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Opatija, 20. rujna 2021. 

 
ZAPISNIK  

sa 18. sjednice Fakultetskog vijeća, održane u 
ponedjeljak 20. rujna 2021. godine u 12,00 sati, u dvorani B2, prema hibridnom modelu 

 

SJEDNICU SAZVALA prof. dr. sc. Sandra 
Janković VODITELJICA prof. dr. sc. Sandra Janković 

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, doc. izv. prof. dr. sc. Lorena Bašan, doc. dr. sc. Siniša Bogdan, doc. dr. sc. Brigita Bosnar-
Valković, doc. dr. sc. Tomislav Car, doc. dr. sc. Marta Cerović, doc. dr. sc. Josipa Cvelić Bonifačić, izv. prof. dr. sc. Kristina Črnjar, dr. 
sc. Ana Čuić Tanković,  izv. prof. dr. sc. Daniel Dragičević, 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, izv. prof. dr. 
sc. Dina Lončarić, prof. dr. sc. Suzana Marković, prof. dr. sc. Edna Mrnjavac, prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić, doc. dr. sc. Krešimir 
Mikinac, izv. prof. dr. sc. Ines Milohnić, izv. prof. dr. sc. Dolores Miškulin, , izv. prof. dr. sc. Maja Nikšić Radić, prof. dr. sc. Nadia Pavia, 
izv. prof. dr. sc. Marko Perić, doc. dr. sc. Marina Perišić Prodan,  izv. prof. dr. sc. Ljubica Pilepić Stifanich, 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, dr. sc. Alenka Šuljić Petrc,  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, Filip Komšić, Jakov Hailo, Natali Suštar  
 
ODSUTNI ČLANOVI FAKULTETSKOG VIJEĆA: doc. dr. sc. Jelena Đurkin Badurina, prof. dr. sc. Vlado Galičić, doc. dr. sc. Marija 
Ivaniš, doc. dr. sc. Marina Laškarin Ažić, prof. dr. sc. prof. dr. sc. Dragan Magaš, prof. dr. sc. Elvis Mujačević, Marko Blažić, Toni Guć, 
Nika Kurti, Lucija Marjanović, Mirna Matković, Marija Omrčen, Maša Trinajstić  
 
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. Sandra Janković, otvorila je 18. sjednicu Fakultetskog vijeća. 
 

1.  Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Fakultetskog vijeća 

2.  Usvajanje Dnevnog reda 18. sjednice Fakultetskog vijeća 

3.  Informacije Dekanice 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 

4.  
Studentska pitanja 
Izvjestitelji: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović i predsjednik Studentskog zbora, Filip 
Komšić 

5.  
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima na Fakultetu za menadžment 
u turizmu i ugostiteljstvu 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 

6.  
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o ocjenjivanju studenata na Fakultetu za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 



2 
 

7.  Izmjena odluke o imenovanju Povjerenstvu za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja na FMTU 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 

8.  

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 kvantitativna ekonomija 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Christian Stipanović 
2. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje 
humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvenu granu anglistika i germanistika 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
3. izbor suradnika u u suradničko zvanje i na zamjensko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih 
znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane trgovina i turizam, temeljem članka 24. stavka 1. alineje 
1. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 

9.  

Reizbor nastavnika i suradnika 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
1. reizbor u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, 
znanstveno polje filologija, znanstvenu granu romanistika – izv. prof. dr. sc. Dolores Miškulin 
 

10.  

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika i suradnika 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
1. izbor suradnika u suradničko zvanje i na zamjensko radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih 
znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu marketing 

11.  

Usvajanje Izvješća Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje: 
 
1. izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje 
ekonomija – izv. prof. dr. sc. Kristina Črnjar 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
2.izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje 
ekonomija –dr. sc. Romana Lekić 
Izvjestitelj: izv.  prof. dr. sc. Romina Alkier 

12.  
Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku financiranja znanstveno-istraživačkih projekata Fakulteta za menadžment 
u turizmu i ugostiteljstvu (linija ZIP FMTU) 
Izvjestiteljica: prodekanica za znanstvenu i stručnu djelatnost, doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta 

13.  

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana,  
 
1. Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i imenovanju Povjerenstva za obranu 
doktorske disertacije Tihane Cegur Radović 
2. Odluka o imenovanju mentora i komentora studentu Antoniu Dekaniću 
3. Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju natječaja za upis polaznika na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij 
„Menadžment održivog razvoja“ za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, 
polja ekonomije u akademskoj godini 2021. / 2022 

14.  
Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
 
1. Odluka o imenovanju komentora studentici Karmen Mikulić 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
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2. Odluka o imenovanju mentora i komentora studentici Renee Škulić 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
3. Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i imenovanju Povjerenstva za obranu 
doktorske disertacije Angele Milenkovske Klimoske 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Romina Alkier,  
4. Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju natječaja za upis polaznika na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij 
„Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz područja 
društvenih znanosti, polja ekonomije u akademskoj godini 2021. / 2021 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 

15.  Predstavljanje Procedure suradničke procjene nastave 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Maja Nikšić Radić. 

16.  Razno 

 
 

AD 1. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Zapisnik sa 17. sjednice Fakultetskog vijeća usvojen je bez primjedbi. 
 

AD 2. Usvajanje Dnevnog reda 18. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Dnevni red 18. sjednice Fakultetskog vijeća usvojen je bez primjedbi. 
 

AD 3. Informacije Dekanice 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
Dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković, izvijestila je Fakultetsko vijeće o sljedećem: 
 
- U rujnu 2021. godine, održana je posljednja od 11 radionica za edukaciju nastavnika, uokviru kojih su dvije radionice bile za mentore. 
Na radionicama je sudjelovalo 294  sudionika od čega 35% studenata doktorskih studija, Dekanica se zahvalila prof. dr. sc. Suzani 
Marković, doc, dr, sc, Danieli Soldić Frleta i dr.sc. Jeleni Dorčić na organizaciji te je najavila da je u pripremi novi set edukacija. 
 
