Opatija, 15. ožujka 2021.
ZAPISNIK
sa 10. sjednice Fakultetskog vijeća, održane u
ponedjeljak 15. ožujka 2021. godine, s početkom u 12,00 sati, putem Microsoft Teams-a
SJEDNICU SAZVALA

prof. dr. sc. Sandra
Janković

ZAPISNIČARKA

Maja Juračić, dipl. iur.

VODITELJICA

prof. dr. sc. Sandra Janković

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. Tomislav Car, doc. dr. sc.
Marta Cerović, doc. dr. sc. Josipa Cvelić Bonifačić, izv. prof. dr. sc. Kristina Črnjar, 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, 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. Elvis Mujačević, 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, 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, Jure Bulović, Toni Guć, Filip Komšić, Nika Kurti, Natali Suštar,
ODSUTNI ČLANOVI FAKULTETSKOG VIJEĆA: doc. dr. sc. Brigita Bosnar-Valković, doc. dr. sc. Ana Čuić Tanković, izv. prof. dr. sc.
Daniel Dragičević, doc. dr. sc. Jelena Đurkin Badurina, doc. dr. sc. Marija Ivaniš, prof. dr. sc. Slobodan Ivanović, doc. dr. sc. Marina
Laškarin Ažić, prof. dr. sc. Edna Mrnjavac, doc. dr. sc. Nataša Slavić, Marko Blažić, Lucija Marjanović, Mirna Matković, Marija Omrčen,
Paula Petrinec, 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 10. sjednicu Fakultetskog vijeća.
1.

Usvajanje Zapisnika sa 7., 8. i 9. sjednice Fakultetskog vijeća

2.

Usvajanje Dnevnog reda 10. 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

6.

Akcijski plan Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za provedbu Strategije Sveučilišta u Rijeci za
2021. godinu
Izvjestiteljice: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković i prodekanica za poslovne odnose, izv. prof. dr. sc. Romina Alkier
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7.

Izvješće "Povjerenstva za ocjenu rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora" u 2020. godini
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Tea Baldigara

8.

Odluka o prijedlogu kandidata Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za člana Sveučilišnog savjeta
Sveučilišta u Rijeci iz područja društvenih znanosti
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković
Izbor nastavnika i suradnika:

9.

10.

1. izbor suradnika u suradničko zvanje i na zamjensko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih
znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane opća ekonomija
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić
Odluka o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika i suradnika
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković
1. izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja· Društvene
znanosti, znanstvenog polja: Ekonomija, znanstvene grane: Kvantitativna ekonomija
Usvajanje Izvješća Povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje:

11.

12.

1. izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti,
znanstveno polje ekonomija – doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana
Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje:
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković
1. izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno
polje ekonomija – dr. sc. Romana Lekić

13.

Izmjena Pravilnika o radu Knjižnice
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković

14.

Stavljanje van snage Odluke o propisivanju procedure pri objavljivanju naslova u izdanju Fakulteta za menadžment
u turizmu i ugostiteljstvu
Izvjestiteljica: prodekanica za znanstvenu i stručnu djelatnost ,doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta

15.

Upisne kvote za upis na poslijediplomske sveučilišne studije
Izvjestiteljica: prodekanica znanstvenu i stručnu djelatnost ,doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta
Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana

16.

17.

1. Odluka o prihvaćanju izvješća o ocjeni tema doktorskih disertacija i odobravanju tema doktorskih disertacija:
1. Romina Agbaba
2. Ema Petaković
3. Damir Magaš
2. Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije i upućivanje na doradu
prijave teme – Nikolina Šerić Honović
3. Odluka o imenovanju savjetnika Lovorku Lučiću
Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić
1. Odluka o prihvaćanju izvješća o ocjeni tema doktorskih disertacija i odobravanju tema doktorskih disertacija
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1. Hana Paleka
2. Irena Šker
18.

