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Opatija, 18. svibnja 2020. 

 
ZAPISNIK 

sa 37. sjednice Fakultetskog vijeća, održane u 
srijedu, 20. svibnja 2020. godine, s početkom u 9,30 sati, putem Microsoft Teams-a 

 

SJEDNICU SAZIVA 
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, , izv. prof. dr. sc. Lorena Bašan, prof. dr. sc. Nevenka Blažević, doc. dr. sc. Siniša Bogdan, doc. dr. sc. Brigita Bosnar-
Valković, doc. dr. sc. Tomislav Car, doc. dr. sc. Marta Cerović, izv. prof. dr. sc. Kristina Črnjar, doc. dr. sc. Daniel Dragičević, doc. dr. 
sc. Jelena Đurkin Badurina, 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, prof. dr. sc. Slobodan Ivanović, prof. dr. sc. Sandra Janković, izv. prof. dr. sc. Adriana Jelušić, 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. Dragan Magaš, prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić, dr. rer. nat. Krešo Mihalinčić, doc. dr. sc. Krešimir Mikinac, izv. prof. dr. sc. 
Ines Milohnić, izv. prof. dr. sc. Dolores Miškulin, prof. dr. sc. Elvis Mujačević, 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. Marina Perišić Prodan, doc. dr. sc. Katarina 
Poldrugovac, izv. prof. 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, 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, mr. sc. Vedran 
Zubović, Katarina Bosanac, Jure Bulović, Ivan Butković, Paula Dropulić, Nina Radulović, Helena Rogulj, Natali Suštar Maša Trinajstić, 
Laura Valentić, 
 
ODSUTNI ČLANOVI FAKULTETSKOG VIJEĆA: doc. dr. sc. Suzana Bareša, doc. dr. sc. Josipa Cvelić Bonifačić, doc. dr. sc. Ana 
Čuić Tanković, prof. dr. sc. Vlado Galičić, doc. dr. sc. Marija Ivaniš,izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić, prof. dr. sc. Suzana Marković, prof. 
dr. sc. Edna Mrnjavac, Paula Petrinec, 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 37. sjednicu Fakultetskog vijeća. 
 
 

D N E V N I  R E D 

1.  Usvajanje Zapisnika sa 35. i 36. sjednice Fakultetskog vijeća 

2.  Usvajanje Dnevnog reda 37. 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 
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Izvjestitelji: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana i prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 
 

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. Diplomski sveučilišni studij „Menadžment u turizmu“  
1.2. Diplomski sveučilišni studij „Menadžment u hotelijerstvu“ 

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. Diplomski sveučilišni studij „Menadžment u turizmu“  
2.2. Diplomski sveučilišni studij „Menadžment u hotelijerstvu“ 

7.  
Odluka o izmjeni Odluke o prihvaćanju Detaljnih izvedbenih nastavnih planova za kolegije ljetnog semestra 
2019./2020. akademske godine za kolegij Stručna praksa 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 

8.  Odluka o usvajanju privremenih pravila studiranja za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 

9.  
Odbor za osiguranje i unapređivanje kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Izvjestiteljica: voditeljica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete, izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović 
 
1. Rezultati anketiranja za zimski semestar  akademske godine 2019./2020. 

10.  

Usvajanje Izvješća Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje: 
 
1. Usvajanje izvješća za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja društvenih 
znanosti, znanstveno polje ekonomija – izv. prof. dr. sc. Lorena Bašan 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Dragan Magaš 
 
2. Usvajanje izvješća za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija – doc. dr. sc. Sabina Hodžić 
Izvjestitelj: izv. prof. dr. sc. Marko Perić 

11.  

Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje: 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. znanstvenog savjetnika trajno zvanje iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija – 
prof. dr. sc. Ines Milohnić 

12.  
Usvajanje Izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu predavanja postavljenih na mrežnim stranicama Fakulteta kao 
nastavni tekst – izv. prof. dr. sc. Lorena Bašan 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Dragan Magaš 

13.  
Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije Lahorke Halmi 

14.  Odluka o naknadnom uručenju prigodnih poklona - dr. sc. Jože Perić 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

15.  Razno 
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AD 1. Usvajanje Zapisnika sa 35. i 36. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Zapisnici sa 35. i 36. sjednice Fakultetskog vijeća usvojeni su bez primjedbi. 
 

AD 2. Usvajanje Dnevnog reda 37. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Dnevni red 37. 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: 
 
- Preminuo je professor emeritus Vidoje Vujić. Sahrana je održana u užem krugu zbog ograničenja uslijed pandemije. Komemoracija će 
biti slijedeći tjedan, a o načinu njena praćenja zaposlenici Fakulteta će biti informirani budući da nije moguće prisustvo većeg broja 
ljudi, te je predviđeno da u ime Fakulteta bude prisutno max 5 osoba i to izv. prof. dr. sc. Kristina Črnjar, doc. dr. sc. Marija Ivaniš, 
profesori emeritusi Branko Blažević i Ivanka Avelini Holjevac te Dekanica. Na Fakultetu će biti Knjiga žalosti u koju se zaposlenici 
mogu upisati.  
 

 - Kongres THI 2020, čiju organizaciju je ove godine vodila izv. prof. dr. sc. Kristina Črnjar, se zbog okolnosti pandemije nije održao na 
uobičajeni način, no biti će tiskan zbornik radova kako bi se održala tradicije publiciranja.  
 

 - 4. svibnja 2020. godine s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta potpisan je Ugovor o dodjeli sredstava za projekt Centar 
kompetencija za pametne gradove. Pored poduzeća Smart RI d.o.o. u vlasništvu Grada Rijeke, kao nositelja projekta i upravitelja 
konzorcija, CEKOM za pametne gradove okuplja 16 trgovačkih društava i tri istraživačko-razvojne institucije (Sveučilište u Rijeci, 
Pomorski fakultet i FMTU). Ukupna vrijednost projekta je 149,6 milijuna kuna. 6 razvojnih projekata u okviru CEKOMa trajat će 3 
godine. FMTU aktivno participira u projektu Smart City LIVING, usmjerenom na razvoj inovativnih sustava za upravljanjem kretanja u 
gradu. Voditeljica projekta za FMTU je doc. dr. sc. Nataša Slavić.  
 

 - U pripremi je niz mjera koje imaju za cilj ublažavanje negativnih efekata pandemije na znanstveno-istraživački rad na Sveučilištu u 
Rijeci. Trajanje, odnosno rokovi za završetak projekata bit će produljeni, upravljanje trošenjem na projektima bit će fleksibilnije. 
 

 - U pripremi je natječaj za novi, drugi ciklus ZIP UNIRI projekata koji će biti raspisan u skorom periodu. 
 

 - U okviru procesa implementacije standarda ISO 9001  provedeno je anketiranje polaznika programa cjeloživotnog obrazovanja o 
zadovoljstvu radom stručnih službi Fakulteta u periodu od 13. siječnja do 21. veljače 2020.  na programima: Njemački jezik za 
početnike, Francuski jezik za početnike, Talijanski jezik za početnike, Strani jezici za iznajmljivače privatnog smještaja te Menadžment 
kamping resorta. Anketirano je 65 polaznika  što čini stopu povrata od 72%. Anketom se ispitivalo zadovoljstvo uslugama evidencije 
studija i knjižnice te infrastrukturnom potporom. Rezultati pokazuju da je u odnosu na 2019. godinu kada su također ostvareni visoki 
rezultati – ocjena 4 i više, zabilježen porast zadovoljstva studenata radom stručnih službi i infrastrukturnom  potporom u rasponu od 1 
do 9%. Najveći je porast kod evidencije studija zabilježen kod brzine usluge, ljubaznosti, pristupačnosti i stručnosti osoblja,  radnog 
vremena za studente te dostupnosti informacija. Kod knjižnice najveći je porast zabilježen kod zadovoljstva knjižničnim fondom, uvjeta 
za samostalan rad, brzine usluge i web stranica knjižnice dok je kod infrastrukture to  urednost i čistoća prostora i okoliša zgrade.   