- U listopadu 2021. u potpunosti se prelazi na ISVU sustav. Edukacije za nastavnike održat će se 28. 9.2021.,  a za Studentski zbor 
29.9.2021. godine. Dekanica je naglasila da je prijelaz na novi sustav bio jako zahtjevan projekt te se ujedno zahvalila cijelom Uredu za 
studente posebice Đorđu Glumcu, voditeljici Ureda za studente Denis Turalija i prodekanici za nastavu izv. prof. dr. sc. Ana – Mariji 
Vrtodušić Hrgović.  
 
- Dana 16.9.2021. godine održan je online posjet povjerenstva za akreditaciju online studija. Ukoliko se dobije pozitivno mišljenje Agencije 
za znanost i visoko obrazovanje izvođenje studija započet će 2022./2023. akademske godine. Dekanica se zahvalila svim nositeljima 
kolegija online studija, a osobito doc. dr.  sc. Siniši Bogdanu na koordinaciji aktivnosti. 
 
- Dekanica je obavijestila da će se krajem rujna objavite Natječaji Zaklade za znanost. 
 
- Krajem rujna organizira se studentska konferencija na kojoj je prijavljeno 100 studenata. Dekanica je pohvalila studente na organizaciji. 
 
- Dana 1. 10. 2021. počinje tjedan Brucoša te je u planu da svaki dan bude održano neko događanje za studente. 
 
 - U zimskom semestru ove akademske godine na Fakultetu će biti 50 stranih studenata na razmjeni. 
 
- Dekanica je još jednom zamolila sve zaposlenike da se pridržavaju epidemioloških mjera. 
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AD 4. Studentska pitanja 
Izvjestitelji: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović i predsjednik Studentskog zbora, Filip Komšić 
 
 
Predsjednik Studentskog zbora, Filip Komšić izvijestio je Fakultetsko vijeće o sljedećem: 
 
- Organizacija studentske konferencije u turizmu W4T je u tijeku i napreduje prema planu te će se održati od 30.9. do 3.10.2021. godine. 
 
- Dana 18.10.2021. održat će se online studentski izbori a prijave kandidata traju do 1. 10. 2021. godine. 
 

AD 5. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima na Fakultetu za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 
 
Na temelju članka 82. stavka 1. 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) i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – 
pročišćeni tekst 15. ožujka 2021. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 18. sjednici održanoj 
dana 20. rujna 2021. godine, donosi 
 

ODLUKU 
 O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM STUDIJIMA  

NA FAKULTETU ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU 
 

Članak 1. 
U članku 27. stavak 1. Pravilnika o preddiplomskim  i  diplomskim  studijima Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (KLASA: 
003-05/18-01/05; URBROJ: 2156/24-18-01-01) od  24. rujna 2018. godine; Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o preddiplomskim 
i diplomskim studijima Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (KLASA: 003-05/18-01/05; URBROJ: 2156/24-20-01-02) od 
14. siječnja 2020. godine, iza riječi „Ceepus koordinator“ dodaju se riječi „ili koordinator nekog drugog programa.“. 

 
Članak 2. 

U članku 28., stavak 2., alineja 1. mijenja se i sada glasi „Ako student ostvari na partnerskoj instituciji brojčanu ocjenu i ocjenu izraženu 
slovima i postocima, prihvaća se postotak ocjenskih bodova.“. 
 

Članak 3. 
Članak 30. mijenja se i sada glasi: 

„Priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja 
(1) Priznavanje prethodnog učenja podrazumijeva priznavanje kompetencija stečenih kroz formalno i neformalno obrazovanje te 

informalno učenje.  
(2) Priznavanje prethodnog učenja provodi se u svrhu:  
- upisa na studijske programe Fakulteta -  
- prijelaza sa programa drugih visokih učilišta u RH  
- vrednovanja skupova ishoda učenja i dodjele odgovarajućeg broja ECTS bodova u okviru akreditiranih studijskih programa Fakulteta. 
(3) Priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja provodi Povjerenstvo za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja Fakulteta na 

zahtjev studenta / pristupnika.  
(4) Zahtjev za priznavanjem i vrednovanjem prethodnog učenja zajedno s dokumentacijom izdanom ili ovjerenom od strane ovlaštene 

institucije podnosi se putem Ureda za studente najkasnije do 15. listopada tekuće godine. 
(5) Uz zahtjev za priznavanjem i vrednovanjem prethodnog učenja, prilaže se: 

1. Za priznavanje formalno i neformalnog certificiranog obrazovanja: 
- Ovjereni prijepis ocjena ili ovjerena preslika dopunske isprave. 
- Ovjereni detaljan opis predmeta/programa (sadržaj, br. sati nastave, opis stečenih kompetencija, način provjere ishoda učenja, 

popis literature, broj ostvarenih ECTS bodova itd.) za koji se traži priznavanje. 
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- Uvjerenje o završenom programu ili dijelu programa 
2. Za priznavanje i vrednovanje neformalnog necertificiranog obrazovanja ili informalnog učenja student / pristupnik može dostaviti 

bilo koji prilog za koji smatra da dokazuje stečene skupove ishoda učenja i kompetencije čije priznavanje i vrednovanje traži (npr. 
potvrda, autorski radovi, podatci o dosadašnjoj izobrazbi i/ili radnom iskustvu i dr.) 

(6) Od pristupnika koji traži priznavanje i vrednovanje prethodnog neformalnog necertificiranog obrazovanja ili informalnog učenja provest 
će se postupak provjere ishoda učenja sukladno odredbama općih akata Sveučilišta u Rijeci i Fakulteta.  

(7) Povjerenstvo iz stavka 3. može imenovati Stručno povjerenstvo ili pojedinog nastavnika za donošenje mišljenja o Zahtjevu studenta 
/ pristupnika. 

(8) O zahtjevu za priznavanjem i vrednovanjem prethodnog učenja odlučuje Povjerenstvo za priznavanje i vrednovanje prethodnog 
učenja Fakulteta. 

