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Opatija, 14. veljače 2020. 

 
ZAPISNIK 

sa 33. sjednice Fakultetskog vijeća, održane u 
petak, 14. veljače 2020. godine, s početkom u 9,00 sati, u Dvorani I 

 

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, izv. prof. dr. sc. Lidija Bagarić, prof. dr. sc. Tea 
Baldigara, doc. dr. sc. Suzana Bareša, izv. prof. dr. sc. Lorena Bašan, prof. dr. sc. Nevenka Blažević, doc. dr. sc. Siniša Bogdan, doc. 
dr. sc. Tomislav Car, doc. dr. sc. Marta Cerović, doc. dr. sc. Josipa Cvelić Bonifačić, izv. prof. dr. sc. Kristina Črnjar, doc. dr. sc. Ana 
Čuić Tanković, doc. dr. sc. Daniel Dragičević, doc. dr. sc. Jelena Đurkin Badurina, prof. dr. sc. Vlado Galičić, prof. dr. sc. Daniela 
Gračan, doc. dr. sc. Maja Gregorić, doc. dr. sc. Hrvoje Grofelnik, 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. Goran Karanović, prof. dr. sc. Greta Krešić, 
izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić, doc. dr. sc. Marina Laškarin Ažić, prof. dr. sc. Suzana Marković, prof. dr. sc. Helga Maškarin 
Ribarić, doc. dr. sc. Krešimir Mikinac, izv. prof. dr. sc. Ines Milohnić, izv. prof. dr. sc. Dolores Miškulin, doc. dr. sc. Maja Nikšić Radić, 
prof. dr. sc. Nadia Pavia, izv. prof. dr. sc. Marko Perić, 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., izv. prof. dr. sc. Dubravka Vlašić, izv. prof. dr. sc. 
Ana –Marija Vrtodušić Hrgović, izv. prof. dr. sc. Zrinka Zadel, Ivan Butković, Paula Dropulić, Paula Petrinec, Natali Suštar Maša 
Trinajstić, 
 
ODSUTNI ČLANOVI FAKULTETSKOG VIJEĆA: doc. dr. sc. Brigita Bosnar-Valković, izv. prof. dr. sc. Adriana Jelušić, izv. prof. dr. sc. 
Dina Lončarić, prof. dr. sc. Dragan Magaš, dr. rer. nat. Krešo Mihalinčić, prof. dr. sc. Edna Mrnjavac, prof. dr. sc. Elvis Mujačević, doc. 
dr. sc. Marina Perišić Prodan, doc. dr. sc. Nataša Slavić, mr. sc. Vedran Zubović, Katarina Bosanac, Jure Bulović, Vanessa Peruničić, 
Nina Radulović, Helena Rogulj, Laura Valentić, 
 
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 33. sjednicu Fakultetskog vijeća. 
 

D N E V N I  R E D 

1.  Usvajanje Zapisnika sa 32. sjednice Fakultetskog vijeća 

2.  Usvajanje Dnevnog reda 33. 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 Dropulić 

6.  
Izmjene i dopune studijskih programa preddiplomskih i diplomskih studija Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu 
Izvjestiteljice: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana i prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 



2 
 

  
1. Izmjene i dopune studijskih programa preddiplomskih i diplomskih studija Fakulteta koje se prijavljuju 
Povjerenstvu za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa Sveučilišta u Rijeci i Senatu 

1.1. Preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“  
1.2. Preddiplomski sveučilišni studij „Menadžment održivog razvoja“  
1.3. Diplomski sveučilišni studij „Marketing u turizmu“  
1.4. Diplomski sveučilišni studij „Održivi razvoj turizma“  

2. Izmjene i dopune studijskih programa preddiplomskih i diplomskih studija Fakulteta koje se ne prijavljuju 
Povjerenstvu za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa Sveučilišta u Rijeci i Senatu 

2.1. Preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“  
2.2. Preddiplomski sveučilišni studij „Menadžment održivog razvoja“  
2.3. Diplomski sveučilišni studij „Marketing u turizmu“  
2.4. Diplomski sveučilišni studij „Održivi razvoj turizma“ 

7.  Detaljni izvedbeni nastavni planovi za kolegije ljetnog semestra akademske godine2019./2020. 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 

8.  

