstva za izbor, u sastavu: prof. dr.
sc. Christian Stipanović – predsjednik, prof. dr. sc. Nadia Pavia – članica i prof. dr. sc. Darko Prebežac – član, Fakultetsko vijeće
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 19. sjednici, održanoj 4. veljače 2019. godine, donijelo je
ODLUKU
o usvajanju Izvješća Stručnog povjerenstva
I.
Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora nastavnika u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz
znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije.
II.
Ova Odluka s Izvješćem Stručnog povjerenstva, upućuje se Matičnom odboru za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno
polje ekonomije, radi provođenja postupka izbora pristupnice doc. dr. sc. Elene Rudan u znanstveno zvanje višeg znanstvenog
suradnika.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Odluka donesena jednoglasno.
AD 10. Odluka o dopuni Nastavnog plana diplomskog sveučilišnog studija „Održivi razvoj turizma“ u akademskoj godini
2018./2019.
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine) i
članka 5. Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Fakultetsko vijeće
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 19. sjednici, održanoj dana 4. veljače 2019. godine, donosi
ODLUKU
o dopuni Nastavnog plana diplomskog sveučilišnog studija „Održivi razvoj turizma“ u akademskoj godini 2018./2019.
I.
Nastavni plan diplomskog sveučilišnog studija „Održivi razvoj turizma“, u akademskoj godini 2018./2019. (KLASA: 602-04/18-01/159,
URBROJ: 2156-24-18-05-06), od 16. srpnja 2018. godine, u tablici popisa predmeta koje upisuju studenti I. godine, II. semestra, pod
rednim brojem 3 mijenja se nositelj predmeta te sada glasi:
R.Br.

NASTAVNIK

PREDMET

PREDAVANJA

VJEŽBE

SEMINARI

ECTS

3.

