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Opatija, 19. ožujka  2019. 

 
ZAPISNIK  

sa 21. sjednice Fakultetskog vijeća, održane u 
utorak, 19. ožujka 2019. godine, s početkom u 10,15 sati, u Dvorani III 

 

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

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

ZAPISNIČARKA Maja Juračić, dipl. iur. 

NAZOČNI ČLANOVI FAKULTETSKOG VIJEĆA: izv. prof. dr. sc. Romina Alkier, doc. dr. sc. Lidija Bagarić, prof. dr. sc. Tea Baldigara, 
doc. dr. sc. Suzana Bareša, izv. prof. dr. sc. Lorena Bašan, doc. dr. sc. Siniša Bogdan, doc. dr. sc. Brigita Bosnar-Valković, dr. sc. 
Tomislav Car, izv. prof. dr. sc. Kristina Črnjar, 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, izv. prof. dr. sc. Adriana Jelušić, 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, doc. dr. sc. Krešimir 
Mikinac, izv. prof. dr. sc. Ines Milohnić, prof. dr. sc. Edna Mrnjavac, prof. dr. sc. Elvis Mujačević, 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, 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, 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, Ivan Butković, 
Paula Dropulić, Helena Rogulj, Paula Petrinec, Maša Trinajstić, Laura Valentić, 
 
ODSUTNI ČLANOVI FAKULTETSKOG VIJEĆA: prof. dr. sc. Nevenka Blažević, prof. dr. sc. Zdenko Cerović, doc. dr. sc. Josipa Cvelić 
Bonifačić, doc. dr. sc. Ana Čuić Tanković, doc. dr. sc. Daniel Dragičević, prof. dr. sc. Slobodan Ivanović, prof. dr. sc. Sandra Janković, 
izv. prof. dr. sc. Goran Karanović, prof. dr. sc. Dragan Magaš, izv. prof. dr. sc. Dolores Miškulin, izv. prof. dr. sc. Zvonimira Šverko 
Grdić, Vedrana Čikeš, Karla Keča, 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 21. sjednicu Fakultetskog vijeća. 
 
 

D N E V N I  R E D 
 

1.  Usvajanje Zapisnika sa 19. i 20. sjednice Fakultetskog vijeća 

2.  Usvajanje Dnevnog reda 21. 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.  Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2018. godinu  
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić, prodekanica za razvoj 
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7.  
Akcijski plan Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za provedbu Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2019. 
godinu 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić, prodekanica za razvoj 

8.  Financijsko izvješće za 2018. godinu 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

9.  
Izvješće Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 
2018. godinu 
Izvjestiteljica: voditeljica Odbora, izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović 

10.  Izvješće Povjerenstva za ocjenu rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora u 2018. godini 
Izvjestitelj: predsjednik Povjerenstva, prof. dr. sc. Vlado Galičić 

11.  
Odluka o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika i suradnika 
1. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za 
znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu ekonomika poduzetništva 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

12.  

Usvajanje izvješća Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje: 
1. znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije – izv. prof. dr. 
sc. Dina Lončarić 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
2. znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije – dr. sc. Lorena 
Dadić 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 

13.  
Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje: 
1. znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije  
  - dr. sc. Marta Cerović 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

14.  
Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za ocjenu predavanja postavljenih na mrežnim stranicama Fakulteta 
kao nastavni tekst  
- doc. dr. sc. Sabina Hodžić 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

15.  

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
1. Odluka o prihvaćanju izvješća o ocjeni tema doktorskih disertacija i odobravanju tema doktorskih disertacija  

1. Maja Buljat 
2. Suzana Herman 
3. Dino Manestar 
4. Maša Trinajstić 

16.  

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
1. Odluka o prihvaćanju izvješća o ocjeni tema doktorskih disertacija i odobravanju tema doktorskih disertacija  

1.1. Tihana Cegur Radović 
1.2. Srđan Mitrović 
1.3. Danko Žitinić 

2. Odluka o promjeni teme doktorske disertacije i imenovanju Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske 
disertacije – Tomislav Korov  

3. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije Ive Valčić  
4. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije Marine Barkiđija Sotošek 
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17.  Razno 

 
 

AD 1. Usvajanje Zapisnika sa 19. i 20. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Zapisnik sa 19. i 20. sjednice Fakultetskog vijeća usvojen je bez primjedbi. 
 