Izbor nastavnika i suradnika: 
1. izbor suradnika u suradničko zvanje i na zamjensko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih 

znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane organizacija i menadžment 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Kristina Črnjar 

2. izbor suradnika u suradničko zvanje i na zamjensko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja biotehničkih 
znanosti, znanstvenog polja nutricionizam 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Greta Krešić 

9.  
Usvajanje izvješća Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje: 
1. Usvajanje izvješća za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih 

znanosti, znanstveno polje ekonomije - dr. sc. Aleksandar Racz 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

10.  

Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje: 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
1. znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija – izv. prof. 

dr. sc. Dolores Miškulin 
2. višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija – doc. 

dr. sc. Brigita Bosnar Valković 
3. znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje 

ekonomija – prof. dr. sc. Suzana Marković 

11.  

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

 
1. doc. dr. sc. Ana Čuić Tanković 

12.  

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
Izvjestiteljica: voditeljica studija, prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
 
1. Odluka o imenovanju komentora na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju Poslovna ekonomija u 

turizmu i ugostiteljstvu: 
1.1. Ivan Hegeduš 
1.2. Emanuel Tutek  

2. Usvajanje Izvješća Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci o uklanjanju 
nedostataka i ispunjenju uvjeta traženih Pismom očekivanja uz predočenje dokaza, u postupku reakreditacije 
dijela djelatnosti Fakulteta koji se odnosi na izvođenje studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog 
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studija (doktorskog studija) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 

13.  

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
Izvjestiteljica: voditeljica studija, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. Usvajanje Izvješća Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci o uklanjanju 
nedostataka i ispunjenju uvjeta traženih Pismom očekivanja uz predočenje dokaza, u postupku reakreditacije dijela 
djelatnosti Fakulteta koji se odnosi na izvođenje studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija 
(doktorskog studija) „Menadžment održivog razvoja“ 

14.  Razno 

 
 

AD 1. Usvajanje Zapisnika sa 32. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Zapisnik sa 32. sjednice Fakultetskog vijeća usvojen je bez primjedbi. 
 

AD 2. Usvajanje Dnevnog reda 33. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Dnevni red 33. 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: 
 
- Dana 13. veljače 2020. godine, uspješno je proveden tehnički pregled aneksa zgrade Fakulteta, čime je građevinski dio aneksa 
dovršen, a što znači izuzetno obiman i zahtjevan posao poboljšanja prostornih uvjeta koji će omogućiti novi razvojni iskorak. Dekanica 
se zahvalila mr. sc.  Davoru Jagodiću, voditelju projekta i tajnici Fakulteta Maji Juračić, na velikom trudu i radu.  

 
- Na poziv Primorsko goranske županije, Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, održana su dva ciklusa  edukacija 
za destinacije Gorski kotar i Crikveničko-vinodolska Rivijera. Edukacije su bile usmjerene pružateljima ugostiteljske usluge smještaja u 
domaćinstvima i realizirane su u razdoblju od 22. siječnja do 3. veljače 2020. godine a predavači su bili prof. dr. sc. Ines Milohnić,  doc. 
dr. sc. Marina Laškarin Adžić te doc. dr. sc. Marta Cerović.   
 
- U novom, ovogodišnjem ciklusu,  za financiranje studentskih znanstveno-istraživačkih projekata, prihvaćena su 4 nova projekta pod 
nazivima: Elementi kvalitete destinacije – percepcija osoba sa smanjenom pokretljivosti - voditeljice projekta Valerije Franjić, Utjecaj 
animacijskih programa na zadovoljstvo gosta i turističku potrošnju - voditeljice projekta Karle Keča, Pozicioniranje jadranskih otoka kroz 
online marketing aktivnosti - voditeljice projekta Antonie Škravan i Efekti unapređenja integriranog prijevoza na mobilnost lokalnog 
stanovništva - voditeljice projekta Ivane  Paušić. Projekti se financiraju u iznosu 1.500 HRK, koje se isplaćuju nakon prihvaćanja 
završnog izvješća. Dekanica se zahvalila doc. dr. sc. Nataši Slavić, koja vodi ovu aktivnost i Povjerenstvu za vrednovanje projekata – 
izv. prof. dr. sc. Goranu Karanoviću, doc. dr. sc. Marini Perišić Prodan i doc. dr. sc. Tomislavu Caru. 

