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Opatija, 21. veljače 2021. 

 
ZAPISNIK  

sa 5. sjednice Fakultetskog vijeća, održane u 
četvrtak 21. siječnja 2021. godine, s početkom u 9,00 sati, putem Microsoft Teams-a 

 

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, 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, izv. prof. dr. 
sc. Daniel Dragičević, 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, 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, izv. prof. dr. sc. 
Dina Lončarić, prof. dr. sc. Dragan Magaš, 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, prof. dr. sc. Edna Mrnjavac, prof. dr. sc. Elvis Mujačević, prof. 
dr. sc. Nadia Pavia, izv. prof. dr. sc. Maja Nikšić Radić, izv. prof. dr. sc. Ljubica Pilepić Stifanich, doc. dr. sc. Marina Perišić Prodan, doc. 
dr. sc. Katarina Poldrugovac, izv. prof. dr. sc. Elena Rudan, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta, doc. 
dr. sc. Nataša Slavić, 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, Marko Blažić, Jure Bulović, Toni Guć, Filip Komšić, Nika Kurti, Lucija Marjanović, Mirna Matković, 
Paula Petrinec, Natali Suštar, Maša Trinajstić 
 
ODSUTNI ČLANOVI FAKULTETSKOG VIJEĆA: doc. dr. sc. Ana Čuić Tanković, doc. dr. sc. Jelena Đurkin Badurina, doc. dr. sc. Marija 
Ivaniš, prof. dr. sc. Slobodan Ivanović, izv. prof. dr. sc. Marko Perić, Marija Omrčen, 
 
Utvrđuje se da je na sjednici prisutno više od polovine članova Fakultetskog vijeća. Fakultetsko vijeće ima kvorum potreban za donošenje 
valjanih odluka. 
 
 
Na samom početku sjednice, članovi Fakultetskog vijeća minutom šutnje odali su počast preminulom prof. dr. sc. Joži Periću.  
 
Dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković, otvorila je 5. sjednicu Fakultetskog vijeća. 
 

1.  Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Fakultetskog vijeća 

2.  Usvajanje Dnevnog reda 5. sjednice Fakultetskog vijeća 

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

4.  Informacije o sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 

5.  
Studentska pitanja 
Izvjestitelji: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović i predsjednik Studentskog zbora, Filip 
Komšić 
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6.  

Upisne kvote za upis na preddiplomske i diplomske sveučilišne studije 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 
 

1. Odluka o upisnim kvotama za upis na diplomske sveučilišne studije na Fakultetu za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu u 2021./ 2022. akademskoj godini 

2. Odluka o upisnim kvotama za upis na preddiplomske sveučilišne studije na Fakultetu za menadžment u turizmu 
i ugostiteljstvu u 2021./2022. akademskoj godini 

7.  Imenovanje Povjerenstva za ocjenu asistenata, poslijedoktoranada i mentora 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 

8.  Akcijski plan odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete za 2021. godinu 
Izvjestiteljica: doc. dr.sc. Maja Gregorić, voditeljica Odbora 

9.  

Izbor nastavnika i suradnika  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
1. izbor nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača za znanstveno područje Humanističke znanosti, 
znanstveno polje Filologija, znanstvene grane Germanistika i Anglistika 

10.  

Usvajanje Izvješća Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje: 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Daniela Gračan 
 
1. izbor u znanstveno zvanje  znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje 
ekonomija – dr. sc. Marina Barkiđija Sotošek 

11.  

Usvajanje Izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu predavanja postavljenih na mrežnim stranicama Fakulteta kao 
nastavni tekst  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
1. dr. rer. nat. Krešo Mihalinčić, viši predavač 
2. prof. dr. sc. Tea Baldigara i dr. sc. Jelena Mušanović 

12.  Izmjene i dopune Odluke o imenovanju Knjižničnog odbora 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 

13.  Pravilnik o unutarnjem ustroju Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 

14.  