  
 - Kreće se u rad na projektima Centara kompetentnosti na kojima sudjelujemo kao partneri Ugostiteljskoj školi Opatija i Zabok. 
  
 - Nagrada za nastavnu izvrsnost ove godine dodijelit će se izv. prof. dr. sc. Zvonimiri Šverko Grdić iz redova znanstveno-nastavnog 

osoblja i Maši Trinajstić iz redova suradnika.  
 
- Rektorovu nagradu dobila je studentica Karla Keča. 
 
- Dekanica je istaknula koordinaciju sa Sveučilištem u Rijeci vezano uz realizaciju predviđenih lanaca napredovanja. Usvajanjem 
rebalansa proračuna za 2020. godinu usmjereni smo na MZO, dakle, nije nam potrebna suglasnost Ministarstva financija. Očekivanje 
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je da će se to riješiti u skorom vremenu kako bi sve realiziralo po planu.  
 
- Započeli su radovi na rekonstrukciji drugog kata zgrade Fakulteta te je predviđeno da budu okončani u kolovozu.  
 
- Izmjene i dopune studijskih programa PETU i MAUT su dobili pozitivnu recenziju i od sljedeće godine kreće 1. godina inoviranog 
studijskog programa. Manje primjedbe su bile usmjerene uglavnom na potrebu ažuriranja literature. Novost je da predmeti koji se 
izvode na stranom jeziku moraju u studijskom programu i u diploma supplementu biti navedeni na hrvatskom jeziku a ne kao do sada 
na engleskom jeziku. Na engleskom jeziku mogu biti samo nazivi predmeta na studiju koji se u potpunosti izvodi na engleskom. Nije 
bilo primjedbi na programski sadržaj inoviranih programa niti na obrazloženje razloga izmjena i dopuna.  Recenzije za MOR i ORT još 
nisu stigle na Sveučilište. Dekanica se zahvalila svima na suradnji, te posebno članovima Povjerenstva za inoviranje postojećih 
studijskih programa u kojeg su imenovani izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović, prof. dr. Greta Krešić, izv. prof. Dina Lončarić, 
izv. prof. Zvonimira Šverko Grdić, izv. prof. Marinela Krstinić Nižić, Maša Trinajstić, Denis Turalija, doc. dr. Josipa Cvelić Bonifačić, Ivan 
Butković i prof. dr. Dora Smolčić Jurdana. 
 
- Fakultet je pozvan da se ispred Sveučilišta u Rijeci  aktivno uključi u YUFE mrežu  (Young Universities for the Future of Europe ) i to 
upravo sa studijskim programom PETU. NA tu temu održano je nekoliko sastanaka u proteklom razdoblju. 
 
