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Opatija, 27. veljače 2019. 
 

ZAPISNIK 
sa 20. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća 

održane dana 27. veljače 2019. godine elektroničkim putem 
 

 
DNEVNI RED 

1.  Detaljni izvedbeni nastavni planovi za kolegije ljetnog semestra 2018./2019. akademske godine 

2.  
Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
1. Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije i upućivanju na 
doradu prijave teme – Emanuel Tutek 

3.  

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
1. Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije i upućivanju na 
doradu prijave teme – Alessandro Manzin 
2. Odluka o imenovanju savjetnika na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju ,,Menadžment 
održivog razvoja" – Zlatan Muftić 

 
20. izvanredna sjednica Fakultetskoga vijeća održana je dana 27. veljače 2019. godine elektroničkim putem. 
 
Članovi Fakultetskog vijeća zamoljeni su da prihvate dnevni red i prijedloge Odluka te da se o navedenom e-mailom očituju 
očituju do 15,00 sati istog dana . 
 
Članovi Fakultetskog vijeća očitovali su se u roku te su jednoglasno prihvaćene sljedeće Odluke: 
 

AD 1. Detaljni izvedbeni nastavni planovi za kolegije ljetnog semestra 2018./2019. akademske godine 
 
Materijali za navedenu točku nalaze se na linku https://cloud.fthm.hr:1996/sharing/h9KUbQ8C6 kao prilog ovom Zapisniku. 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (pročišćeni tekst od 30. listopada 2015.), 
članka 5. Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima na Fakultetu za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu od 24. rujna 2018. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 20. sjednici, 
održanoj 27. veljače 2019. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o prihvaćanju Detaljnih izvedbenih nastavnih planova za kolegije ljetnog semestra 
2018./2019. akademske godine  

l. 
Prihvaćaju se Detaljni izvedbeni nastavni planovi za kolegije ljetnog semestra 2018./2019. akademske godine iz studijskih 
programa kako slijedi: 
1. Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu 
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 

II. 
Detaljni izvedbeni nastavni planovi za kolegije ljetnog semestra 2018./2019. akademske godine sastavni su dio ove Odluke. 

https://cloud.fthm.hr:1996/sharing/h9KUbQ8C6


lll. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

AD 2. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
 
1. Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije i upućivanju na doradu 
prijave teme – Emanuel Tutek 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta  za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu- pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. 
godine), sukladno čl. i 21. st. 8. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst  (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 
2018. godine, na prijedlog Vijeća poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i 
ugostiteljstvu“ Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 20. sjednici, održanoj dana 27. veljače 
2019. godine donosi 

 
ODLUKU 

I. 
Ovom odlukom prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije doktoranda Emanuela Tuteka, 
(m.b. 62DR16) polaznika poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, 
pod naslovom „Menadžment strategije i međuovisnosti vinarstva i hotelskih poduzeća“. 

II. 
Prema prijedlogu Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije u sastavu, izv. prof. dr. sc. Ana Marija Vrtodušić 
Hrgović (predsjednica), doc. dr. sc. Maja Mamula i doc. dr. sc. Đuro Horvat,  navedenom u Ocjeni teme doktorske disertacije 
od 12. veljače 2019. godine koja je prilog ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio, upućuje se doktoranda na doradu prijave 
teme doktorske disertacije i predlaže se novi naslov doktorske disertacije „Menadžment strategije i međuovisnost 
vinarstva i hotelskih poduzeća“. 

III.  
Prema prijedlogu Povjerenstvu za ocjenu prijave teme utvrđuje se da je krajnji rok za podnošenje dorađene Prijave teme 
doktorske disertacije 29. ožujka 2019. godine.     

IV. 
Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja. 
 

AD 3. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
 
1. Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije i upućivanju na doradu 
prijave teme – Alessandro Manzin 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta  za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu- pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. 
godine), sukladno čl. i 21. st. 8. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst  (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 
2018. godine, na prijedlog Vijeća poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“ 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 20. sjednici, održanoj dana 27. veljače 2019. godine 
donosi 

 
ODLUKU 

I. 
Ovom odlukom prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije doktoranda Alessandra 
Manzina (m.b. 62MOR15) polaznika poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“, pod 
naslovom „Utjecaj sportskih događaja na turističku potražnju i razvoj partnerstva destinacije“. 

II. 
Prema prijedlogu Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije u sastavu, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, 
(predsjednica), izv. prof. dr. sc. Zrinka Zadel i doc. dr. sc. Sanela Škorić,  navedenom u Ocjeni teme doktorske disertacije od 



08. veljače 2019. godine koja je prilog ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio, upućuje se doktoranda na doradu prijave teme 
doktorske disertacije. 

III.  
Prema prijedlogu Povjerenstvu za ocjenu prijave teme utvrđuje se krajnji rok za podnošenje dorađene Prijave teme 
doktorske disertacije do 27. travnja 2019. godine.     

IV. 
Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja. 
 
 
 
2. Odluka o imenovanju savjetnika na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju ,,Menadžment održivog 
razvoja" – Zlatan Muftić 
 
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, sukladno člancima 6., 17. i 42. st. 2.  Pravilnika o 
poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – 
pročišćeni tekst  (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018. godine, na prijedlog Vijeća 
poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“ Fakultetsko vijeće Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 20. sjednici, održanoj dana 27. veljače 2019. godine donosi 
  

ODLUKU   
o imenovanju savjetnika 

na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju ,,Menadžment održivog razvoja" 
I. 

Ovom odlukom u akademskoj godini 2018. / 2019. imenuje se savjetnik studentu Zlatanu Muftiću  (m.b. 47MOR13) na  
poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju „Menadžment održivog razvoja". 

II. 
Za savjetnicu se imenuje prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, voditeljica Poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija 
Menadžment održivog razvoja.  

III. 
Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se sa danom njenog donošenja. 
 

Zapisničarka: Maja Juračić, dipl. iur. 

Dekanica 

 

                                                                                                                                prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, v.r.  
 