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. Odluka o imenovanju novog mentora studentici Dunji Meštrović na poslijediplomskom sveučilišnom studiju 

(doktorskom studiju) “Menadžment održivog razvoja” 
2. Odluka o imenovanju novog mentora studentu Robertu Svetlačiću na poslijediplomskom sveučilišnom studiju 

(doktorskom studiju) “Menadžment održivog razvoja”  
3. Odluke o imenovanju mentora, komentora ili savjetnika studentima na poslijediplomskom   sveučilišnom 

doktorskom studiju ,,Menadžment održivog razvoja" 

15.  

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
 
1. Odluke o imenovanju mentora, komentora ili savjetnika studentima na poslijediplomskom   sveučilišnom 
doktorskom studiju ,,Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu" 

16.  Cjeloživotno obrazovanje 
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Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
1. Odluka o visini i načinu plaćanja školarine za polaznike programa „Menadžment kamping resorta“ za akademsku 
godinu 2020./2021. 

17.  Razno 

 
 

AD 1. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Zapisnik sa 4. sjednice Fakultetskog vijeća usvojen je bez primjedbi. 
 

AD 2. Usvajanje Dnevnog reda 5. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Dnevni red 5. 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: 
 
- Dekanica se zahvalila svim nastavnicima na savjetima vezanim za prijedloge za izradu Strategije Sveučilišta u Rijeci 2021. – 2025. 
 
- Dekanica se zahvalila svima na odazivu na humanitarnu akciju koju je organizirao Fakultet među svojim zaposlenicima, studentima, 
alumnijima i poslovnim partnerima a s ciljem prikupljanja pomoći za studente s područja Petrinje, Gline i Siska te je izvijestila kako je u 
akciji  prikupljeno 28.562,27 kuna te 8 prijenosnih računala od kojih 6 novih. Prodekanica za poslovne odnose izv.prof.dr.sc. Romina 
Alkier, Denis Turalija, voditeljica Ureda za studente te Davor Mijolović, voditelj Službe za informatičku potporu, boravili u Petrinji gdje su 
se susreli sa studentima i predali im računala.  
 
- Dekanica je zamolila nastavnike da najkasnije do 31. siječnja 2021. u CROSBI bazu unesu sve radove objavljene u 2019. i 2020. godini, 
a koje možda još nisu unijeli. CROSBI baza koristit će se za interne potrebe Fakulteta i za potrebe Sveučilišta u Rijeci. 
 
- u suradnji sa Ekonomskim fakultetom u Zagrebu, pokrenut je projekt vezan za digitalizaciju izdanja Fakulteta. U projekt su uključeni 
prodekanica za razvoj izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić, prodekanica za znanstvenu i stručnu djelatnost doc. dr. sc. Daniela Soldić 
Frleta, izv. prof. dr. sc. Goran Karanović i doc. dr. sc. Hrvoje Grofelnik. 
 
- Dekanica je izvijestila da je tijeku priprema dokumentacije vezana za izvođenje preddiplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija 
u turizmu i ugostiteljstvu, smjer Menadžment u hotelijerstvu na engleskom jeziku. Nositelji kolegija zamoljeni su da za sve obvezne i 
izborne kolegije izrade i dostave syllabuse na engleskom jeziku. 
 
- dana 22. siječnja 2021. godine, za nastavnike i suradnike održat će se online radionica pod nazivom „Nastavni proces u visokom 
obrazovanju: Konstruktivno povezivanje ishoda učenja sa ostalim elementima nastavnog procesa“ s ciljem poboljšanja sustava kontrole 
vrednovanja i osiguranje postizanja definiranih ishoda učenja, metoda poučavanja i vrednovanja za predmete na preddiplomskim i 
diplomskim studijima. S provedbom konstruktivnog poravnanja ishoda učenja započet će se u ljetnom semestru tekuće akademske 
godine. Obrasci za konstruktivno poravnanje prikupljat će se, analizirati i arhivirati na razini Zavoda. 
Nastavno na radionicu „Nastavni proces u visokom obrazovanju: Konstruktivno povezivanje ishoda učenja sa ostalim elementima 
nastavnog procesa“, izv. prof. dr. sc. Daniel Dragičević održati će dana 5. veljače 2021. godine, radionicu pod nazivom „Learning 
Catalytics i Perusall – alati za poučavanje usmjereni na studenta“.  
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- upućen je poziv na 6. međunarodnu znanstvenu konferenciju ToSEE - Tourism in Southern and  Eastern Europe, pod nazivom „ToSEE 
– Smart, Experience, Excellence & ToFEEL – Feelings, Excitement, Education, Leisure“ a koja će se održati od 30. lipnja do 2. srpnja 
2021. godine u Opatiji 
 