(9) Na provođenje postupka priznavanja i vrednovanja prethodnog učenja na dogovarajući će se način primjenjivati odredbe Pravilnika o 
priznavanja i vrednovanju prethodnog učenja Sveučilišta u Rijeci.“ 

 
Članak 4. 

Članak 31. mijenja se i sada glasi: 
„Prijelaz s drugoga visokog učilišta 

(1) Studentu koji studira na preddiplomskom sveučilišnom studiju na nekom drugom fakultetu ekonomske grupacije u Republici Hrvatskoj, 
može se odobriti prijelaz i nastavak studija na preddiplomskom sveučilišnom studiju na Fakultetu. 

(2) Prijelaz studenta moguć je samo upisom na izvanredni studij, pod uvjetom da to dopuštaju kapaciteti Fakulteta. 
(3) Prijelaz se odobrava studentu koji je na matičnom fakultetu bio upisan u prošloj akademskoj godini i koji je ostvario uvjete za upis u 

narednu studijsku godinu. 
(4) Prijelaz se odobrava uz obvezu polaganja razlikovnih ispita i stjecanja ECTS bodova. 
(5) Prijelaz je moguć samo upisom u drugu i treću godinu studija na preddiplomskom sveučilišnom studiju. 
(6) Prijelaz nije moguć na diplomskom sveučilišnom studiju. 
(7) Vrijeme studiranja na drugom učilištu uračunava se u ukupno trajanje studija.“ 
 

Članak 5. 
Članak 32. mijenja se i sada glasi: 

„Zahtjev za prijelaz s drugoga visokog učilišta 
(1) Pisani zahtjev za prijelaz s drugoga visokog učilišta podnosi se Povjerenstvu za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja 

Fakulteta, Ureda za studente najkasnije do 15. rujna tekuće kalendarske godine u kojoj započinje akademska godina. 
(2) Uz zahtjev za prijelaz prilaže se: 

- ovjereni prijepis ocjena  
- odgovarajuća studentska isprava 
- studijski program matičnog visokog učilišta ili njegov ovjereni izvod iz kojeg su vidljivi sadržaji svakoga položenog predmeta i 

opterećenje. 
(3) Student kojemu je odobren zahtjev za prijelaz obvezan je prije upisa dostaviti Fakultetu rješenje matičnoga visokog učilišta o ispisu 

sa studija i izvorne dokumente koji se zahtijevaju natječajem za upis.  
(4) O zahtjevu za prijelaz s drugog visokog učilišta odlučuje Povjerenstvo za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja Fakulteta. 
(5) Rješenjem o prijelazu utvrđuje se status studenta, priznati ECTS bodovi, akademska godina odnosno godina studija koju će upisati 

te razlikovni predmeti koje student mora polagati.  
(6) O priznavanju ispita odlučuje Povjerenstvo iz stavka 4. ovog članka koje, prema potrebi, traži mišljenje odgovarajućega zavoda 

Fakulteta  ili predmetnoga nastavnika. 
(7) Pristupniku će se priznati kompetencije stečene kroz prethodno učenje čiji su ishodi sukladni ishodima studijskog programa  

Fakulteta.“ 
 

Članak 6. 
U članku 40. iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:  
„(6) Mentor studentu na završnom ili diplomskom radu može biti predmetni nastavnik u znanstveno-nastavnom ili nastavnom zvanju koji 

je (su)nositelj predmeta kojeg je student položio tijekom studija kojeg završava. 
(7) Na završnom ili diplomskom radu može se odobriti komentorstvo osobama koje sudjeluju u izvođenju nastave a u suradničkom su 

zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda. Komentora imenuje mentor.“ 
 

Članak 7. 
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Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se za sve studente od početka 2021./ 2022. akademske godine. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 6. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o ocjenjivanju studenata na Fakultetu za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 
 
Na temelju članka 82. stavka 1. 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) i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – 
pročišćeni tekst 15. ožujka 2021. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 18. sjednici održanoj 
dana 20. rujna 2021. godine, donosi 
 

ODLUKU 
 O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OCJENJIVANJU STUDENATA 

NA FAKULTETU ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU 
 

Članak 1. 
U članku 4. stavak 5. Pravilnika o ocjenjivanju studenata Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (KLASA: 003-05/18-01/06; 
URBROJ: 2156/24-18-01-01) od  24. rujna 2018. godine, Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o ocjenjivanju studenata Fakulteta 
za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (KLASA: 003-05/18-01/06; URBROJ: 2156/24-18-01-03) od 16. rujna 2019. godine i Odluka o 
izmjenama i dopunama Pravilnika o ocjenjivanju studenata Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (KLASA: 003-05/18-01/06; 
URBROJ: 2156/24-18-01-04) od 14. siječnja 2020. godine, iza riječi „izvedbenim planom nastave“ brišu se riječi „(tablica 1., podmodul 
1A)“. 
Stavak 6. se briše.  
 

Članak 2. 
U članku 5., stavak 2.  i 3. mijenjaju se i sada glase:  
“(2) Studenti koji su tijekom nastave ostvarili: 

- 0 – 34,9 % ocjenskih bodova ocjenjuju se ocjenom F (nedovoljan), ne mogu steći ECTS bodove i moraju ponovo upisati predmet. 
- 35 % i više ocjenskih bodova mogu pristupiti završnom ispitu (I., II. i III. ispitni rok). 

(3) Praćenje i vrednovanje ishoda učenja studenta provodi se sukladno tablici 1. 
Tablica 1. Praćenje i vrednovanje ishoda učenja studenta 

OZNAKA MODUL STRUKTURA OCJENSKIH 
BODOVA (%) 

M 1 MODUL 1 – SAMOSTALNI RAD STUDENTA 22 
M 2 MODUL 2 – PARCIJALNA PROVJERA ZNANJA (KOLOKVIJI) 48 
M 3 MODUL 3 –  ZAVRŠNI ISPIT (ISPIT) 30 
UKUPNO (%) Zbroj ostvarenih % kroz M 1, M 2 i M 3 100 

„. 
 

Članak 3. 
U članku 6., stavak 1. mijenja se i sada glasi: 
(1) Ocjenjivanje studenata na temelju konačnoga uspjeha na predmetu provodi se sukladno tablici 2. 