 
- Etičko povjerenstvo Sveučilišta u Rijeci okončalo je postupak pokrenut od strane dr. Jože Perića te utvrdilo da nije bilo povrede 
Etičkog kodeksa niti od strane rektorice, niti dekanice Fakulteta. 
 
- od 3. do 5. veljače 2020. godine, na Fakultetu je boravio auditor u postupku ishodovanja TedQual certifikata UNWTO-a za 
preddiplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu,  gospodin George Ubbelohde. Dekanica je navela da s 
ponosom ističe da je prva rečenica koju je auditor priopćio bila da je izvještaj koji smo pripremili jedan od najboljih koje je do sada vidio 
a što je rezultat višemjesečnog kvalitetnog vođenja procesa i pripreme materijala od strane prodekanice izv. prof. dr. sc. Dine Lončarić, 
uz intenzivnu suradnju s doc. dr. sc. Natašom Slavić. Dekanica im je čestitala na sjajno odrađenom poslu te je iskoristila priliku zahvaliti 
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i doc. dr. sc. Marti Cerović, dr. sc. Alenki Šuljić Petrc, svim ostalim nastavnicima i suradnicima, te administrativnom osoblju koju su 
kako u pripremnoj fazi tako i tijekom samog audita sudjelovali u aktivnostima. Također, posebno je zahvalila vanjskim dionicima koji su 
osobno prisustvovali  i dali podršku Fakultetu: Ivo Dujmić (Grad Opatija), mr. sc. Kristjan Staničić (Hrvatska turistička zajednica), doc. 
dr .sc. Josipa Cvelić Bonifačić (Valamar Riviera d.d.), Ivo Bašić (Ministarstvo turizma RH), dr. sc. Irena Peršić Živadinov (Turistička 
zajednica Kvarnera), Tanja Janjatović (Milenij hoteli d.o.o. Opatija), Tamara Černeka (A-travel - Arriva travel), Moreno Milenković, 
(Global Supply Chain Administrator at Synergy Global Housing, Ireland), Tomislav Korošec (Park Plaza Histria, Pula), Vlatka Stanić 
(Bonavia- Plava laguna d.d), Kruno Kapetanović (Hotel Navis i Vila Kapetanović Opatija), Dominik Pažin (Hilton Costabela Resort & 
SPA), Bruno Frangen, (Trivago, SEM (PPC) Global Markets Lead, Germany), Olivera Šarić (Ministarstvo turizma), Melita Raukar 
(Primorsko-goransko županija), professor emeritus Vidoje Vujić (HGK Rijeka), , Vedran Kružić (Prigoda), Suzi Petričić (Turistička 
zajednica Opatije) i Adriano Požarić (Turizam info). Rezultati provedenog postupka trebali bi se saznati u roku od 3 mjeseca. 
 
- Dana 13. veljače 2020. godine, održan je sastanak s tvrtkom ACI s ciljem osmišljavanja zajedničkih aktivnosti u ovoj godini. 

 
- Otvorena je četvrta generacija programa cjeloživotnog obrazovanja Menadžment kamping resorta kojeg uspješno vodi doc. dr. sc. 
Josipa Cvelić Bonifačić. Dekanica je navela da ove godine program polazi čak 47 polaznika, te da posebno vrijedi istaknuti da je 
program dobio i internacionalnu dimenziju.  
 