doc. dr. sc. Hrvoje Grofelnik

Prirodni resursi u turizmu

30

0

30

6

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te se primjenjuje od akademske godine 2018./2019.
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Odluka donesena jednoglasno.
AD 11. Odluka o uvjetima upisa u višu godinu studija i visini školarine za upis neostvarenih ECTS bodova 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 (KLASA: 003-05/15-01/08,
URBROJ: 2156-24-15-02-02) od 30. listopada 2015. godine, a sukladno članku 128. Statuta Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst
(KLASA: 011-01/18-01/04, URBROJ: 2170-57-01-18-3) od 05. lipnja 2018. godine, članku 36. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci
– pročišćeni tekst (KLASA: 011-01/18-01/13, URBROJ: 2170-57-01-18-2) od 05. lipnja 2018. godine, odredbama Pravilnika o
poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u
Rijeci – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018. i studijskim programima
poslijediplomskih sveučilišnih studija (doktorskih studija) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ i „Menadžment održivog
razvoja“, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 19. sjednici održanoj 04. veljače 2019. godine,
donosi
ODLUKU
o uvjetima upisa u višu godinu studija i visini školarine za upis neostvarenih ECTS bodova
na poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima)
I.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina školarine za studente poslijediplomskih sveučilišnih studija (doktorskih studija) na Fakultetu za
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu koji nisu ostvarili upisane ECTS bodove iz predmeta upisanih u tekućoj akademskoj godini, te su
ih sukladno Studijskim programima upisanih studija dužni ponovno upisati u narednoj akademskoj godini.
II.
Redoviti student koji nije ostvario upisane ECTS bodove u akademskoj godini, dužan je ponovno upisati iste predmete u novoj
akademskoj godini i, sukladno studijskom programu, razliku predmeta do 60 ECTS bodova iz više godine studija.
Izvanredni student koji nije ostvario upisane ECTS bodove u akademskoj godini, dužan je ponovno upisati iste predmete u novoj
akademskoj godini i sukladno studijskom program razliku predmeta do najmanje 30 odnosno najviše 60 ECTS bodova iz više godine
studija.
Zbroj ECTS bodova koje student može prenijeti u višu godinu studija iznosi najviše 10 ECTS bodova.
III.
Studentu završne, III. godine poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija), dozvoljava se upis svih nepoloženih ili
neupisanih predmeta iz prethodne akademske godine a do najviše 70 ECTS bodova.
IV.
Izvanredni studenti za ponovno upisane predmete u novoj akademskoj godini plaćaju participaciju u troškovima studija za ponovno
upisane ECTS bodove. Vrijednosti jednog ECTS boda iznosi 30,22 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Narodne
banke Hrvatske na dan uplate.
V.
Izvanrednim studentima koji su u završnoj III. godini studija upisali Doktorsku disertaciju (50 ECTS bodova) uplaćena školarina za
pripadajuće ECTS bodove važit će za tri uzastopno upisane akademske godine.
Za ponovni upis Doktorske disertacije (50 ECTS bodova), nakon navedenog u stavku 1. ove točke, u novoj akademskoj godini a do
maksimalnog dopuštenog roka trajanja studija, studenti plaćaju participaciju u troškovima studija prema vrijednosti jednog ECTS boda
koji iznosi 22,70 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate.
VI.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o uvjetima upisa u više godine studija za studente na poslijediplomskim
doktorskim studijima Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (KLASA: 643-01/16-01/03, URBROJ: 2156-24-16-01-01)
od 25. studenoga 2016.
VIl.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od akademske godine 2018. / 2019.
Odluka donesena jednoglasno.
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AD 12. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“
1. Odluka o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i imenovanju Povjerenstva za obranu
doktorske disertacije mr. sc. Damira Jerkovića
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Vlado Galičić
Na temelju čl. 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine,
sukladno čl. 116. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09,
63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), čl. 67. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst (KLASA: 011-01/1801/13, URBROJ: 2170-57-01-18-2) od 05. lipnja 2018. godine i čl. 6., 21. i 23. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima
(doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/1501/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018, na prijedlog Vijeća doktorskog studija Poslovna ekonomija u turizmu i
ugostiteljstvu, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 19. sjednici, održanoj 04. veljače 2019. 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. Damira Jerkovića (matični broj: 34DR11), polaznika
poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, pod nazivom „Povećanje
konkurentnosti i međuovisnosti subjekata poljoprivrede i turizma učećom organizacijom“ izrađenu pod mentorstvom prof. dr.
sc. Zdenka Cerovića te se imenuje Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1. prof. dr. sc. Vlado Galičić, predsjednik
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
2. prof. dr. sc. Ines Milohnić
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
1. izr. prof. dr. Tadeja Jere Jakulin
Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica, Portorož, R. Slovenija.
II.
Javna obrana doktorske disertacije održat će se 22. veljače 2019. godine s početkom u 10:00 sati u Vijećnici Fakulteta za
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.
III.
Zapisnik na obrani vodit će asistentica Maša Trinajstić.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Odluka donesena jednoglasno.
AD 13. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“
1. Odluka o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i imenovanju Povjerenstva za obranu
doktorske disertacije Matine Gjurašić
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Suzana Marković
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine,
sukladno čl. 116. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09,
63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), čl. 67. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst (KLASA: 011-01/1801/13, URBROJ: 2170-57-01-18-2) od 05. lipnja 2018. godine i čl. 6., 21. i 23. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima
(doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/1501/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018, na prijedlog Vijeća doktorskog studija Menadžment održivog razvoja,
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 19. sjednici, održanoj 04. veljače 2019. godine, donosi
ODLUKU
o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije
i imenovanju Povjerenstva za obranu doktorske disertacije
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I.
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske Matine Gjurašić (matični broj: 37MOR13), polaznice poslijediplomskog
sveučilišnog studija (doktorskog studija) Menadžment održivog razvoja, pod nazivom „Koncept i mjerenje unutarnje kvalitete usluga
u hotelijerstvu“, izrađenu pod mentorstvom prof. dr. sc. Jasne Horvat (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,
Ekonomski fakultet u Osijeku) i komentorstvom izv. prof. dr. sc. Dine Lončarić (Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u
turizmu i ugostiteljstvu) te se imenuje Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:
1. prof. dr. sc. Suzana Marković, predsjednica,
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
2. izv. prof. dr. sc. Josipa Mijoč, članica
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku
3. doc. dr. sc. Lidija Bagarić, članica
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.
II.
Javna obrana doktorske disertacije održat će se 21. veljače 2019. godine s početkom 12:30 sati u Vijećnici Fakulteta za menadžment
u turizmu i ugostiteljstvu.
III.
Zapisnik na obrani vodit će poslijedoktorand dr. sc. Vanja Vitezić.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Odluka donesena jednoglasno.
AD 14. Poslijediplomski specijalistički sveučilišni studij „Zdravstveni turizam“
Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu specijalističkog završnog rada studenta Egona Zukića
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Sandra Janković
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 19. sjednici održanoj 04. veljače 2019. godine, donosi
ODLUKU
I.
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za ocjenu specijalističkog završnog rada studenta poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog
studija „Zdravstveni turizam“ Egona Zukića (matični broj: 22ZT12), pod naslovom „Primjena Balanced Scorecard metode u javnom
zdravstvu: Studija slučaja Primorsko-goranske županije“.
II.
Imenuje se Povjerenstvo za obranu, u sastavu:
1. prof. dr. sc. Milena Peršić, predsjednica Povjerenstva
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
2. prof. dr. sc. Sandra Janković, mentorica i članica
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
3. prof. dr. sc. Vladimir Mićović, član
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet u Rijeci.
III.
Javna obrana rada održat će se 07. ožujak 2019. godine u 13:00 sati u Vijećnici Fakulteta.
IV.
Zapisnik o obrani vodit će izv. prof. dr. sc. Dubravka Vlašić
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Odluka donesena jednoglasno.
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AD 15. Poslijediplomski specijalistički sveučilišni studij „Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu“
Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu specijalističkog završnog rada studentice Tine Slamar
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08,
URBROJ: 2156-24-15-02-02) 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 19. sjednici održanoj 04. veljače 2019. godine, donosi

ODLUKU
I.
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za ocjenu specijalističkog završnog rada studentice poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog
studija „Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu“ Tine Slamar (matični broj: 15SP12), pod naslovom „Odrednice održivog razvoja
turizma Vrsara“.
II.
Imenuje se Povjerenstvo za obranu, u sastavu:
1. prof. dr. sc. Dragan Magaš, predsjednik Povjerenstva
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
4. izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić, članica
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
III.
Javna obrana rada održat će se 19. ožujka 2019. godine u 14:30 sati u Vijećnici Fakulteta.
IV.
Zapisnik na obrani vodit će asistentica Maša Trinajstić
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Odluka donesena jednoglasno.
AD 16. Razno
Pod točkom Razno nije se raspravljalo.
Sjednica Fakultetskog vijeća završila je u 9:50 sati.
Zapisničarka: Maja Juračić, dipl. iur., v.r.
Dekanica
Prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, v.r.
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