Tablica 2. Ocjenjivanje studenata na temelju konačnoga uspjeha na predmetu 
USPJEŠNOST 

(%) 
OPIS OCJENE OCJENA 

ECTS ocjena Brojčana ocjena 
90 – 100 % izvrstan A 5 
75 – 89,9 % vrlo dobar B 4 
60 – 74,9 % dobar C 3 
50 – 59,9 % dovoljan D 2 
0 – 49,9 % nedovoljan F 1 
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Stavak 7. se briše. 
 

Članak 4. 
Članak 7. mijenja se i sada glasi: 

„Ocjenjivanje studenata na studiju organiziranom kroz sustav učenja na daljinu 
(1) Studenti na studiju organiziranom kroz sustav učenja na daljinu ostvaruju ocjenu prema prilagođenom izvedbenom planu na način 

ostvariv u online okruženju. Način ocjenjivanja na studiju organiziranom kroz sustav učenja na daljinu definiran je u članku 5. ovoga 
Pravilnika. 

(2)  Procjena znanja studenata može se u online okruženju izvoditi na jedan ili više načina prema planu procjene znanja i unaprijed 
objavljenim kriterijima: 
- kontinuiranim praćenjem i ocjenjivanjem uključenosti studenata u online diskusijama, interakciji sa sadržajem, drugim 
studentima ili nastavnikom; 
- ocjenjivanjem studentskih radova ili projekata predanih online tijekom semestra ili godine, uz korištenje nekog alata za provjeru 
autorstva; 
- ocjenjivanjem kolokvija i ispita izvedenih u kontroliranim uvjetima, u nazočnosti dežurnog nastavnika ili suradnika na lokaciji na 
kojoj se nalazi student: 

(3) Ocjene stečene kroz procjenu znanja na ovdje opisan način bit će ravnopravne s ostalim ocjenama.“ 
 

Članak 5. 
U članku 18. stavak 1. mijenja se Tablica 3. i sada glasi 

„Tablica 3. Klasifikacija kvalifikacija (Klasifikacija časti) 
Klasifikacija časti Konačni prosjek ocjenskih bodova 

Prva klasa (First-Class Honours) 90 – 100 % 
Druga gornja klasa (Upper Second-Class Honours) 80 – 89,9 % 
Druga donja klasa (Lower Second-Class Honours) 70 – 79,9 % 
Treća klasa (Third-Class Honours) 60 – 69,9 % 
Položio (Pass) 50 – 59,9 % 

„. 
 

Članak 6. 
Ovaj Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se za sve studente od početka 2021./ 2022. akademske godine. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 7. Izmjena odluke o imenovanju Povjerenstvu za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja na FMTU 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 
 
Na temelju članka 8. Pravilnika o priznavanju i vrednovanju prethodnog učenja Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 011-01/19-01/24; URBROJ: 
2170-57-01-19-1,) od 24. rujna 2019. godine i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst 
od 15. ožujka 2021. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 18. sjednici održanoj 20. rujna 
2021. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja na  

Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
I 

U Odluci o imenovanju Povjerenstva za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja na Fakultetu za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu, u točki I. redni broj 5. mijenja se i glasi: 
„Vedrana Čikeš, asistentica, članica“ 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se od 1. listopada 2021. godine. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
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AD 8. 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 kvantitativna ekonomija 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Christian Stipanović 
 
 
Na temelju članaka 35. i 95. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 
105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. godine, a na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva za izbor, u sastavu:  
prof. dr. sc. Christian Stipanović – predsjednik,  prof. dr. sc. Ksenija Dumičić – članica  i   prof. dr. sc. Jasna Horvat – članica, Fakultetsko 
vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 18. sjednici, održanoj 20. svibnja 2021. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o usvajanju Izvješća Stručnog povjerenstva 
I. 

Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog  
profesora u trajnom zvanju za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu kvantitativna 
ekonomija. 

II. 
Ova Odluka s Izvješćem Stručnog povjerenstva, upućuje se Matičnom odboru za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno 
polje ekonomije, radi provođenja postupka izbora pristupnice  prof. dr. sc. Tee Baldigara u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u 
trajnom zvanju. 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
2. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje 
humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvenu granu anglistika i germanistika 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
 
Na temelju članaka 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), članka 83. Statuta Sveučilišta u Rijeci - pročišćeni tekst od 
12. veljače 2020. godine, članaka 29. i 46. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 15. ožujka 
2021. godine i članaka 5. i 11. Pravilnika o postupku izbora u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna, znanstvena, nastavna i 
suradnička zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci - pročišćeni tekst od 15. svibnja 2015. godine, Fakultetsko 
vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 18. sjednici, održanoj dana 20. rujna 2021. godine, donosi 

 
ODLUKU 

I. 
Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog 
profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvenu granu anglistika i germanistika, u radni 
odnos na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom  – 1 izvršitelj/ica. 

II. 
Doc. dr. sc. Brigita Bosnar Valković izabire se u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za 
znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologije, znanstvenu granu anglistika i germanistika. 

III. 
Sva prava i obveze koje proizlaze iz ove Odluke utvrdit će se ugovorom o radu. 
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IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. listopada 2021. godine. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
3. izbor suradnika u u suradničko zvanje i na zamjensko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, 
znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane trgovina i turizam, temeljem članka 24. stavka 1. alineje 1. Kolektivnog ugovora 
za znanost i visoko obrazovanje 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
Na temelju članka 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07,45/09, 
63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17 – Odluka USRH), članka 24. stavka 1. alineje 1. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko 
obrazovanje (KLASA: 110-03/18-01/00058; URBROJ: 533-08-18-0008, od 27. prosinca 2018. godine) i članka 29. Statuta Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu na 18. sjednici održanoj 20. rujna 2021, godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

I. 
Laura Valentić, izabire se u suradničko zvanje i na zamjensko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, 
znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane trgovina i turizam, na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočne zaposlenice 
dr. sc. Marine Barkiđija Sotošek (roditeljski dopust) na rad, a najduže na vrijeme od šest mjeseci u punom radnom vremenu. 