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 37. sjednice Senata održane 21. siječnja 2020. 
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 Dropulić 
 
Predsjednica Studentskog zbora, Paula Dropulić, izvijestila je Fakultetsko vijeće o sljedećim aktivnostima Studentskog zbora: 
 
- Natječaj za sufinanciranje studentskih programa Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci otvoren je 30. prosinca 2019. godine te je 
trajao sve to 30. siječnja 2020. godine, a na natječaj je studentska predstavnica Marija Omrčen prijavila projekt Bala hotelijera 
2020.Očekuju se rezultati natječaja. 
 
- Dogovoren je datum za održavanje Bala hotelijera – 12. ožujak 2020. godine u Kristalnoj dvorani hotela Kvarner. 
 
- Studentska predstavnica Karla Keča dala je prijedlog za pokretanjem inicijative u suradnji sa Udrugom oboljelih od leukemije i 
limfoma iz Čakovca. Inicijativu pod nazivom Plastičnim čepovima do skupih lijekova podržao je i Fakultet, te je u predvorju Fakulteta 
postavljena kartonska kutija gdje se  mogu ostavljati čepove do kraja drugog semestra. Intencija Studentskog zbora Fakulteta  je ovu 
inicijativu proširiti i na Sveučilište te pozvati druge sastavnice Sveučilišta da se pridruže dobrom djelu. 
 

AD 6. Izmjene i dopune studijskih programa preddiplomskih i diplomskih studija Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu 
Izvjestiteljice: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana i prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 
  
 
Materijali za navedenu točku nalaze se na linku: http://cloud.fthm.hr:1967/d/f/536797696772584827 kao prilog ovom  Zapisniku  
 
 
Dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, uvodno je istaknula polazišta za provedbu izmjena i dopuna studijskih programa:  
- Prijedlogu izmjena i dopuna studijskog programa pristupilo se sustavno i planski temeljeći ih na rezultatima analiza koje provelo 
Povjerenstvo za inoviranje postojećih studijskih programa preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija na FMTU. Polazišta za 

http://cloud.fthm.hr:1967/d/f/536797696772584827
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navedeno proizlaze iz sljedećih 10 elemenata:  
1. Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje 
2. Ispitivanje stavova poslodavaca o važnosti općih i specifičnih kompetencija završenih studenata  
3. Ispitivanje stavova završenih studenata (Alumni) o potrebnim kompetencijama u području poslovne ekonomije s naglaskom na 

turizam i ugostiteljstvo  
4. Analiza studentskih anketa o vrednovanju kvalitete nastave  
5. Analiza studentskog zadovoljstva na Sveučilištu u Rijeci  
6. Analiza studijskih programa preddiplomskih i diplomskih studija poslovne ekonomije sa naglaskom na turizam i ugostiteljstvo u 

Republici Hrvatskoj, Europi i svijetu. 
7.   Analiza atraktivnosti preddiplomskih studija Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu  
8. Analiza uspješnosti studiranja na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu  
9. Analiza zapošljivosti završenih studenata Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu  
10. Analiza nacionalnih, europskih te sveučilišnih strateških dokumenata  

Dekanica je navela da je razlog za pokretanje izmjena i dopuna studijskih programa u zadnjoj godini mandata sljedeći: Temeljem 
dobivenog izvješća povjerenstva u postupku reakreditacije Fakulteta očekuje se da će Fakultet dobiti pismo očekivanja. Uobičajen rok 
za otklanjanje nedostataka je 3 godine. Budući je ova Uprava vodila proces reakreditacije, ova Uprava smatra svojom odgovornošću 
da po nalazima povjerenstva i djeluje. 
 
Prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić navela je učinjene izmjene i dopune kako slijedi: 
Značajnije su izmjene u preddiplomskom studiju Menadžment održivog razvoja  i diplomskom studiju Održivi razvoj turizma i to na 
način da se Menadžment održivog razvoja  fokusirao na opću problematiku održivog razvoja, a Održivi razvoj turizma na  tematike 
najuže vezanu uz turizam. 
Isto tako, značajnije su izmjene u diplomskom studiju Marketing  u turizmu gdje se program formirao sukladno traženjima poslodavaca, 
preporuka povjerenstva i uz uvrštenje aktualnih sadržaja. 
Na oba preddiplomska studija uvedene su značajne izmjene u podučavanju stranih jezika na način da se studentima osigurava 
mogućnost učenja četiri strana jezika kroz minimalno dva semestra. Predložene izmjene uključuju i diferenciranje ishoda učenja  
predmeta Stručna praksa obzirom na specifičnosti ishoda učenja svakog pojedinog studijskog programa.  
Prilikom izmjena i dopuna studijskih programa vodilo se računa da ne dođe do promjena postojećeg nastavnog opterećenja nastavnika 
i suradnika.  
Sve predložene izmjene i dopune usuglašene su sa nositeljima predmeta te se Povjerenstvo zahvaljuje svim nastavnicima i 
suradnicima na konstruktivnoj  suradnji.  
 