- s obzirom na epidemiološku situaciju, za sve redovite i izvanredne studente Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 1. i 2. 
ispitni rok provodit će se online, prema utvrđenom rasporedu ispita. Ispiti će se provoditi online preko sustava Merlin ili Microsoft Teams 
prema uputama nastavnika na Lumensu. Tijekom cijelog trajanja  1. i 2. ispitnog roka studenti su dužni osigurati uključenu kameru.  
 

AD 4. Informacije o sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
Dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković, izvijestila je Fakultetsko vijeće o sadržaju 48. sjednice Senata održane 22. prosinca 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, izv. prof. dr.sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović i predsjednik Studentskog zbora, Filip Komšić 
 
Prodekanica za nastavu, izv. prof. dr.sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović i predsjednik Studentskog zbora, Filip Komšić izvijestili su 
Fakultetsko vijeće o zahtjevima studenata koji nisu sami uspjeli pronaći mentora u redovnom terminu.  
 
Prodekanica za nastavu, izv. prof. dr.sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović objasnila je postupak zaprimanja predmetnih zahtjeva. 
Povjerenstvo za nastavu formiralo je Obrazac za odabir teme završnog / diplomskog rada prema području istraživanja prema kojemu 
student odabire područje istraživanja iz kojeg će pisati završni / diplomski rad. Studentu se dodjeljivao mentor prema iskazanim 
prioritetima iz područja istraživanja vodeći računa o broju raspoloživih tema završnih /diplomskih radova po kolegiju. 
 

AD 6. Upisne kvote za upis na preddiplomske i diplomske sveučilišne studije 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 
 

1. Odluka o upisnim kvotama za upis na diplomske sveučilišne studije na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
u 2021./ 2022. akademskoj godini 

 
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 5. sjednici, održanoj dana 21. siječnja 2021. godine, donijelo je  
 

ODLUKU 
o upisnim kvotama za upis na diplomske sveučilišne studije  

na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u 2021./ 2022. akademskoj godini 
 

I.  
 
NAZIV STUDIJA Redoviti 

studenti  
Redoviti 
studenti 
- stranci  

Izvanredni 
studenti  Ukupno  

Diplomski sveučilišni studij Marketing u turizmu 30 1 20 51 

Diplomski sveučilišni studij Menadžment u turizmu 50 2 50 102 

smjer: Menadžment događaja i   slobodnog vremena 25 1 25 51 
smjer: Menadžment turističke destinacije 25 1 25 51 
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Diplomski sveučilišni studij Menadžment u hotelijerstvu 50 1 45 96 

smjer: Strateški menadžment u hotelijerstvu 25 1 20 46 
smjer: Poslovni menadžment u hotelijerstvu 25 0 25 50 

Združeni diplomski sveučilišni studij (Master) „TURIZAM“    30 30 

Diplomski sveučilišni studij Održivi razvoj turizma* 30 1 30 61 

Ukupno 160 5 175 340 

Diplomski sveučilišni studij Održivi razvoj turizma 
Sustav učenja na daljinu (online studij)**   90  90                                                                                                                                                                                               

Ukupno*** 130 4 235 369 

* Broj mjesta za upis na diplomski sveučilišni studij Održivi razvoj turizma ukoliko se do trenutka upisa ne provede postupak odobrenja 
sustava učenja na daljinu (online studij) 
** Upisi na diplomski sveučilišni studij Održivi razvoj turizma - sustav učenja na daljinu (online studij) bit će omogućeni nakon odobrenja 
Nacionalnog vijeća za znanosti, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.  
*** Ukupan broj mjesta za upis na diplomske sveučilišne studije nakon odobrenja Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i 
tehnološki razvoj za provođenje diplomskog sveučilišnog studija Održivi razvoj turizma -  sustava učenja na daljinu (online studij) 

II.  
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
2. Odluka o upisnim kvotama za upis na preddiplomske sveučilišne studije na Fakultetu za menadžment u turizmu i 

ugostiteljstvu u 2021./2022. akademskoj godini 
 

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 5. sjednici, održanoj 21. siječnja 2021. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o upisnim kvotama za upis na preddiplomske sveučilišne studije  

na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u 2021./2022. akademskoj godini 
I.  