- U okviru prilagodbe nastavnog procesa uvjetima pandemije Dekanica se zahvalila svim nastavnicima, suradnicima i administrativnom 
osoblju koje se u iznimno kratkom roku prilagodilo uvjetima i uložilo ogroman napor da sustav funkcionira. Obavijestila je članove 
Fakultetskog vijeća da se na sjednicu Senata Sveučilišta u Rijeci u travnju uključila i Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak 
sa vrlo jasnom preporukom da se ulože napori da se akademska godina uspješno konča transferirajući je u on line okruženje. 
Dekanica je navela da je Fakultet od nastupa izvanrednih mjera uzrokovanih pandemijom uspješno transformirao svu nastavu u on line 
okruženje. Nakon početne prilagodbe sada svi nastavnici održavaju predavanja putem MicrosoftTeamsa a kolokvije putem Loomena. 
Također je istaknula i napore studenata da se prilagode novom načinu praćenja nastave i izvršenja ostalih obaveza.  
Redovito se prikuplja evidencija o održanoj nastavi a sada je skupljena i evidencija o uspješnosti 1 kolokvija. Svi nastavnici su izvršili 
prilagodbu nastavnih materijala činjenici da studentima nisu dostupne knjige nego samo digitalni sadržaji. Prema uputi UNIRI sve 
nastavne obaveze do kraja godine su prebačene u on-line okruženje. Obrane diplomskih radova će se ovisno o željama studenata 
održati ili na Fakultetu ili on-line. Uputa Sveučilišta je da se razmotri mogućnost organizacije dijela aktivnosti on line u zimskom 
semestru sljedeće akademske godine. Uspješno je organiziran 3. ispitni rok  za predmete zimskog semestra. U on line okruženju su 
provedene obrane završnih i diplomskih radova upisanih u zimskom semestru. Ured za studente cijelo vrijeme kontinuirano radi te se 
izdaju potvrde i rješenja Povjerenstva za nastavu. Povjerenstvo za nastavu je preko Teamsa dostupno studentima za redovite 
konzultacije  
 

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 40. sjednice Senata održane 31. ožujka 2020. 
godine, 41. sjednice održane 21. travnja 2020. godine i 42. sjednice održane 19. svibnja 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 obavijestila je članove Fakultetskog vijeća o rezultatima ankete o zadovoljstvu online nastavom koju je 
proveo Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci. 
 

AD 6. Izmjene i dopune studijskih programa preddiplomskih i diplomskih studija Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu 
Izvjestitelji: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana i prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 
1. Izmjene i dopune studijskih programa preddiplomskih i diplomskih studija Fakulteta koje se prijavljuju Povjerenstvu za 
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akreditaciju i vrednovanje studijskih programa Sveučilišta u Rijeci i Senatu  
1.1. Diplomski sveučilišni studij „Menadžment u turizmu“  
1.2. Diplomski sveučilišni studij „Menadžment u hotelijerstvu“ 

 
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. Diplomski sveučilišni studij „Menadžment u turizmu“  
2.2. Diplomski sveučilišni studij „Menadžment u hotelijerstvu“ 
 

Materijali za navedenu točku nalaze se na linku: http://cloud.fthm.hr:1967/d/f/552167784671391774 
 Radi lakše preglednosti, prijedlozi odluka objedinjeni su po studijskim programima na sljedeći način: 
a) Diplomski sveučilišni studij „Menadžment u turizmu““ (1.1+2.1) 
b) Diplomski sveučilišni studij „Menadžment u hotelijerstvu“ (1.2+2.2) 
 

Odluke donesene jednoglasno. 
 

AD 7. Odluka o izmjeni Odluke o prihvaćanju Detaljnih izvedbenih nastavnih planova za kolegije ljetnog semestra 
2019./2020. akademske godine za kolegij Stručna praksa 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (pročišćeni tekst od 30. listopada 2015.) 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 37. sjednici, održanoj 20. svibnja 2020. godine, 
donosi 

 
ODLUKU  

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

- za kolegij Stručna praksa- 
l. 

Nastavno na izvanrednu situaciju nastalu pandemijom korona virusa (COVID-19) te potrebu da se na odgovarajući način nastaloj 
situaciji prilagodi provedba svih aktivnosti koje će doprinijeti optimalnom postizanju ishoda učenja, u Odluci o prihvaćanju Detaljnih 
izvedbenih nastavnih planova za kolegije ljetnog semestra 2019./2020. akademske godine (KLASA: 602-04/19-01/226; URBROJ: 
2156-24-20-05-02) od 14. veljače 2020. godine, u studijskim programima preddiplomskog sveučilišnog studija „Poslovna ekonomija u 
turizmu i ugostiteljstvu“ i preddiplomskog sveučilišnog studija „Menadžment održivog razvoja“, Detaljan izvedbeni plan kolegija Stručna 
praksa zamjenjuje se novim Detaljnim izvedbenim planom za kolegij Stručna praksa.  