Razno

AD 1. Usvajanje Zapisnika sa 7., 8. i 9. sjednice Fakultetskog vijeća
Zapisnici sa 7., 8. i 9. sjednice Fakultetskog vijeća usvojeni su bez primjedbi.
AD 2. Usvajanje Dnevnog reda 10. sjednice Fakultetskog vijeća
Dnevni red 10. 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:
- s obzirom na epidemiološku situaciju i preporuke Sveučilišta u Rijeci, nastava se održava hibridno kao kombinacija online i onsite
nastave
- održan je welcome day za strane studente. U ljetno semestru na Fakultetu je 16 dolaznih studenata u mobilnosti.
- dobiven je InCompEdu – Innovative Competence in Online Higher Education, projekt financiran iz programa Erasmus +. Cilj projekta je
razviti i promovirati inovativne digitalne vještine nastavnika koje se mogu implementirati i u potpuno internetsko i hibridno visoko
obrazovanje, uključujući sposobnost korištenja platformi posvećenih vođenju online tečajeva u visokom obrazovanju a sve sa svrhom
stvaranja inovativnih kurikuluma u visokom obrazovanju. Poseban naglasak bit će stavljen na validaciji inovativnih rješenja te njihovoj
prilagodbi različitim područjima studiranja. Voditeljica projekta je dr. sc. Lorena Dadić Fruk
- Dvorana 6 uređena je za potrebe akreditacije online studija i izvođenja online nastave
- Centar za karijere i stručnu praksu studenata najavljuju set predavanja, pa će se tako u sklopu projekta „RCK RECEPT – Regionalni
centar profesija u turizmu“ održati Meetup „Priča jednog poduzetnika – Ivan Bengeri: Kako uživati radeći i raditi uživajući?“.
AD 4. Informacije o sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković
Dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković, izvijestila je Fakultetsko vijeće o sadržajima 50. sjednice Senata održane 15. veljače 2021.
godine, 51. sjednice Senata održane 26. veljače 2021. godine i 52. sjednice Senata održane 2. ožujka 2021. 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
Predsjednik Studentskog zbora, Filip Komšić izvijestio je Fakultetsko vijeće o sljedećem:
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- održan je sastanak ALUMNI udruge FMTU-a i Studentskog zbora FMTU-a te su utvrđene teme suradnje. Osnovana je radna skupina
za intervjuiranje studenata a koje će se provoditi u dva dijela: Business Shower i Student Highlights.
AD 6. Akcijski plan Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za provedbu Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2021.
godinu
Izvjestiteljice: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković i prodekanica za poslovne odnose, izv. prof. dr. sc. Romina Alkier
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 10. sjednici, održanoj dana 15. ožujka 2021. godine, donijelo je
ODLUKU
I.
Usvaja se Akcijski plan Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za provedbu Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2021. godinu.
II.
Akcijski plan Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za provedbu Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2021. godinu, čini sastavni
dio ove Odluke.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Odluka donesena jednoglasno.
AD 7. Izvješće Povjerenstva za ocjenu rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora u 2020. godini
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Tea Baldigara
1. Izvješće mentora o svom radu u 2020. godini
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu
i ugostiteljstvu na 10. sjednici, održanoj dana 15. ožujka 2021. godine, donosi
ODLUKU
I.
Usvaja se Izvješće mentora o svom radu na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2020. godinu.
II.
Izvješće iz prethodne točke čini sastavni dio ove Odluke.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Odluka donesena jednoglasno.
2. Izvješće mentora o vrednovanju rada asistenata u 2020. godini
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu
i ugostiteljstvu na 10. sjednici, održanoj dana 15. ožujka 2021. godine, donosi
ODLUKU
I.
Usvaja se Izvješće mentora o vrednovanju rada asistenata, na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2020. godinu.
II.
Izvješće iz prethodne točke čini sastavni dio ove Odluke.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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Odluka donesena jednoglasno.
3. Izvješće poslijedoktoranada o svom radu u 2020. godini
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu
i ugostiteljstvu na 10. sjednici, održanoj dana 15. ožujka 2021. godine, donosi
ODLUKU
I.
Usvaja se Izvješće poslijedoktoranda o svom radu, na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2020. godinu.
II.
Izvješće iz prethodne točke čini sastavni dio ove Odluke.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Odluka donesena jednoglasno.
4. Izvješće i ocjena asistenata o mentorstvu nastavnika u 2020. godini
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu
i ugostiteljstvu na 10. sjednici, održanoj dana 15. ožujka 2021. godine, donosi