AD 2. Usvajanje Dnevnog reda 21. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Dnevni red 21. 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 članove Fakultetskog vijeća: doc. dr. sc. Krešimira Mikinca, doc. dr. sc. Hrvoja Grofelnika i 
studenticu Karlu Keča. 
 
- 28. veljače 2019. godine, Izvršni odbor EDAMBA-e (European Doctoral Programs Associations in Management and Business 
Administration, međunarodne NPO, aktivne u 26 zemalja, pozitivno je ocijenio Izvješće o napretku za doktorski studij PETU te Fakultet 
za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu smatra kvalificiranim kandidatom za članstvo u EDAMBAi. Fakultet je pozvan da u rujnu ove 
godine predstavi studij pred Glavnom skupštinom udruge na kojoj bi članstvo trebalo biti odobreno i ratificirano te na taj način, od 
sljedeće akademske godine Fakultet postaje punopravni član. Članovi EDAMBAe u Hrvatskoj su u ovom trenutku Ekonomski fakultet u 
Zagrebu i Ekonomski fakultet u Rijeci. Dekanica se zahvalila na angažman doc. dr. sc. Danielu Dragičeviću i dr. sc. Loreni Dadić koji 
su prikupljali i ažurirali podatke za potrebe Izvješća o napretku, te prodekanici za znanstvenu i stručnu djelatnost prof. dr. sc. Helgi 
Maškarin Ribarić. 
 
- Dekanica je istaknula da će se 20. i 21. svibnja 2019. godine, na Fakultetu organizirati radionica za mentore na doktorskim studijima, 
sa željom da se na taj način nastavnicima omogući udovoljavanje uvjetima za mentorstvo te osigura stjecanje novih kompetencija, 
nužnih kako bi se odgovorilo na značajne promjene u zahtjevima i izazovima koje mentorstvo postavlja pred nastavnike. Predavač na 
radionici biti će dr. Stan Taylor. Dvodnevna radionica održavati će se na engleskom jeziku.  
 
- 11.-12. ožujka 2019. godine održani su treći po redu Dani karijera uz sudjelovanje značajnog broja stručnjaka iz prakse pri čemu su 
organizaciji samog događanja, uz organizacijski tim, poseban doprinos dali prof. dr. sc. Ines Milohnić, izv. prof. dr. sc. Dubravka Vlašić i 
dr. sc. Tomislav Car. 
 
- Uspješno je okončan treći ciklus programa cjeloživotnog obrazovanja Menadžment kamping resorta koji je okupio 38 polaznika. 
Kolegica  doc. dr. sc. Josipa Cvelić Bonifačić aktivno radi i na njegovoj internacionalizaciji. 
 
- Ove godine Fakultet sudjeluje u programu Festivala znanosti koji se održava od 8. do 13. travnja 2019. Tema ovogodišnjeg festivala 
su boje. Događanje koje će voditi doc. dr. sc. Ana Čuić Tanković je zakazano za ponedjeljak, 8. travnja 2019. godine, u 13:30 sati u 
dvorani 3. 
 
- 22. ožujka 2019. godine službeno započinje još jedan EU projekt – „Izvrsnost i učinkovitost u visokom obrazovanju u polju 
ekonomije“, financiran iz sredstava ESFa, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali. Partneri na projektu su svi javni ekonomski 
fakulteti u RH, a ukupna vrijednost projekta je 3.994.000 HRK uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0%. 
 
- Početkom ožujka 2019. godine,  prodekanica prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić i prof. dr. sc. Edna Mrnjavac, na sjednici Stručnog 
vijeća za internacionalizaciju, istraživanje i projekte, prezentirale su članovima vijeća prijedlog modela financiranja projekata koji je 
razvio Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Namjera je Sveučilišta da dobru praksu pretoči u objedinjeni, zajednički 
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program financiranja projekata za sve zainteresirane sastavnice. Prijedlogom su definirani zajednički elementi natječaja za sve 
sastavnice te posebni elementi koji odražavaju specifičnosti sastavnice i osiguravaju realizaciju njezinih, specifičnih ciljeva. Ovime se 
podiže značaj i kompetitivnost ove projektne linije.  
 