II. 
Za mentora Lauri Valentić imenuje se prof. dr. sc. Daniela Gračan. 

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

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Obrazloženje 
U članku 24. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje od 27. prosinca 2018. godine (KLASA: 110-03/18-01/00058, URBROJ: 
533-08-18-0007) utvrđena je iznimka od obveze raspisivanja javnog natječaja u slučaju sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme 
sa zaposlenikom koji zamjenjuje privremeno nenazočnog zaposlenika, pod uvjetom da se ugovor o radu sklapa do povratka na rad 
privremeno nenazočnog zaposlenika, a najduže na vrijeme od 6 mjeseci. 
Kako je radno mjesto poslijedoktoranda do povratka dr.sc. Marine Barkiđija Sotošek ostalo upražnjeno, zbog potrebe organizacije 
nastave na studijskim programima Fakulteta utvrđena je potreba za zapošljavanjem suradnika u suradničkom zvanju asistenta kao 
zamjene za privremeno nenazočnu zaposlenicu. 
Na prijedlog predstojnice Zavoda za turizam prof. dr. sc. Daniele Gračan, a na temelju uvida u dokumentaciju Laure Valentić o 
ispunjavanju uvjeta za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, utvrđuje se da ista ispunjava uvjete za izbor u suradničko 
zvanje i na radno mjesto asistenta sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutu Sveučilišta u Rijeci, 
Pravilniku o postupku izbora u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na 
odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci te se uz suglasnost dekanice prof. dr. sc. Sandre Janković predlaže Fakultetskom 
vijeću Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu da se u suradničko zvanje i na zamjensko radno mjesto asistenta iz 
znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane trgovina i turizam, u radni odnos na 
određeno vrijeme i s punim radnim vremenom, do povratka djelatnice na rad  izabere  Laura Valentić. 
Fakultetsko vijeće prihvatilo je gore navedeni prijedlog te je donesena Odluka kako glasi u izreci. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 9. Reizbor nastavnika i suradnika 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 



10 
 

1. reizbor u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno 
polje filologija, znanstvenu granu romanistika – izv. prof. dr. sc. Dolores Miškulin 
 
 
Na temelju  čl. 102. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 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 i 131/17), članka 83. Statuta Sveučilišta u Rijeci (pročišćeni tekst od 12. veljače 2020.), članka 
6. Pravilnika o postupku reizbora osoba na znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavnim, nastavnim i stručnim radnim mjestima na 
Sveučilištu u Rijeci, te čl. 29. i 46. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni test od 15. ožujka 2021. 
godine, sukladno izvješću Stručnog povjerenstva za reizbor od 23. kolovoza 2021. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment 
u turizmu i ugostiteljstvu na 18. sjednici, održanoj 20. rujna 2021. godine donijelo je  
 

ODLUKU 
l. 

Usvaja se pozitivno izvješće Stručnog povjerenstva o radu izv. prof. dr. sc. Dolores Miškulin, u periodu od prethodnog izbora u 
znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora. 

ll. 
Izv. prof. dr. sc. Dolores Miškulin, reizabire se na znanstveno – nastavno  radno mjesto izvanrednog profesora, u znanstvenom 
području humanističkih znanosti, znanstvenom polju filologija, znanstvena grana romanistika. 

 
Obrazloženje 

Odlukom Fakultetskog vijeća Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu donesenoj na 17. sjednici održanoj 22. srpnja 2021. 
godine pokrenut je postupak reizbora , izv. prof. dr. sc. Dolores Miškulin na znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog 
profesora, u znanstvenom području humanističkih  znanosti, znanstvenom polju filologija, znanstvena grana romanistika i imenovano je 
Stručno povjerenstvo za reizbor u sastavu : prof. dr. sc. Nedeljka Balić – Nižić, predsjednica Povjerenstva, izv. prof. dr. sc. Gianna 
Mazzieri – Sanković, članica i prof. dr. sc. Irvin Lukežić, član. 
Stručno povjerenstvo za reizbor podnijelo je Fakultetskom vijeću pozitivno izvješće o radu izv. prof. dr. sc. Dolores Miškulin  u periodu 
od prethodnog izbora u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora, na koje je bila izabrana odlukom 
Fakultetskog vijeća Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstva od 01. listopada 2015. godine.  
Temeljem iznesenoga Stručno povjerenstvo za reizbor je predložilo, a Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu je donijelo odluku o reizboru izv. prof. dr. sc. Dolores Miškulin  u znanstveno – nastavno radno mjesto izvanrednog profesora 
kako glasi u izreci. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 10. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika i suradnika 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
1. izbor suradnika u suradničko zvanje i na zamjensko radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, 
znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu marketing 
 
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, 131/17), članka 84. Statuta Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 
12. veljače 2020. godine, članka 26. 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 47. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta 
za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 18. sjednici, održanoj dana 20. rujna 2021. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
I. 

Raspisuje se natječaj za izbor zaposlenika u suradničko zvanje i na zamjensko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja 
društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane marketing, u radni odnos na  određeno vrijeme i s punim radnim 
vremenom, do povratka zaposlenice Dore Župan na rad – 1 izvršitelj/ica. 

II. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor, u sastavu: 
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1. izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić- predsjednica Povjerenstva 
           Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 

2. prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana– članica 
           Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 

3. izv. prof. dr. sc. Lidija  Bagarić– članica 
           Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

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 11. Usvajanje Izvješća Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje: 
 
1. izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija 
– izv. prof. dr. sc. Kristina Črnjar 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
 
 
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 14. i  29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. godine, a na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva za izbor u sastavu:  prof. dr. sc. 
Helga Maškarin Ribarić – predsjednica Povjerenstva,  prof. dr. sc. Vlado Galičić – član  i  prof. dr. sc.  Marija Kaštelan Mrak – članica, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 18. sjednici, održanoj dana 20. rujna 2021. godine, donijelo je   
 

ODLUKU 
o usvajanju Izvješća Stručnog povjerenstva 

I. 
Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor izv. prof. dr. sc. Kristine Črnjar 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, na daljnji postupak. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
2.izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija 
–dr. sc. Romana Lekić 
Izvjestitelj: izv. prof. dr. sc. Romina Alkier 
 
 
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 15. ožujka 2021 godine, a na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva za izbor u sastavu: izv. prof. dr. sc. Romina 
Alkier– predsjednica Povjerenstva,  doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta – članica  i  izv. prof. dr. sc.  Tea Golja – članica, Fakultetsko vijeće 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 18. sjednici, održanoj dana 20.  rujna 2021. godine, donijelo je  
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ODLUKU 
o usvajanju Izvješća Stručnog povjerenstva 

I. 
Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor dr. sc. Romane Lekić u znanstveno zvanje  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, na daljnji postupak. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 12. Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku financiranja znanstveno-istraživačkih projekata Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu (linija ZIP FMTU) 
Izvjestiteljica: prodekanica za znanstvenu i stručnu djelatnost, doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta 
 
Na temelju članka 14. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. godine, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 18. sjednici održanoj 20. rujna 2021, godine, donosi  

 
ODLUKU 

o uvjetima, kriterijima i postupku financiranja znanstveno-istraživačkih projekata  
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

(linija ZIP FMTU) 
 

I. 
Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti, kriteriji i postupak financiranja znanstveno-istraživačkih projekata Fakulteta za menadžment u turizmu 
i ugostiteljstvu (u daljnjem tekstu: Fakultet), (linija ZIP FMTU). 

II. 
Odluku o financiranju znanstveno-istraživačkih projekata (linija ZIP FMTU) donosi dekan na prijedlog Povjerenstva za vrednovanje 
znanstveno-istraživačkih projekata (linija ZIP FMTU) Fakulteta, do maksimalnog iznosa od 20.000,00 kuna ukoliko postoje osigurana 
sredstva. 

lll. 
Uvjeti za financiranje znanstveno-istraživačkih projekata Fakulteta (linija ZIP FMTU) utvrđuju se kako slijedi: 
- voditelj projekta može biti osoba izabrana u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda, znanstveno-nastavno zvanje i na 

radno mjesto docenta ili više te nastavno zvanje i na radno mjesto predavača ili višeg predavača, 
- istraživačka grupa sastoji se od najmanje 2 člana. Najmanje pola članova istraživačke grupe mora biti zaposleno na Fakultetu za 

menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 
- u isto vrijeme voditelj ili istraživač može biti aktivan na najviše 2 znanstveno- istraživačka projekta iz ove linije  
- svaki je istraživač, samostalno ili u koautorstvu (do maksimalno 3 autora), dužan objaviti barem jedan A1 znanstveni rad iz 

znanstveno-istraživačkog projekta (linija ZIP FMTU), u razdoblju od 18 mjeseci od početka trajanja projekta. 
- za ponovnu prijavu kao voditelj ili istraživač na liniji ZIP FMTU znanstveno-istraživačkih projekata, uvjet je minimalno 1 rad objavljen 

u WoS/Scopus časopisu, iz ranije odobrenog i završenog znanstveno-istraživačkog projekta linije ZIP FMTU, 
- trajanje znanstvenog projekta iz linije ZIP FMTU utvrđuje se na 1 godinu. 

IV. 
Opći kriteriji za vrednovanje projektnih prijedloga su znanstvena utemeljenost, relevantnost i originalnost istraživačke teme, izvedivost 
istraživanja te usklađenost sa strateškim ciljevima FMTU i UNIRI. 
 
Kriteriji za odobravanje financiranja je vrednovanje projektnog prijedloga, a utvrđuju se prema ponderima kako slijedi: 

1. Istraživačka tema, ponder: 40 
- Znanstvena utemeljenost projektnog prijedloga  
- Relevantnost teme, originalnost i inovativnost projektnog prijedloga 
- Konkurentnost projektnog prijedloga u odnosu na već postojeća istraživanja iste tematike 
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2. Plan istraživanja (kvaliteta istraživačkog plana), ponder: 30 
- Jasni, realni i znanstveno utemeljeni ciljevi projekta 
- Planirane aktivnosti vode ostvarenju ciljeva 
- Predložena metodologija primjerena je temi i osigurava ostvarenje ciljeva istraživanja 
- Kompetentnost, struktura i broj članova istraživačkog tima osigurava provođenje predloženog istraživanja. 

3. Rezultati istraživanja - plan publiciranja, ponder: 30 
- Realan broj planiranih radova u kontekstu ostvarivosti s obzirom na broj istraživača i trajanje projekta 
- Visoka razina kvalitete/vidljivosti publikacija u kojima se planiraju objaviti radovi (citiranost/indeksiranost u znanstvenim bazama, 

kvartil časopisa, i sl.). 
V. 

Prijava za financiranje znanstveno-istraživačkih projekata Fakulteta (linija ZIP FMTU) podnosi se Povjerenstvu za vrednovanje 
znanstveno-istraživačkih projekata (linija ZIP FMTU) Fakulteta, počevši od mjeseca studenog 2021. godine, svaki drugi mjesec od 1. do 
10. u mjesecu, dostavom na adresu elektroničke pošte dekanat@fthm.hr, na Obrascu ZIP FMTU. 
Obrazac ZIP FMTU u prilogu je ove Odluke i čini njen sastavni dio. 