  
 

REDOVITI 
STUDENTI  

 
 

STRANCI 

 
 

IZVANREDNI 
STUDENTI 

 
 

UKUPNO 

Preddiplomski  sveučilišni studij – POSLOVNA 
EKONOMIJA U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU  

    

smjer – Menadžment  u turizmu 60 1 70 131 

smjer – Menadžment u hotelijerstvu 40 1 40 81 

Preddiplomski  sveučilišni studij – MENADŽMENT 
ODRŽIVOG RAZVOJA 30 1 40 71 

Opatija 130 3 150 283 
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Preddiplomski  sveučilišni studij – POSLOVNA 
EKONOMIJA U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU    
Z A B O K 

    

smjer – Menadžment  u turizmu - - 90 90 

smjer – Menadžment u hotelijerstvu - - 60 60 

Zabok - - 150 150 

Ukupno  130 3 300 433 

smjer – Menadžment u hotelijerstvu (nastava na 
engleskom jeziku)* 35 5  40 

UKUPNO** 165 8 300 473 

 
* Prijave za upis na smjer Menadžment u hotelijerstvu na engleskom jeziku omogućit će se nakon završetka postupka izmjena i dopuna 
studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu  
**Ukupan broj mjesta za upis na preddiplomske sveučilišne studije nakon završetka postupka izmjena i dopuna studijskog programa 
preddiplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu, smjer Menadžment u hotelijerstvu na engleskom 
jeziku. 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 7. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu asistenata, poslijedoktoranada i mentora 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
Na temelju članka 97.a. 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 5. sjednici održanoj dana 21. siječnja 2021. godine, donosi   
 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za ocjenu rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora. 

I. 
Ovom odlukom imenuje se Povjerenstvo za ocjenu vrednovanja  rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora u sastavu: 

1. prof. dr. sc. Vlado Galičić, predsjednik,  
2. prof. dr. sc. Tea Baldigara, član, 
3. prof. dr. sc. Mislav Šimunić, član. 

II. 
Sukladno Pravilniku o ocjenjivanju rada asistenata, poslijedoktoranda i mentora Sveučilišta u Rijeci od 16. rujna 2014., zadatak je 
Povjerenstva izraditi prijedlog pisanog izvješća  o ocjeni rada i uputiti ga Fakultetskom vijeću, temeljem kojeg će Vijeće donijeti odluku o 
ocjeni rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora.  

III. 
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu rada asistenata, poslijedoktoranada 
i mentora (KLASA: 602-01/15-01/150; URBROJ: 2156-24-15-02-01) od 10. prosinca 2015. godine. 

IV. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
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AD 8. Akcijski plan odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete za 2021. godinu 
Izvjestiteljica: doc. dr.sc. Maja Gregorić, voditeljica Odbora 
 
Materijal za navedenu točku nalazi se na linku: https://cloud.fthm.hr:1996/d/f/598926807487526390 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, a na 
prijedlog Odbora za osiguravanje i unapređenje kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Fakultetsko vijeće Fakulteta 
za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 5. sjednici, održanoj 21. siječnja 2021. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o usvajanju Akcijskog plana Odbora za osiguravanje i unapređenje kvalitete  

Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2021. godinu 
I. 

Usvaja se Akcijski plan Odbora za osiguravanje i unapređenje kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2021. 
godinu. 