- Dekanica je najavila da će se u prvom tjednu srpnja 2019. godine održati, treću godinu za redom, radionica iz istraživačkih metoda. 
Ove godine, na traženje nastavnika, tema je „Uvod u PLS SEM modeliranje“. Poziv sa sudjelovanje za sada je upućen svim 
doktorandima, a krajem mjeseca uputit će se svim nastavnicima. Troškove edukacije snosit će Fakultet. 
 
- Kao dio tima Sveučilišta u Rijeci i Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu je sudjelovao na međunarodnom sajmu visokog 
obrazovanja u Beogradu od 8.-9. ožujka 2019. godine, uz značajan angažman prof. dr. sc. Marinele Krstinić Nižić i voditeljice Ureda za 
studente, Denis Turalija. 
 
- Potpisan je Sporazum o suradnji s labinskim sportsko rekreativnim klubom ALBA vezano uz utrku „100 milja Istre“, te su dogovorene 
aktivnosti koje će koordinirati doc. dr. sc. Nataša Slavić. 
 
- U tijeku je finalizacija prijave projekta unapređenja stručne prakse, što koordinira doc. dr. sc. Marina Laškarin Ažić uz angažman 
voditelja i članova Centra za stručnu praksu.  
 
- U tijeku su intenzivne aktivnosti na organiziranju međunarodne konferencije TOSEE, koje vodi izv. prof. dr. sc. Zrinka Zadel. 
 
- Dekanica je obavijestila članove Fakultetskog vijeća da je Fakultet zaprimio Izvješće Stručnog povjerenstva o reakreditaciji Fakulteta 
za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci, koje sadrži ocjene od minimalno zadovoljava do visoko zadovoljava.  
 

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 25. sjednice Senata održane 26. veljače 2019. i 
26. sjednica Senata održane 5. ožujka 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: 
 
- Studentski zbor intenzivno se bavi aktivnostima vezanim za pripremu Bala hotelijera 2019., koji će se održati 4. travnja 2019. u 
Kristalnoj dvorani hotela Kvarner. 
 
- Studenti su  prisustvovali trećem po redu Danu karijera, održanom na Fakultetu od 11.-12. ožujka 2019. godine, te su zaprimljene 
pozitivne povratne informacije o samom događaju. 
 

AD 6. Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2018. godinu  
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić, prodekanica za razvoj 
 
Izvješću o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2018. godinu možete pristupiti na 
linku: https://intranet.fthm.hr/repozitorij/send/12-izvjesca-o-provedbi-strategije/161-izvjesce-o-provedbi-strategije-2018 
 
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 21. sjednici, održanoj dana 19. ožujka 2019. godine, donosi 
 

ODLUKU 
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I. 
Usvaja se Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2018. godinu na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

II. 
Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2018. godinu na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, čini sastavni 
dio ove Odluke. 

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

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 7. Akcijski plan za provedbu Strategije Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2019. godinu 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić, prodekanica za razvoj 
 
Akcijskom planu Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za provedbu Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2019. godinu, 
možete pristupiti na linku: 
https://intranet.fthm.hr/repozitorij/send/12-izvjesca-o-provedbi-strategije/160-akcijski-plan-za-realizaciju-strategije-fmtu-za-2019-godinu 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 21. sjednici, održanoj dana 19. ožujka 2019. godine, donosi 

 
ODLUKU 

I. 
Usvaja se Akcijski plan Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za provedbu Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2019. godinu. 

II. 
Akcijski plan Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za provedbu Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2019. godinu, čini 
sastavni dio ove Odluke. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 8. Financijsko izvješće za 2018. godinu 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Materijal za navedenu točku nalazi  se u prilogu ovog Hodograma. 
 
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 21. sjednici, održanoj dana 19. ožujka 2019. godine, donosi 
 

ODLUKU 
I. 

Usvaja se Financijsko izvješće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2018. godinu. 
II. 

Financijsko izvješće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2018. godinu čini sastavni dio ove Odluke. 
III. 

Financijsko izvješće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2018. godinu upućuje se Sveučilištu u Rijeci na daljnje 
postupanje. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 

https://intranet.fthm.hr/repozitorij/send/12-izvjesca-o-provedbi-strategije/160-akcijski-plan-za-realizaciju-strategije-fmtu-za-2019-godinu
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AD 9. Izvješće Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2018. 
godinu 
Izvjestiteljica: voditeljica Odbora, izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović 
 
Materijal za navedenu točku nalazi se u prilogu ovog Hodograma. 
 