VI. 
Imenuje se Povjerenstvo za vrednovanje znanstveno-istraživačkih projekata (linija ZIP FMTU) Fakulteta, u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Suzana Marković, predsjednica Povjerenstva,  
Doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta, zamjenica Predsjednice 

2. Izv. prof. dr. sc. Marko Perić, član  
Izv. prof. dr. sc. Goran Karanović, zamjenik člana 

3. Doc. dr. sc. Jelena Đurkin Badurina, članica 
Izv. prof. dr. sc. Sabina Hodžić, zamjenica članice. 

Ukoliko je u prijavi na projekt uključen član povjerenstva, u Povjerenstvu za vrednovanje znanstveno-istraživačkih projekata (linija ZIP 
FMTU) Fakulteta, zamjenjuje ga njegov zamjenik 

VII. 
Zadaće povjerenstva su: 
- izvršiti provjeru uvjeta za financiranje znanstveno-istraživačkih projekata Fakulteta (linija ZIP FMTU) u dostavljenim projektnim 

prijedlozima 
- izvršiti odabir projektnih prijedloga za financiranje prema utvrđenim kriterijima, 
- izraditi izvješće te dostaviti dekanu prijedlog Odluke o financiranju projekata u roku od 15 dana, 
- evaluirati završno izvješće o rezultatima istraživanja i trošenju financijskih sredstava projekata odobrenih za financiranje i podnijeti 

izvješće dekanu. 
VIII. 

Sredstva dodijeljena znanstvenom projektu mogu se koristiti isključivo za stvaranje informacijske i metodološke osnove istraživanja te za 
provođenje istraživanja (troškovi neposredno vezani za provođenje istraživanja, analizu podataka i objavu radova, sudjelovanje na 
kongresima, konferencijama i edukacijama).  
Sredstva dodijeljena znanstvenom projektu ne smiju se koristiti za isplate honorara voditelju i članovima istraživačkog tima. 
Sredstva dodijeljena znanstvenom projektu moguće je koristiti isključivo za vrijeme trajanja projekta (1 godina). 

IX. 
Voditelj projekta odgovoran je za namjensko trošenje odobrenih financijskih sredstava za projekt te ima obvezu podnošenja završnog 
izvješća o rezultatima projekta i trošenju odobrenih financijskih sredstava. 
Završno izvješće voditelj projekta podnosi Povjerenstvu za vrednovanje znanstveno-istraživačkih projekata (linija ZIP FMTU) Fakulteta 
najkasnije 18 mjeseci od datuma početka projekta. 

x. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 13. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana,  
 
1. Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i imenovanju Povjerenstva za obranu doktorske 
disertacije Tihane Cegur Radović 
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Na temelju čl. 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08, URBROJ: 
2156/24-15-02-06) od 15. ožujka 2021., sukladno čl. 116. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 
105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), čl. 67. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci – 
pročišćeni tekst (KLASA: 011-01/18-01/13, URBROJ: 2170-57-01-18-2) od 05. lipnja 2018. godine i čl. 6., 21. i 23. Pravilnika o 
poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci 
– pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018, na prijedlog Vijeća poslijediplomskog 
sveučilišnog doktorskog studija Menadžment održivog razvoja, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 
18. sjednici, održanoj 20. rujna 2021. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije  

i imenovanju Povjerenstva za obranu doktorske disertacije 
I. 

Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije doktoranda Tihane Cegur Radović (matični broj: 58MOR15), 
polaznice poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“, pod naslovom „Međuovisnost turističkog 
doživljaja i okolišno prihvatljivog ponašanja turista u kampovima“ izrađenu pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Dine Lončarić, te 
se imenuje Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije, u sastavu: 

1. prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, predsjednica, 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

2. izv. prof. dr. sc. Jasmina Dlačić, članica 
 Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet  

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

II. 
Javna obrana doktorske disertacije održat će se 29. rujna 2021. godine s početkom u 12:00 sati u dvorani B2 Fakulteta za menadžment 
u turizmu i ugostiteljstvu. 
Ukoliko zbog situacije uzorkovane pandemijom COVID-19 virusa i nemogućnosti javnih okupljanja, a u skladu s preporukama nadležnih 
institucija o održavanju nastavnih procesa na daljinu, obrana doktorata neće biti moguća u zgradi Fakulteta, ista će se održati online 
dana 29. rujna 2021. godine s početkom u 12:00 sati, uz suglasnost doktoranda i članova Povjerenstva.  

III. 
Zapisnik na obrani vodit će asistentica Jelena Kapeš.  

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
2. Odluka o imenovanju mentora i komentora studentu Antoniu Dekaniću 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu- pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08, URBROJ: 
2156-24-21-01-06) od 15. ožujka 2021. godine, sukladno člancima 6., 17., i 42. st. 2. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima 
(doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst  (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 
2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018. godine, na prijedlog Vijeća poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment 
održivog razvoja“ Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 18. sjednici, održanoj dana 20. rujna 2021. 
godine donosi 
  

ODLUKU  
o imenovanju mentora 

na poslijediplomskom doktorskom studiju ,,Menadžment održivog razvoja" 
 

I. 
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Ovom odlukom u akademskoj godini 2020./2021. imenuju se mentor studentu Antoniu Dekaniću (m. b. 97MOR20) na  
poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju „Menadžment održivog razvoja". 
 

II. 
Za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić (znanstvena grana: opća ekonomija) 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. 
 
 
 
3. Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju natječaja za upis polaznika na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij 
„Menadžment održivog razvoja“ za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, polja 
ekonomije u akademskoj godini 2021. / 2022 
 
Na temelju članka 77. 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 6. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima  (doktorskim studijima) na 
Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 10 rujna 2018. g. i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment 
u turizmu i ugostiteljstvu- pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, na prijedlog Vijeća doktorskog studija Menadžment održivog 
razvoja, Fakultetsko vijeća Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, na 18. sjednici održanoj dana 20. rujna 2021. godine, 
donosi  

 
ODLUKU  

o izmjeni Odluke o raspisivanju natječaja za upis polaznika  
na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij „Menadžment održivog razvoja“ za stjecanje akademskog stupnja doktora 

znanosti iz područja društvenih znanosti, polja ekonomije  
u akademskoj godini 2021. / 2022. 

I. 
U Odluci o raspisivanju natječaja za upis polaznika na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij "Menadžment održivog razvoja" za 
stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, polja ekonomije u akademskoj godini 2021. / 2022. 
(KLASA: 602-04/21-01/38, URBROJ: 2156/24-21-05-02-01) od 17. lipnja 2021. godine, mijenja rok za primitak prijave za upis, te sada 
glasi "Prijave se primaju do 31. listopada 2021. godine." 