II. 
Akcijski plan Odbora za osiguravanje i unapređenje kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2021. godinu sastavni 
je dio ove Odluke. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.                
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 9. Izbor nastavnika i suradnika  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
1. izbor nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača za znanstveno područje Humanističke znanosti, znanstveno 
polje Filologija, znanstvene grane Germanistika i Anglistika 
 
Na temelju članka 98. 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, članka 22. 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 i članaka 29. i 
46. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, a na prijedlog Stručnog 
povjerenstva u sastavu : doc. dr. sc. Brigita Bosnar Valković, predsjednica Povjerenstva, izv. prof. dr. sc. Dolores  Miškulin, članica i dr. 
sc. Alenka Šuljić Petrc, članica, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 5. sjednici, održanoj dana 21. 
siječnja 2021. godine, donosi 
 

ODLUKU 
I. 

Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor  nastavnika  u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača za znanstveno područje 
humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvene grane germanistika i anglistika,  u radni odnos na neodređeno vrijeme i 
s punim radnim vremenom. 

II. 
Iva Barić bira se u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača  za  znanstveno područje humanističkih  znanosti, znanstveno polje 
filologija, znanstvene grane germanistika i anglistika, u radni odnos na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom. 
  III. 
Sva prava i obveze koje proizlaze iz ove Odluke utvrditi će se ugovorom o radu. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

https://cloud.fthm.hr:1996/d/f/598926807487526390
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Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 10. Usvajanje Izvješća Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje: 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Daniela Gračan 
 
1. izbor u znanstveno zvanje  znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija 
– dr. sc. Marina Barkiđija Sotošek 
 
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. Daniela 
Gračan – predsjednica Povjerenstva,  izv. prof. dr. sc. Romina Alkier – članica  i   prof. dr. sc. Oliver Kesar – član, Fakultetsko vijeće 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 5. sjednici, održanoj dana 21. siječnja 2021. godine, donijelo je                                                                      
 

PRIJEDLOG ODLUKE 
o usvajanju Izvješća Stručnog povjerenstva 

 
I. 

Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor dr.sc. Marine Barkiđija Sotošek  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 11. Usvajanje Izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu predavanja postavljenih na mrežnim stranicama Fakulteta kao 
nastavni tekst  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
1. dr. rer. nat. Krešo Mihalinčić, viši predavač 
 
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 5. sjednici, održanoj dana 
21. siječnja 2021. godine, donijelo je 
 

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

I. 
Usvaja se pozitivna ocjena Povjerenstva za ocjenu predavanja dr. rer. nat. Kreše Mihalinčića iz kolegija  „Financijska matematika„ i 
kolegija  „Aktuarska matematika“ na preddiplomskom sveučilišnom 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 jednoglasno. 
 
 
2. prof. dr. sc. Tea Baldigara i dr. sc. Jelena Mušanović 
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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 5. sjednici, održanoj dana 
21. siječnja 2021. godine, donijelo je 
 

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

I. 
Usvaja se pozitivna ocjena Povjerenstva za ocjenu predavanja prof. dr. sc. Tee Baldigara i dr.sc. Jelene Mušanović iz kolegija  
„Statistička kontrola procesa“ na diplomskom sveučilišnom 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 jednoglasno. 
 

AD 12. Izmjene i dopune Odluke o imenovanju Knjižničnog odbora 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
Na temelju članka 11 stavak 1.  Pravilnika o radu Knjižnice Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu od 14. srpnja 2017. godine 
i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, Fakultetsko 
vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 5. sjednici, održanoj dana 21. siječnja 2021 godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o izmjeni Odluke o imenovanju Knjižničnog odbora 

I. 
U članku I. Odluke o imenovanju Knjižničnog odbora (KLASA: 013-03/20-01/37; URBROJ: 2156/24-20-04-01) od 9. studenog 2020. 
godine mijenja se član pod brojem 4. te se članom pod brojem 4. imenuje Martina Jošavac. 

II. 
Ostale točke ove Odluke ostaju neizmijenjene. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 13. Pravilnik o unutarnjem ustroju Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
Na temelju članka 25. Statuta Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 12. veljače 2020. godine i članka 29. Statuta Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće  Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu na 5. sjednici održanoj dana 21. siječnja 2021. godine, donosi   
 

ODLUKU 
l. 