 
 
1. Izmjene i dopune studijskih programa preddiplomskih i diplomskih studija Fakulteta koje se prijavljuju Povjerenstvu za 
akreditaciju i vrednovanje studijskih programa Sveučilišta u Rijeci i Senatu 

1.1. Preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“  
1.2. Preddiplomski sveučilišni studij „Menadžment održivog razvoja“  
1.3. Diplomski sveučilišni studij „Marketing u turizmu“  
1.4. Diplomski sveučilišni studij „Održivi razvoj turizma“  
 

Odluke donesene jednoglasno. 
 
 

2. Izmjene i dopune studijskih programa preddiplomskih i diplomskih studija Fakulteta koje se ne prijavljuju Povjerenstvu za 
akreditaciju i vrednovanje studijskih programa Sveučilišta u Rijeci i Senatu 

2.1. Preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“  
2.2. Preddiplomski sveučilišni studij „Menadžment održivog razvoja“  
2.3. Diplomski sveučilišni studij „Marketing u turizmu“  
2.4. Diplomski sveučilišni studij „Održivi razvoj turizma“ 

 
Odluke donesene jednoglasno. 

 

AD 7. Detaljni izvedbeni nastavni planovi za kolegije ljetnog semestra akademske godine2019./2020. 
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Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 
 
Materijali za navedenu točku nalaze se na linku https://cloud.fthm.hr:1996/d/f/534787512021857865  kao prilog  ovom Zapisniku. 
 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (pročišćeni tekst od 30. listopada 2015.) i 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 33. sjednici, održanoj 14. veljače 2020. godine, 
donosi 

 
ODLUKU 

o prihvaćanju Detaljnih izvedbenih nastavnih planova za kolegije ljetnog semestra 
2019./2020. akademske godine  

l. 
Prihvaćaju se Detaljni izvedbeni nastavni planovi za kolegije ljetnog semestra 2019./2020. 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 2019./2020. akademske godine sastavni su dio ove Odluke. 

lll. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 8. Izbor nastavnika i suradnika: 
 
1. izbor suradnika u suradničko zvanje i na zamjensko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, 
znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane organizacija i menadžment 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Kristina Črnjar 

 
Na temelju članaka 92. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), članka 84. Statuta Sveučilišta u Rijeci - pročišćeni tekst od 
2. listopada 2019. 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 33. sjednici, održanoj dana 14. 
veljače 2020. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

I. 
Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor zaposlenika u suradničko zvanje i na zamjensko radno mjesto asistenta za 
znanstveno područje društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane organizacija i menadžment. 

II. 
Renee Škulić bira se u suradničko zvanje i na zamjensko radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih  znanosti, 
znanstveno polje ekonomija, znanstvenu granu organizacija i menadžment, na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom. 

III. 
Za mentora Škulić Renee  imenuje se izv. prof. dr. sc. Kristina Črnjar. 

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

V. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

https://cloud.fthm.hr:1996/d/f/534787512021857865
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Odluka donesena jednoglasno. 

 
 

2. izbor suradnika u suradničko zvanje i na zamjensko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, 
znanstvenog polja nutricionizam 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Greta Krešić 

 
Na temelju članaka 92. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), članka 84. Statuta Sveučilišta u Rijeci - pročišćeni tekst od 
2. listopada 2019. 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 33. sjednici, održanoj dana 14. 
veljače 2020. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

I. 
Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor zaposlenika u suradničko zvanje i na zamjensko radno mjesto asistenta za 
znanstveno područje biotehničkih znanosti, znanstvenog polja nutricionizam. 