II. 
Sve ostale odredbe Odluke navedene u točki I. ostaju nepromijenjene. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 14. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
 
1. Odluka o imenovanju komentora studentici Karmen Mikulić 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
 
Na temelju članka 29. Statuta Sveučilišta u Rijeci te članaka 29. i 50. st. 4. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – 
pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08, URBROJ: 2156/24-15-02-06) od 15. ožujka 2021. godine, sukladno člancima 6., 17., i 42. st. 
2. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – 
pročišćeni tekst  (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018. godine, na prijedlog Vijeća 
poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ Fakultetsko vijeće Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 18. sjednici, održanoj dana 20. rujna 2021. godine donosi  
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ODLUKU  
o imenovanju komentora na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju 

,,Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu" 
I. 

Ovom odlukom u akademskoj godini 2020. / 2021. imenuje se komentor studentici Karmen Mikulić (m. b. 69DR19) na poslijediplomskom 
sveučilišnom doktorskom studiju „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu".  

II. 
Za komentora se imenuje Larry Dwyer, PhD, Full Professor, sa University of New South Wales, Australian Business School,   

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

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
2. Odluka o imenovanju mentora i komentora studentici Renee Škulić 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
 
Na temelju članka 29. Statuta Sveučilišta u Rijeci te članaka 29. i 50. st. 4. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – 
pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08, URBROJ: 2156/24-15-02-06) od 15. ožujka 2021. godine, sukladno člancima 6., 17., i 42. st. 
2. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – 
pročišćeni tekst  (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018. godine, na prijedlog Vijeća 
poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ Fakultetsko vijeće Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 18. sjednici, održanoj dana 20. rujna 2021. godine donosi  
 

ODLUKU 
o imenovanju mentora i komentora  

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

Ovom odlukom u akademskoj godini 2020. / 2021. imenuje se mentor i komentor studentici Renee Škulić (m. b. 74DR20) na 
poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu".  

II. 
Za mentora se imenuje red. prof. dr. Vlado Dimovski, sa Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta iz Slovenije. 
Za komentoricu se imenuje prof. dr. sc.  Helga Maškarin Ribarić sa Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilišta u 
Rijeci.  

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

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
3. Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i imenovanju Povjerenstva za obranu doktorske 
disertacije Angele Milenkovske Klimoske 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Romina Alkier,  
 
 
Na temelju čl. 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08, URBROJ: 
2156/24-15-02-06) od 15. ožujka 2021., sukladno čl. 116. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 
105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), čl. 67. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci – 
pročišćeni tekst (KLASA: 011-01/18-01/13, URBROJ: 2170-57-01-18-2) od 05. lipnja 2018. godine i čl. 6., 21. i 23. Pravilnika o 
poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci 
– pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018, na prijedlog Vijeća poslijediplomskog 
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sveučilišnog doktorskog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu na 18. sjednici, održanoj 20. rujna 2021. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije  

i imenovanju Povjerenstva za obranu doktorske disertacije 
I. 

Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije studentice Angele Milenkovske Klimoske (matični broj: 57DR15), 
polaznice poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, pod nazivom „Utjecaj malog 
poduzetništva u hotelijerstvu na sezonalnost turizma“ izrađenu pod mentorstvom prof. dr. sc. Slobodana Ivanovića sa Sveučilišta 
u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, te se imenuje Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije, u sastavu: 

1. prof. dr. sc. Ljiljana Kosar, predsjednica Povjerenstva 
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, Odsjek za geografiju, turizam i ugostiteljstvo, R. Srbija 

2. izv. prof. dr. sc. Romina Alkier,  
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

3. prof. dr. sc. Marko Kolaković 
Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet Zagreb. 

II. 
Javna obrana doktorske disertacije održat će se online 18. listopada 2021. godine s početkom u 10:00 sati putem platforme Microsoft 
Teams.  Poveznica za pristup će biti objavljena na službenim stranicama Fakulteta osam dana prije javne obrane. . 

. III. 
Zapisnik na obrani vodit će doc. dr. sc. Suzana Bareša.  

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena sa 52 glasa za i 1 glasom suzdržanim. 
 
 
 
4. Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju natječaja za upis polaznika na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij „Poslovna 
ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, polja 
ekonomije u akademskoj godini 2021. / 2021 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
 
Na temelju članka 77. 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), članaka 6. 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 i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment  u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08, 
URBROJ: 2156/24-21-01-06) od 15. ožujka 2021. godine, na prijedlog Vijeća poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija 
„Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 18. sjednici 
održanoj dana 20. rujna 2021.godine, donosi 

 
ODLUKU 

o izmjeni Odluke o raspisivanju natječaja za upis polaznika  
na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ za stjecanje akademskog 

stupnja doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, polja ekonomije  
u akademskoj godini 2021. / 2022. 

I. 
U Odluci o raspisivanju natječaja za upis polaznika na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij "Poslovna ekonomija u turizmu i 
ugostiteljstvu" za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, polja ekonomije u akademskoj godini 
2021. / 2022. (KLASA: 643-03/21-01/36, URBROJ: 2156/24-21-05-02-01) od 17. lipnja 2021. g. mijenja rok za primitak prijave za upis, 
te sada glasi "Prijave se primaju do 31. listopada 2021. godine." 

II. 
Sve ostale odredbe Odluke navedene u točki I. ostaju nepromijenjene. 
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III. 
Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 15. Predstavljanje Procedure suradničke procjene nastave 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Maja Nikšić Radić. 
 
Izv. prof. dr. sc. Maja Nikšić Radić  predstavila je članovima Fakultetskog vijeća Proceduru suradničke procjene nastave. 
 

AD 16. Razno 
 
Dekanica je održala govor povodom odlaska prof. dr. sc. Dragana Magaša u mirovinu te mu se zahvalila na dugogodišnjem radu na 
Fakultetu. 
 

Sjednica Fakultetskog vijeća završila je u 13.30 sati.   
 
Zapisničarka: Maja Juračić, dipl. iur., v.r.                                                                                                          

                    Dekanica 
 
Prof. dr. sc. Sandra Janković,  v.r. 

 