Daje se suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustroju Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu koji se nalazi u prilogu ove 
Odluke i čini njen sastavni dio. 

ll. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 

Odluka donesena jednoglasno. 
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AD 14. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
1. Odluka o imenovanju novog mentora studentici Dunji Meštrović na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom 
studiju) “Menadžment održivog razvoja”   
 
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. 1.  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 5. sjednici, održanoj dana 21. siječnja 2021. 
godine donosi 
 

ODLUKU 
o imenovanju mentora na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju ,,Menadžment održivog razvoja" 

l. 
Ovom odlukom imenuju se mentorica studentici Dunji Meštrović (m. b. 55MOR14) na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom 
studiju „Menadžment održivog razvoja".  

II. 
Za mentoricu se imenuje izv. prof. dr. sc. Lidija Bagarić (znanstvena grana: marketing) sa Sveučilišta u Rijeci, Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.   

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
2. Odluka o imenovanju novog mentora studentu Robertu Svetlačiću na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom 
studiju) “Menadžment održivog razvoja”  
 
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. 1.  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 5. sjednici, održanoj dana 21. siječnja 2021. 
godine donosi, 
 

ODLUKU 
o imenovanju mentora  na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju  ,,Menadžment održivog razvoja" 

 
I. 

 Ovom odlukom imenuju se mentor studentu  Robertu Svetlačić (m.b.63MOR15) na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju 
„Menadžment održivog razvoja".  

II. 
Za mentora se imenuje dosadašnji komentor  izv. prof. dr. sc. Daniel Dragičević (znanstvena grana: opća ekonomija) sa Sveučilišta 
u  Rijeci, Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.   

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
3. Odluka o imenovanju mentora, komentora ili savjetnika studentima na poslijediplomskom   sveučilišnom doktorskom studiju 

,,Menadžment održivog razvoja" 
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Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08,URBROJ: 
2156-24-15-02-02) od 30. listopada 2015. godine, sukladno člancima  6., 17. st. 1. i 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, na prijedlog Vijeća poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija 
„Menadžment održivog razvoja“ Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 5. sjednici, održanoj dana 21. 
siječnja 2021. godine donosi,  
 

ODLUKU 
o imenovanju mentora, komentora ili savjetnika 

I. 
R. 
br. 

Prezime, ime 
studenta 

Matični 
broj Mentor / komentor / savjetnik Znanstvena grana Institucija 

1. IVA BENIĆ 96MOR20 Savjetnik:   
prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana trgovina i turizam 

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet za menadžment u 

turizmu i ugostiteljstvu 

2.. ANTONIO 
DEKANIĆ 97MOR20 Savjetnik:   

izv.prof.dr.sc. Marinela Krstinić Nižić opća ekonomija 
Sveučilište u Rijeci,  

Fakultet za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu 

3. 
TATJANA 
GULIĆ 
PISAREVIĆ 

98MOR20 Mentor: 
izv. prof. dr. sc. Kristina Črnjar 

menadžment i 
upravljanje 

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet za menadžment u 

turizmu i ugostiteljstvu 

4. MARIJANA 
KALČIĆ 99MOR20 Mentor: 

izv. prof. dr. sc. Elena Rudan 
ekonomika 

poduzetništva 
Sveučilište u Rijeci,  

Fakultet za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu 

5. MAJA LENA 
LOPATNY 100M0R20 Savjetnik: 

izv. prof. dr. sc. Romina Alkier trgovina i turizam 
Sveučilište u Rijeci,  

Fakultet za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu 

6. IVANA 
MATUŠAN 101M0R20 

Mentor: 
prof. dr. sc. Oliver Kesar trgovina i turizam Sveučilište u Zagrebu, 

Ekonomski fakultet 

Komentor: 
doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta trgovina i turizam 

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet za menadžment u 

turizmu i ugostiteljstvu 

7. TATJANA 
MRVOŠ 102MOR20 Mentor: 

prof. dr. sc. Ines Milohnić 
organizacija i 
menadžment 

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet za menadžment u 

turizmu i ugostiteljstvu 

8. MARIJA 
PIČULJAN 103MOR20 Mentor: 

prof. dr. sc. Lorena Bašan marketing 
Sveučilište u Rijeci,  

Fakultet za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu 

9. KREŠIMIR 
ROTIM 104MOR20 Savjetnik:   

prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana trgovina i turizam 
Sveučilište u Rijeci,  