II. 
Novi Detaljni izvedbeni plan za kolegij Stručna praksa sastavni je dio ove Odluke. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
Novi detaljni izvedbeni plan za kolegij Stručna praksa nalazi se na linku: http://cloud.fthm.hr:1967/d/f/553965004980796998 
 

Odluka donesena sa 56 glasova za i 1 glasom suzdržanim. 
 

AD 8. Odluka o usvajanju privremenih pravila studiranja za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, prof. dr. sc. Greta Krešić 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci o usvajanju 
Prijedloga institucijskih mjera i preporuka vezanih uz postupke provjera znanja i završetak akademske 2019. / 2020. godine od 21. 
travnja 2020., Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 37. sjednici, održanoj 20. svibnja 2020. godine, 
donijelo je   

http://cloud.fthm.hr:1967/d/f/552167784671391774
http://cloud.fthm.hr:1967/d/f/553965004980796998
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ODLUKU 
 o usvajanju privremenih pravila  studiranja za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 

I. 
S obzirom na izvanredne okolnosti koje su nastupile od dana 16. ožujka 2020. godine, temeljem kojih je odvijanje nastave prebačeno u 
online okruženje, kao i na visoku vjerojatnost potrebe višemjesečnog produljenja rada na isti način, utvrđuje se:  
 
1) Privremeno izuzeće od primjene članka 4. stavka 2. Pravilnika o ocjenjivanju studenata na Fakultetu za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu koji glasi „Redoviti student smije izostati s najviše 25% predviđenih sati aktivne nastave (predavanja, seminari, 
konzultativna nastava, praktična nastava, terenska nastava, parcijalna provjera znanja: kolokviji i sl. te izvedba praktičnih zadataka).“ 
 
2) Nastavne aktivnosti utvrđene u Detaljnim izvedbenim planovima za kolegije zimskog i ljetnog semestra 2019./2020. akademske 
godine mogu se odvijati u online okruženju. 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena sa 56 glasova za i 1 glasom suzdržanim. 
 

AD 9. Odbor za osiguranje i unapređivanje kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Izvjestiteljica: voditeljica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete, izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović 
 
1. Rezultati anketiranja za zimski semestar  akademske godine 2019./2020. 
 
Materijali za navedenu točku nalaze se na linku: http://cloud.fthm.hr:1967/d/f/553965404964303913 
 

AD 10. Usvajanje Izvješća Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje: 
 
1. Usvajanje izvješća za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, 
znanstveno polje ekonomija – izv. prof. dr. sc. Lorena Bašan 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Dragan Magaš 
 
Na temelju članaka 35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, a na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva za izbor u sastavu:  dr. sc. 
Marcel Meler, professor emeritus – predsjednik, prof. dr. sc. Neven Šerić – član  i  prof.  dr. sc. Dragan Magaš – član, Fakultetsko 
vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 37. sjednici, održanoj 20. svibnja 2020. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o usvajanju Izvješća Stručnog povjerenstva 
I. 

Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora nastavnika u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika za znanstveno 
područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije. 

II. 
Ova Odluka s Izvješćem Stručnog povjerenstva, upućuje se Matičnom odboru za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno 
polje ekonomije, radi provođenja postupka izbora pristupnice izv. prof.  dr. sc.  Lorene Bašan u znanstveno zvanje znanstvenog 
savjetnika. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
2. Usvajanje izvješća za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih 

http://cloud.fthm.hr:1967/d/f/553965404964303913
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znanosti, znanstveno polje ekonomija – doc. dr. sc. Sabina Hodžić 
Izvjestitelj: izv. prof. dr. sc. Marko Perić 
 
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. Helena Blažić – predsjednica,  izv. prof. dr. sc. Bojana Olgić Draženović – članica  i  izv. prof.  dr. sc. Marko Perić – član, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 37. sjednici, održanoj 20. svibnja 2020. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o usvajanju Izvješća Stručnog povjerenstva 
I. 

Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora nastavnika u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika  za 
znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije. 