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 21. sjednici održanoj 19. ožujka 2019. godine, donosi 
 

ODLUKU 
l. 

Usvaja se Izvješće Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2018. 
godinu. 

ll. 
Izvješće Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2018. godinu, čini 
sastavni dio ove Odluke. 

lll. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 10. Izvješće Povjerenstva za ocjenu rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora u 2018. godini 
Izvjestitelj: predsjednik Povjerenstva, prof. dr. sc. Vlado Galičić 
 
 
10.1. Izvješće mentora o svom radu za 2018. godinu 
Na temelju članka 97.a Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), članka 18. Pravilnika o ocjenjivanju rada asistenata, 
poslijedoktoranada i mentora Sveučilišta u Rijeci od 16. rujna 2014. godine i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 
21. sjednici, održanoj 19. ožujka 2019. godine, donosi  

 
ODLUKU 

I. 
Usvaja se jedinstveno Izvješće Povjerenstva za ocjenu asistenata, poslijedoktoranada i mentora o ocjeni mentora o svom radu na 
Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u 2018. godini. 

II. 
Jedinstveno Izvješće Povjerenstva za ocjenu asistenata, poslijedoktoranada i mentora o ocjeni mentora o svom radu na Fakultetu za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u 2018. godini sastavni je dio ove Odluke. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
10.2. Izvješće mentora o vrednovanju rada asistenata za 2018. godinu 
Na temelju članka 97.a Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), članka 18. Pravilnika o ocjenjivanju rada asistenata, 
poslijedoktoranada i mentora Sveučilišta u Rijeci od 16. rujna 2014. godine i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 
21. sjednici, održanoj 19. ožujka 2019. godine, donosi  
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ODLUKU 

I. 
Usvaja se jedinstveno Izvješće Povjerenstva za ocjenu asistenata, poslijedoktoranada i mentora o vrednovanju rada asistenata na 
Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u 2018. godini. 

II. 
Jedinstveno Izvješće Povjerenstva za ocjenu asistenata, poslijedoktoranada i mentora o vrednovanju rada asistenata na Fakultetu za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u 2018. godini sastavni je dio ove Odluke. 

III. 
Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

 
10.3. Izvješće poslijedoktoranada o svom radu za 2018. godinu 
Na temelju članka 97.a Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), članka 18. Pravilnika o ocjenjivanju rada asistenata, 
poslijedoktoranada i mentora Sveučilišta u Rijeci od 16. rujna 2014. godine i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 
21. sjednici, održanoj 19. ožujka 2019. godine, donosi  
 

ODLUKU 
I. 

Usvaja se jedinstveno Izvješće Povjerenstva za ocjenu asistenata, poslijedoktoranada i mentora o u radu poslijedoktoranada na 
Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u 2018. godini. 

II. 
Jedinstveno Izvješće Povjerenstva za ocjenu asistenata, poslijedoktoranada i mentora o radu poslijedoktoranada na Fakultetu za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u 2018. godini sastavni je dio ove Odluke. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
10.4. Izvješće i ocjena asistenata o mentorstvu nastavnika za 2018. godinu 
Na temelju članka 97.a Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), članka 18. Pravilnika o ocjenjivanju rada asistenata, 
poslijedoktoranada i mentora Sveučilišta u Rijeci od 16. rujna 2014. godine i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 
21. sjednici, održanoj 19. ožujka 2019. godine, donosi  

 
ODLUKU 

I. 
Usvaja se jedinstveno Izvješće Povjerenstva za ocjenu asistenata, poslijedoktoranada i mentora o ocjeni asistenata o mentorstvu 
nastavnika na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u 2018. godini. 

II. 
Jedinstveno Izvješće Povjerenstva za ocjenu asistenata, poslijedoktoranada i mentora o ocjeni asistenata o mentorstvu nastavnika na 
Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u 2018. godini, sastavni je dio ove Odluke. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
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AD 11. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika i suradnika 
11.1. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za znanstveno 
područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu ekonomika poduzetništva 
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 i 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 21. sjednici, održanoj dana 19. ožujka 2019. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
I. 