ODLUKU
I.
Usvaja se Izvješće i ocjena asistenata o mentorstvu nastavnika, na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za 2020. godinu.
II.
Izvješće iz prethodne točke čini sastavni dio ove Odluke.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Odluka donesena jednoglasno.
AD 8. Odluka o prijedlogu kandidata Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za člana Sveučilišnog savjeta
Sveučilišta u Rijeci iz područja društvenih znanosti
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković
Na temelju članka 60. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 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), članka 71. stavak 3. Statuta Sveučilišta u Rijeci –
pročišćeni tekst od 12. veljače 2020. godine, Odluke o otvaranju postupka za kandidiranje i prikupljanje prijedloga za izbor članova
Sveučilišnog Savjeta iz znanstvenih područja: Društvene znanosti, Biomedicinske znanosti, Humanističke znanosti te Umjetničko
područje (KLASA: 003-01/21-03/02 URBROJ: 2170-57-01-21-33) od 2. ožujka 2021. godine 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 10. sjednici, održanoj dana 15. ožujka 2021. godine, donosi
ODLUKU
o prijedlogu kandidata Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za
člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta u Rijeci iz područja društvenih znanosti
I.
Prof. dr. sc. Christian Stipanović izabire se za kandidata Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za člana Sveučilišnog
savjeta Sveučilišta u Rijeci iz područja društvenih znanosti.
II.
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Kao prijedlog kandidata za člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta u Rijeci, ova Odluka, uz životopis kandidata s opisom znanstvenog i
stručnog rada te izjavu kandidata o prihvaćanju kandidature, dostavlja se Sveučilištu u Rijeci na daljnje postupanje.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Odluka donesena jednoglasno.
AD 9. Izbor nastavnika i suradnika:
1. izbor suradnika u suradničko zvanje i na zamjensko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti,
znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane opća ekonomija
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić
Na temelju članaka 92. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04,
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), članka 84. Statuta Sveučilišta u Rijeci - pročišćeni tekst od
12. veljače 2020. godine i članaka 29. i 47. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada
2015. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 10. sjednici, održanoj dana 15. ožujka 2021.
godine, donijelo je
ODLUKU
I.
Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor zaposlenika u suradničko zvanje i na zamjensko radno mjesto asistenta za znanstveno
područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvene grane opća ekonomija, u radni odnos na određeno vrijeme i s
punim radnim vremenom, do povratka zaposlenice na rad.
II.
Ivan Butković bira se u suradničko zvanje i na zamjensko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti,
znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane opća ekonomija, na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom, do povratka
zaposlenice na rad.
III.
Za mentora Ivana Butkovića imenuje se izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić.
IV.
Sva prava i obveze koje proizlaze iz ove Odluke utvrdit će se ugovorom o radu.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Odluka donesena sa 52 glasa za i 1 glasom protiv.
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 radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja· Društvene znanosti,
znanstvenog polja: Ekonomija, znanstvene grane: Kvantitativna ekonomija
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 30. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 10. sjednici, održanoj dana 15. ožujka 2021. godine, donijelo je
ODLUKU
I.
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Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja društvenih
znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane kvantitativna ekonomija, u radni odnos na određeno vrijeme i s punim radnim
vremenom – 1 izvršitelj/ica.
II.
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor, u sastavu:
1. prof. dr. sc. Suzana Marković - predsjednica Povjerenstva
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu,
2. prof. dr. sc. Jasna Horvat – članica
Sveučilište u J.J. Strossmayera Osijeku, Ekonomski fakultet Osijek,
3. prof. dr. sc. Sandra Janković – 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 višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje
ekonomija – doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana
Na temelju članaka 35. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04,
02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
- pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, a na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva za izbor u sastavu: prof. dr. sc. Dora
Smolčić Jurdana – predsjednica Povjerenstva, prof. dr. sc. Dragan Magaš – član i prof. dr. sc. Oliver Kesar – član, Fakultetsko vijeće
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 10. sjednici, održanoj dana 15. ožujka 2021. godine, donijelo je
ODLUKU
o usvajanju Izvješća Stručnog povjerenstva
I.
Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor doc. dr. sc. Daniele Soldić Frleta u znanstveno zvanje višeg znanstvenog
suradnika za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije.
II.
Ova Odluka s Izvješćem Stručnog povjerenstva, upućuje se Matičnom odboru za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno
polje ekonomije, na daljnji postupak.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Odluka donesena jednoglasno.
AD 12. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje:
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković
1. izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija
– dr. sc. Romana Lekić
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Na temelju članka 35. 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 10. sjednici,
održanoj dana 15. ožujka 2021. godine, donijelo je
ODLUKU
o pokretanju izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika
I.
Pokreće se postupak izbora dr. sc. Romane Lekić u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih
znanosti, znanstvenog polja ekonomije.
U Stručno povjerenstvo za ovaj izbor imenuje se:
a) izv, prof. dr. sc. Romina Alkier – predsjednica Povjerenstva
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu,
b) doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta- članica
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
c) izv. prof. dr. sc. Tea Golja - članica
Sveučilište J. Dobrile u Puli, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
II.
Stručno povjerenstvo iz točke l. ove Odluke dužno je u roku propisanom Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
(„Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 ,60/15 i 131/17), dostaviti izvješće
Fakultetskom vijeću u kojem ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor te daje prijedlog da se pristupnica izabere ili ne izabere u znanstveno
zvanje.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Odluka donesena jednoglasno.
AD 13. Izmjena Pravilnika o radu Knjižnice
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković
Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o knjižnicama (NN 105/97,5/98, 104/00 i 69/09 ) i članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment
u turizmu i ugostiteljstvu, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 10. sjednici održanoj 15. ožujka 2021.
godine, donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU KNJIŽNICE
FAKULTETA ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU
Članak 1.
U Pravilniku o radu Knjižnice Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (KLASA: 003-05/17-01/08; URBROJ: 2156/24-17-0101) od 4. srpnja 2017. godine, članak 8. mijenja se i sada glasi:
„ (1) Knjižnične usluge su:
- korištenje javnih knjižničnih kataloga, skupnih kataloga i ostalih podatkovnih zbirki i izvora,
- pristup javno dostupnim elektroničkim izvorima i njihovo korištenje,
- informacije o građi
- posudba građe u Knjižnici i izvan Knjižnice
- međuknjižnična posudba i dostava dokumenata
- poduka korisnika za korištenje fondova Knjižnice te mjesno i udaljeno dostupnih izvora
- podrška učenju i informacijskom opismenjavanju korisnika
- izrada bibliometrijskih izvješća
- rezervacije i naručivanje građe
- korištenje informatičke i druge opreme namijenjene korisnicima Knjižnice
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- skeniranje, fotokopiranja/printanje za korisnike
- ostale usluge u skladu s propisima.
(2) U skladu s propisima o autorskim pravima i prema Cjeniku knjižničnih usluga korisnicima se omogućuje fotokopiranje/printanje
knjižnične građe.
(3) Usluge skeniranja (ukoliko nije samostalno) i fotokopiranja/printanja u Knjižnici su regulirane su Cjenikom knjižničnih usluga.“
Članak 2.
U članku 26. stavak 5. mijenja se i sada glasi:
„(5) Zabranjeno je iznošenje grade koja nije zadužena, referentne literature (rječnici, enciklopedije, leksikoni, priručnici, atlasi, statističke
publikacije), vrijedne arhivske i zaštićene knjižnične građe, čitaoničkog primjeraka svakog aktualnog udžbenika (izuzetno se posuđuje
vikendom, ukoliko je velika potražnja). Publikacija se može posuditi u petak i vratiti u ponedjeljak.“
Članak 3.
Članak 31. mijenja se i sada glasi:
„Knjižnica vodi evidenciju o posuđenoj građi i korisnicima koji posuđuju građu prema sljedećoj tablici:
Kategorije korisnika
Studenti na preddiplomskom studiju
Studenti na diplomskom studiju
Erasmus studenti
Studenti na specijalističkom studiju