Fakultet za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu 

10. GORAN 
TUDOROVIĆ 105MOR20 

Mentor: 
prof. dr. sc. Sandra Janković računovodstvo 

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet za menadžment u 

turizmu i ugostiteljstvu 

Komentor: 
doc. dr. sc. Josipa Cvelić Bonifačić 

organizacija i 
menadžment 

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet za menadžment u 

turizmu i ugostiteljstvu 

11. SNEŽANA 
TURINA 106MOR20 Savjetnik: 

prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana trgovina i turizam 
Sveučilište u Rijeci,  

Fakultet za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  



12 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 15. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
 
1. Odluka o imenovanju mentora, komentora ili savjetnika studentima na poslijediplomskom   sveučilišnom doktorskom studiju 
,,Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu" 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08,URBROJ: 
2156-24-15-02-02) od 30. listopada 2015. godine, sukladno člancima  6., 17. st. 1. i 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, na prijedlog Vijeća poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Poslovna 
ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 5. sjednici, održanoj dana 
21. siječnja 2021. godine donosi, 
 

ODLUKU 
o imenovanju mentora, komantora ili savjetnika 

l. 
R. 
br. 

Prezime, ime 
studenta 

Matični 
broj Mentor / komentor / savjetnik Znanstvena 

grana Institucija 

1. Jutt Ferlan, 
Josipa 73DR20 

Savjetnik:   
prof. dr. sc. Helga Maškarin 
Ribarić, 
voditeljica PDS Poslovna 
ekonomija u turizmu i 
ugostiteljstvu 

organizacija i 
menadžment 

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet za menadžment u turizmu i 

ugostiteljstvu 

2.. Škulić, Renee 74DR20 

Savjetnik:   
prof. dr. sc. Helga Maškarin 
Ribarić, 
voditeljica PDS Poslovna 
ekonomija u turizmu i 
ugostiteljstvu 
 

organizacija i 
menadžment 

Sveučilište u Rijeci,  
Fakultet za menadžment u turizmu i 

ugostiteljstvu 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 16. Cjeloživotno obrazovanje 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
1. Odluka o visini i načinu plaćanja školarine za polaznike programa „Menadžment kamping resorta“ za akademsku godinu 
2020./2021. 
 
Na temelju članaka 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 5. sjednici, održanoj 21. siječnja 2021. godine, donosi  
 

ODLUKU 
o visini i načinu plaćanja školarine za polaznike programa cjeloživotnog obrazovanja 

„Menadžment kamping resorta“  u akademskoj godini 2020/2021 
I.  
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Ovom odlukom određuje se visina školarine za polaznike programa cjeloživotnog obrazovanja „Menadžment kamping resorta“ u iznosu 
od iznosi 3.990,00 kn + PDV (ukupno 4.987,50 kn). Cijena školarine obuhvaća hibridno izvođenje nastave na način da 46 sati nastave 
odvija online a 14 sati nastave onsite. 

II. 
Plaćanje školarine vrši se na račun Fakulteta HR1323600001101496052 ZaBa, s pozivom na broj 29211406.  

III. 
Članovima Udruge Alumni Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu odobrava se popust od 10% .  
Ukoliko pet i više polaznika programa „Menadžment kamping resorta“ dolazi iz istog poslovnog subjekta, Fakultet odobrava popust od 
10% za šestog i svakog daljnjeg polaznika. 

IV. 
Plaćanje se vrši jednokratno ili u obrocima i to kako slijedi:  
1) Ukoliko školarinu plaća poslodavac polaznika – školarina se plaća jednokratno, najkasnije s danom početka programa  
2) Ukoliko polaznik sam plaća školarinu – može platiti jednokratno najkasnije s danom početka programa, ili u obrocima s rokom 

plaćanja I. obroka – najkasnije do početka programa, a II. obroka najkasnije prije pristupanja ispitu. 
V. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 

AD 17. Razno 
 
Pod točkom Razno nije se raspravljalo.  
 

Sjednica Fakultetskog vijeća završila je u 10,00 sati.   
 
Zapisničarka: Maja Juračić, dipl. iur., v.r.                                                                                                          
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