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

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 11. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje: 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. znanstvenog savjetnika trajno zvanje iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija – prof. dr. 
sc. Ines Milohnić 
 
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  37. sjednici, održanoj dana 20. svibnja 2020. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o pokretanju izbora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju 

I. 
Pokreće se postupak izbora  prof. dr. sc. Ines Milohnić 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. Vlado Galičić – predsjednik Povjerenstva 
            Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 

b)  prof. dr. sc. Želimir  Dulčić - član 
            Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet u Splitu 

c)  prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana  - članica 
     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. 
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Odluka donesena jednoglasno. 
 

Ad 12. Usvajanje Izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu predavanja postavljenih na mrežnim stranicama Fakulteta 
kao nastavni tekst – izv. prof. dr. sc. Lorena Bašan 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Dragan Magaš 
 
Na temelju članka 6. Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno - stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno–
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 37. sjednici, održanoj 
dana 20. svibnja 2020. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o usvajanju ocjene predavanja postavljenih na mrežnoj stranici kao nastavni tekst 

I. 
Usvaja se pozitivna ocjena Povjerenstva za ocjenu predavanja izv. prof. dr. sc. Lorene Bašan iz kolegija  „Marketing turističke 
destinacije“ na diplomskom studiju, postavljenih na mrežnoj stranici Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu kao nastavni 
tekst. 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena sa 56 glasova za i 1 glasom suzdržanim. 
 

AD 13. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije Lahorke Halmi 
 
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 (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 i članaka 6., 21. 
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 doktorskog 
studija „Menadžment održivog razvoja“, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 37. sjednici, održanoj 
dana 20. svibnja 2020. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije 

I. 
Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije studentice Lahorke Halmi (matični broj:38MOR13), polaznice 
poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja, pod nazivom „Harmonizacija sustava 
izvještavanja o održivosti u hotelijerstvu" “ izrađenu pod mentorstvom  prof. dr. sc. Milene Peršić i komentorice doc. dr. sc. 
Katarine Poldrugovac , u sastavu:  
 

1. prof. dr. sc. Sandra Janković, predsjednica, 
               Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

2. prof. dr. sc. Lorena Mošnja Škare 
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“  

3. izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić 
               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, podnijeti ga Fakultetskom vijeću Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i predložiti 
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imenovanje Povjerenstva za obranu doktorske disertacije. 
 

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

Odluka donesena sa 56 glasova za  i 1 glasom suzdržanim. 
 

AD 14. Odluka o naknadnom uručenju prigodnih poklona - dr. sc. Jože Perić 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine), 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 37. sjednici, održanoj dana 20. svibnja 2020. godine, donijelo 
je 
 

ODLUKU 
 

Usvaja se zahtjev dr. sc. Jože Perića za naknadnim uručenjem prigodnih poklona za odlazak sa funkcije dekana Fakulteta 2014. 
godine i za odlazak u mirovinu 2017. godine. 
 

Obrazloženje 
Prema ustaljenom običaju na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, za odlazak dr. sc. Jože Perića sa funkcije dekana 
Fakulteta 2014. godine  i za odlazak u mirovinu 2017. godine, bio je predviđen prigodan poklon. Prigodni pokloni u oba navrata nisu 
preuzeti te su uneseni u imovinu Fakulteta.  
Na zahtjev dr. sc. Jože Perića, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu donosi odluku o davanju 
suglasnosti za naknadnim uručenjem navedenih prigodnih poklona. 
Za naknadno uručenje prigodnih poklona od strane Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu pokrenut će se procedura 
sukladno propisima. 
 

Odluka donesena sa 56 glasova za i 1 glasom suzdržanim. 
 

AD 15. Razno  
 
Pod točkom razno nije se raspravljalo. 
 

Sjednica Fakultetskog vijeća završila je u 10,40 sati.   
 
Zapisničarka: Maja Juračić, dipl. iur., v.r.                                                                                
                           

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

 
 