Raspisuje se natječaj za izbor nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju 
za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu ekonomika poduzetništva u radni odnos 
na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom  – 1 izvršitelj/ica. 

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

1. prof. dr. sc. Nadia Pavia – predsjednica Povjerenstva 
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci 

2. prof. dr. sc. Biljana Crnjak Karanović  – članica 
Ekonomski fakultet u Splitu, Sveučilište u Splitu 

3. prof. dr. sc.  Darko Prebežac – član 
Ekonomski fakultet u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu 

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 12. Usvajanje izvješća Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje: 
 
12.1. znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije – izv. prof. dr. sc. 
Dina Lončarić 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
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. Dora Smolčić Jurdana – predsjednica,  dr. sc.  Bruno Grbac, professor emeritus – član i prof. dr. sc. Mirela Mihić  – članica, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 21. sjednici, održanoj 19. ožujka 2019. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o usvajanju Izvješća Stručnog povjerenstva 
I. 

Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora nastavnika u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika 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 izv. prof. dr. sc. Dine Lončarić u znanstveno zvanje znanstvenog 
savjetnika. 
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III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
12.2. znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije –dr. sc. Lorena Dadić 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
 
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. Helga Maškarin Ribarić – predsjednica,  prof. dr. sc. Vlado Galičić – član i prof. dr. sc. Oliver Kesar – član, Fakultetsko vijeće 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 21. sjednici, održanoj 19. ožujka 2019. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o usvajanju Izvješća Stručnog povjerenstva 
I. 

Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora nastavnika u znanstveno zvanje 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 dr. sc. Lorene Dadić u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 13. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje: 
13. 1. znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije  
  - dr. sc. Marta Cerović 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
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 
21. sjednici, održanoj dana 19. ožujka 2019. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o pokretanju izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika 
I. 

Pokreće se postupak izbora  dr. sc. Marte Cerović u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih 
znanosti, znanstvenog polja ekonomije. 
 
U Stručno povjerenstvo za ovaj izbor imenuje se: 

a)  prof. dr. sc. Nadia Pavia – predsjednica Povjerenstva 
          Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 

b)  izv. prof. dr. sc. Tadeja Jere Jakulin - članica 
    Univerza na Primorskem, Fakultet za turističke študije – Turistica, Portorož 
c)  doc. dr. sc. Nataša Slavić- članica 
    Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

II. 
Stručno povjerenstvo iz točke l. ove Odluke dužno je u roku propisanom Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
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(„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 14. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za ocjenu predavanja postavljenih na mrežnim stranicama Fakulteta kao 
nastavni tekst  
- doc. dr. sc. Sabina Hodžić 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Na temelju članka 6. Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja 
(„Narodne novine“, broj 122/17) te 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 21. sjednici, održanoj dana 19. ožujka 
2019. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o imenovanju povjerenstva za ocjenu predavanja postavljenih na mrežnoj stranici kao nastavnog teksta 

I. 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predavanja doc. dr. sc. Sabine Hodžić iz kolegija „ Komparativni fiskalni sustavi“ na diplomskom 
sveučilišnom  studiju, postavljenih na mrežnoj stranici Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu kao nastavnog teksta, u 
sastavu: 

1. doc. dr. sc. Suzana Bareša - predsjednica Povjerenstva 
Fakultet za menadžment u  turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci 

2. doc. dr. sc. Siniša Bogdan- član 
Fakultet za menadžment u  turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci 

3. prof. dr. sc. Helena Blažić - članica 
Ekonomski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci 

II. 
Povjerenstvo je u razumnom roku dužno ocijeniti predavanja iz prethodne točke ove Odluke, u svrhu procjene ispunjavanja kriterija 
nastavnog doprinosa za izbor u znanstveno-nastavno zvanje, prema Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti 
u postupku izbora u nastavna zvanja („Narodne novine“, broj 122/17). 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 15. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
 
15. 1. Odluka o prihvaćanju izvješća o ocjeni tema doktorskih disertacija i odobravanju tema doktorskih disertacija  
 
15.1.1. Odluka o prihvaćanju izvješća o ocjeni teme doktorske disertacije i odobravanju teme doktorske disertacije Maje 
Buljat 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta  za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine), 
sukladno članku 65. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 05. lipnja 2018. godine,  člancima 17. i  21 
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 21. sjednici, održanoj dana 19. ožujka 2019. godine, donosi  
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ODLUKU 

o prihvaćanju izvješća o ocjeni teme doktorske disertacije i odobravanju teme doktorske disertacije 
I. 

Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije doktorandice Maje Buljat (m.b. 49DR14), polaznice 
poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, pod naslovom „Međuovisnost 
poslovanja hotelskih kompanija i odabranih mjera ekonomske politike“. 

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

III. 
Ova odluka stupa na snagu sa danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
15.1.2. Odluka o prihvaćanju izvješća o ocjeni teme doktorske disertacije i odobravanju teme doktorske disertacije Suzane 
Herman 

 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta  za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine), 
sukladno članku 65. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 05 lipnja 2018. godine,  člancima 17. i  21 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 21. sjednici, održanoj dana 19. ožujka 2019. godine donosi  
 

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

I. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije doktorandice Suzane Herman (m.b. 50DR14), 
polaznice poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, pod naslovom „Volatilnost 
turizma na eksterne šokove“. 

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

III. 
Ova odluka stupa na snagu sa danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
15.1.3. Odluka o prihvaćanju izvješća o ocjeni teme doktorske disertacije i odobravanju teme doktorske disertacije Dine 
Manestra  
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta  za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine), 
sukladno članku 65. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 05 lipnja 2018,  člancima 17. i  21 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 21. sjednici, održanoj dana 19. ožujka 2019. godine donosi  
 

ODLUKU 
o prihvaćanju izvješća o ocjeni teme doktorske disertacije i odobravanju teme doktorske disertacije 
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I. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije doktoranda Dine Manestra (m.b. 60DR16), polaznika 
poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, pod naslovom „Modeli i principi 
korporacijskog menadžmenta u hrvatskom hotelijerstvu“. 

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

III. 
Ova odluka stupa na snagu sa danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
15.1.4. Odluka o prihvaćanju izvješća o ocjeni teme doktorske disertacije i odobravanju teme doktorske disertacije Maše 
Trinajstić 

 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta  za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine), 
sukladno članku 65. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 05 lipnja 2018. godine,  člancima 17. i  21 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 21. sjednici, održanoj dana 19. ožujka 2019. godine donosi  
 

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

I. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije doktorandice Maše Trinajstić (m.b. 66DR17), 
polaznice poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, pod naslovom „Model 
lokalnog ekonomskog razvoja u funkciji optimalnog korištenja resursa“. 

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

III. 
Ova odluka stupa na snagu sa danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 16. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
16. 1. Odluka o prihvaćanju izvješća o ocjeni tema doktorskih disertacija i odobravanju tema doktorskih disertacija  
 
16.1.1. Odluka o prihvaćanju izvješća o ocjeni teme doktorske disertacije i odobravanju teme doktorske disertacije Tihane 
Cegur Radović 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta  za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, 
sukladno članku 65. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 05. lipnja 2018. godine,  člancima 17. i 21. 
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 21. sjednici, održanoj dana 19. ožujka 2019. godine donosi  

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

Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije doktorandice Tihane Cegur Radović (m.b. 58MOR15), 
polaznice poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“, pod naslovom „Međuovisnost 
turističkog doživljaja i okolišno prihvatljivog ponašanja turista u kampovima“. 

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

III. 
Ova odluka stupa na snagu sa danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
16.1.2. Odluka o prihvaćanju izvješća o ocjeni teme doktorske disertacije i odobravanju teme doktorske disertacije Srđana 
Mitrovića 

 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta  za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine), 
sukladno članku 65. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 05. lipnja 2018. godine,  člancima 17. i 21. 
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 21. sjednici, održanoj dana 19. ožujka 2019. godine donosi  
 

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

I. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije doktoranda Srđana Mitrovića (m.b. 70MOR16), 
polaznika poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“, pod naslovom „Multivarijatna statistička 
analiza doživljaja posjetitelja vinskog festivala“. 