II. 
Anamarija Buneta bira se u suradničko zvanje i na zamjensko radno mjesto asistenta za znanstveno područja biotehničkih znanosti, 
znanstveno polje nutricionizam, na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom. 

III. 
Za mentora Anamarije Buneta imenuje se prof. dr. sc. Greta Krešić. 

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 9. Usvajanje izvješća Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje: 
1. Usvajanje izvješća za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, 
znanstveno polje ekonomije - dr. sc. Aleksandar Racz 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

 
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. Dora Smolčić Jurdana - predsjednica, prof. dr. sc. Jasmina Gržinić – članica i izv. prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 33. sjednici, održanoj 14. veljače 2020. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o usvajanju Izvješća Stručnog povjerenstva 
I. 

Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora dr. sc. Racz Aleksandra  u znanstveno zvanje znanstvenog 
suradnika  iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije. 

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

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
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AD 10. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje: 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija – izv. prof. dr. sc. 

Dolores Miškulin 
 
Na temelju članka 33. 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 
33. sjednici, održanoj dana 14. veljače 2020. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o pokretanju izbora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika 
I. 

Pokreće se postupak izbora izv. prof. dr. sc.  Dolores Miškulin  u znanstveno zvanje  znanstvenog savjetnika iz znanstvenog 
područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene grane romanistika. 

II. 
Materijal za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika upućuje se na provođenje postupka na  Filozofski fakultet u Puli. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
2. višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija – doc. dr. sc. 

Brigita Bosnar Valković 
 
Na temelju članka 33. 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 
33. sjednici, održanoj dana 14. veljače 2020. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o pokretanju izbora u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika 
I. 

Pokreće se postupak izbora  doc. dr. sc. Brigite Bosnar Valković  u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz 
znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene grane germanistika. 

II. 
Materijal za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika upućuje se na provođenje postupka na Filozofski fakultet u Rijeci. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
3. znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija – prof. 

dr. sc. Suzana Marković 
 
Na temelju članka 33. stavak 2. i  35. stavak 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 
198/03, 105/04, 174/04,  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 33. sjednici, održanoj dana 14. veljače 2020. godine, donijelo je 
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ODLUKU 

o pokretanju izbora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju 
I. 

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

a)  prof. dr. sc. Jasna Horvat – predsjednik Povjerenstva 
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku 

b)  prof. dr. sc. Nataša Erjavec - članica 
    Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet,  
c)  prof. dr. sc. Christian Stipanović - član 
    Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

II. 
Stručno povjerenstvo iz točke I. ove Odluke dužno je u roku propisanom Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
(„Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 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 11. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za ocjenu predavanja postavljenih na mrežnim stranicama Fakulteta kao 
nastavni tekst  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

 
1. doc. dr. sc. Ana Čuić Tanković 

 
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 33. sjednici, održanoj dana 14. 
veljače 2020. 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. Ana Čuić Tanković iz kolegija „ Poslovno komuniciranje u turizmu“  na 
diplomskom studiju,  postavljenih na mrežnoj stranici Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu kao nastavnog teksta, u 
sastavu: 

1. Izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić - predsjednica Povjerenstva 
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci 

2. Izv. prof. dr. sc. Dragan Benazić - član 
Fakultet ekonomije i turizma „Dr.  Mijo Mirković“, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 

3. Doc. dr. sc. Marina Perišić Prodan  - članica 
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 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. 
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Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 12. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
Izvjestiteljica: voditeljica studija, prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
 
1. Odluka o imenovanju komentora na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju Poslovna ekonomija u turizmu i 
ugostiteljstvu: 
 
1.1. Ivan Hegeduš 
 
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. i 17. st. 10.  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 33. 
sjednici, održanoj dana14. veljače 2020. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o imenovanju komentora 

na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju ,,Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu " 
I. 

Ovom odlukom u akademskoj godini 2019. / 2020. uz ranije imenovanog mentora imenuje se komentor studentu Ivanu Hegeduš (m. 
b. 56DR15) na  poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu". 

II. 
Za komentoricu se imenuje prof. dr. sc. Ines Milohnić   (znanstvena grana: organizacija i menadžment) sa Sveučilišta Rijeci, 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

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

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
1.2. Emanuel Tutek  
 
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. i 17. st. 10.  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 33. 
sjednici, održanoj dana 14. veljače  2020. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o imenovanju komentora 
na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju ,,Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu " 

I. 
Ovom odlukom u akademskoj godini 2019. / 2020. uz ranije imenovanog mentora imenuje se komentor studentu Emanuelu Tutek  (m. 
b. 62DR16) na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu". 

II. 
Za komentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović  (znanstvena grana: organizacija i menadžment) sa 
Sveučilišta u Rijeci, Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

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

Odluka donesena jednoglasno. 
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2. Usvajanje Izvješća Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci o uklanjanju nedostataka i 
ispunjenju uvjeta traženih Pismom očekivanja uz predočenje dokaza, u postupku reakreditacije dijela djelatnosti Fakulteta 
koji se odnosi na izvođenje studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) „Poslovna 
ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
 
Izvješću Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci o uklanjanju nedostataka i ispunjenju uvjeta traženih 
Pismom očekivanja uz predočenje dokaza, u postupku reakreditacije dijela djelatnosti Fakulteta koji se odnosi na izvođenje studijskog 
programa poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ možete pristupiti 
na linku: http://cloud.fthm.hr:1967/d/f/536789490891537274 
 
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 33. sjednici, održanoj dana 14. veljače 2020. godine, donosi 
 

ODLUKU 
I. 

Usvaja se Izvješće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci o uklanjanju nedostataka i ispunjenju uvjeta 
traženih Pismom očekivanja uz predočenje dokaza, u postupku reakreditacije dijela djelatnosti Fakulteta koji se odnosi na izvođenje 
studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“. 

II. 
Izvješće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci o uklanjanju nedostataka i ispunjenju uvjeta traženih 
Pismom očekivanja uz predočenje dokaza, u postupku reakreditacije dijela djelatnosti Fakulteta koji se odnosi na izvođenje studijskog 
programa poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, čini sastavni dio 
ove Odluke. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 13. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
Izvjestiteljica: voditeljica studija, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. Usvajanje Izvješća Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci o uklanjanju nedostataka i 
ispunjenju uvjeta traženih Pismom očekivanja uz predočenje dokaza, u postupku reakreditacije dijela djelatnosti Fakulteta 
koji se odnosi na izvođenje studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) „Menadžment 
održivog razvoja“ 
 
Izvješću Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci o uklanjanju nedostataka i ispunjenju uvjeta traženih 
Pismom očekivanja uz predočenje dokaza, u postupku reakreditacije dijela djelatnosti Fakulteta koji se odnosi na izvođenje studijskog 
programa poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) „Menadžment održivog razvoja“ možete pristupiti na linku: 
http://cloud.fthm.hr:1967/d/f/536789151385695015 
 
 
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 33. sjednici, održanoj dana 14. veljače 2020. godine, donosi 
 

ODLUKE 
I. 

Usvaja se Izvješće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci o uklanjanju nedostataka i ispunjenju uvjeta 
traženih Pismom očekivanja uz predočenje dokaza, u postupku reakreditacije dijela djelatnosti Fakulteta koji se odnosi na izvođenje 
studijskog programa poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) „Menadžment održivog razvoja“ 

II. 
Izvješće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci o uklanjanju nedostataka i ispunjenju uvjeta traženih 

http://cloud.fthm.hr:1967/d/f/536789490891537274
http://cloud.fthm.hr:1967/d/f/536789151385695015
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Pismom očekivanja uz predočenje dokaza, u postupku reakreditacije dijela djelatnosti Fakulteta koji se odnosi na izvođenje studijskog 
programa poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) „Menadžment održivog razvoja“, čini sastavni dio ove Odluke. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 14. 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. 

 
 