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

III. 
Ova odluka stupa na snagu sa danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
16.1.3. Odluka o prihvaćanju izvješća o ocjeni teme doktorske disertacije i odobravanju teme doktorske disertacije Danka 
Žitinića 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta  za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, 
sukladno članku 65. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 05 lipnja 2018. godine, člancima 17. i 21. 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 21. sjednici, održanoj dana 19. ožujka 2019. godine donosi  
 

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

I. 
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Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije doktoranda Danka Žitinića (m.b. 34MOR12), polaznika 
poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“, pod naslovom „Zelena infrastruktura u funkciji 
održivog razvoja urbane aglomeracije“. 

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

III. 
Ova odluka stupa na snagu sa danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
16.2. Odluka o promjeni teme doktorske disertacije i imenovanju Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije – 
Tomislav Korov  
a temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, 
sukladno člancima 17., 18. st. 2. i 21. 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, rješavajući po Zahtjevu za promjenu teme doktorske disertacije koji je podnio doktorand Tomislav Korov (m. b. 16MOR12) 
dana 12. ožujka 2019. godine, a na prijedlog Vijeća poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“ 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 21. sjednici, održanoj dana 19. ožujka 2019. godine donosi 

 
ODLUKU 

o promjeni teme doktorske disertacije i imenovanju Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije  
na poslijediplomskom doktorskom studiju „Menadžment održivog razvoja“ 

I. 
Prihvaća se zahtjev doktoranda Tomislava Korova (m.b.16MOR12) za promjenu teme doktorske disertacije, te naslov doktorske 
disertacije sada glasi:   
Hrvatski: Model strateškog upravljanja destinacijom vjerskog turizma 
Engleski: Strategic management model of the religious tourism destination.  

II. 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije u sastavu:  

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

2. prof. dr. sc. Pero Aračić, član 
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu 

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

III. 
Imenovano povjerenstvo dužno je najkasnije u roku od 3 (tri) mjeseca od dana podnošenja prijave podnijeti Fakultetskom vijeću 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu izvješće sa prijedlogom za prihvaćanje teme doktorske disertacije iz točke I. ove 
Odluke. 

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

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
16.3. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije Ive Valčić  
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. godine, 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, te članka i 6., 
22. i 23. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima  (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i 
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ugostiteljstvu - pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018. godine, na prijedlog Vijeća 
sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“, Fakultetsko vijeće na svojoj 21. sjednici, održanoj dana 19. ožujka 
2019. godine donosi 
 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije 

I. 
Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije studentice Ive Valčić (m.b. 30MOR12), polaznice 
poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) „Menadžment održivog razvoja“, pod nazivom „Mjerenje kvaliteta usluga u 
nacionalnim parkovima Republike Hrvatske primjenom modificiranog ECOSERV modela“, izrađenu pod mentorstvom prof. dr. 
sc. Suzane Marković,  u sastavu: 

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

2. izv. prof. dr. sc. Josipa Mijoč, članica  
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku  

3. izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić, 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 kvaliteta usluga u nacionalnim parkovima Republike Hrvatske primjenom modificiranog 
ECOSERV modela“, 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. 
 
 
 
16.4. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije Marine Barkiđija Sotošek 
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. godine, 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, te članka i 6., 
22. i 23. 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 
sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“, Fakultetsko vijeće na svojoj 21. sjednici, održanoj dana 19. ožujka 
2019. godine donosi  
 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije 

l. 
Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije studentice Marine Barkiđije Sotošek (m.b. 51MOR14), 
polaznice poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) „Menadžment održivog razvoja“, pod nazivom „Pripadnost 
generacijskoj skupini kao osnovna odrednica ponašanja sudionika kongresnog turizma“, izrađenu pod mentorstvom prof. dr. 
sc. Daniele Gračan i komentorstvom izv. prof. dr. sc. Zrinke Zadel,  u sastavu: 

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

2. izv. prof. dr. Maja Uran Maravić, članica  
Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije - Turistica, R. Slovenija  

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 
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o ocjeni doktorske disertacije „Pripadnost generacijskoj skupini kao osnovna odrednica ponašanja sudionika kongresnog turizma“, 
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 17. Razno  
 
Pod točkom Razno nije se raspravljalo. 
 

Sjednica Fakultetskog vijeća završila je u 11,00 sati.   
 
Zapisničarka: Maja Juračić, dipl. iur., v.r.                                                                                
                           

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

 
 