Broje posuđenih publikacija
5 (od toga 2 primjerka obvezne literature)
5 (od toga 2 primjerka obvezne literature)
5 (od toga 2 primjerka obvezne literature)
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Trajanje posudbe u danima
15
15
15
30

Studenti na doktorskom studiju
Nastavno osoblje

10
50

60
trajno, dok predaje na
kolegiju

- Obvezna i dopunska literatura za
povjereni kolegij
- Ostala stručna literatura
Polaznici programa za cjeloživotno
obrazovanje
Umirovljeni nastavno osoblje

90
3

30

10

30

Zaposlenici stručnih službi

5

30

Alumni

3

15

Vanjski korisnici

2

15

U ostalom dijelu Pravilnik ostaje nepromijenjen.

Članak 4.

Članak 5.
Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika stupa na snagu danom donošenja.
Članak 6.
Ovlašćuje se Tajništvo Fakulteta da izradi pročišćeni tekst Pravilnika.
Odluka donesena jednoglasno.
AD 14. Stavljanje van snage Odluke o propisivanju procedure pri objavljivanju naslova u izdanju Fakulteta za menadžment u
turizmu i ugostiteljstvu
Izvjestiteljica: prodekanica za znanstvenu i stručnu djelatnost ,doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta
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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 10. sjednici, održanoj 15. ožujka 2021. godine, donosi
ODLUKU
o stavljanju van snage Odluke o propisivanju procedure
pri objavljivanju naslova u izdanju Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
I.
Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o propisivanju procedure pri objavljivanju naslova u izdanju Fakulteta za menadžment u
turizmu i ugostiteljstvu (KLASA: 602-04/15-01/29; URBROJ: 2156-24-15-01-01) od 12. svibnja 2015. godine.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Odluka donesena jednoglasno.
AD 15 Upisne kvote za upis na poslijediplomske sveučilišne studije
Izvjestiteljica: prodekanica znanstvenu i stručnu djelatnost ,doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta
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 10. sjednici, održanoj dana 15. ožujka 2021. godine, donijelo je
ODLUKU
o upisnim kvotama za upis na poslijediplomske sveučilišne studije
na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u 2021./ 2022. akademskoj godini
I.
Studenti u Studenti u
UKUPNO
punom
dijelu
upisna kvota usklađena
NAZIV STUDIJA
radnom
radnog
s kapacitetom st.
vremenu
vremena
programa
Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Poslovna ekonomija u
10
10
20
turizmu i ugostiteljstvu
Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Menadžment održivog
10
20
30
razvoja
Ukupno poslijediplomski sveučilišni doktorski studiji
20
30
50
Poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Menadžment u turizmu i
0
0
0
ugostiteljstvu
Poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Zdravstveni turizam
0
0
0
Ukupno poslijediplomski sveučilišni specijalistički studiji
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

0

0

0

II.

Odluka donesena jednoglasno.
AD 16. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana
1. Odluka o prihvaćanju izvješća o ocjeni tema doktorskih disertacija i odobravanju tema doktorskih disertacija:
1.1. Odluka o prihvaćanju izvješća o ocjeni teme doktorske disertacije i odobravanju teme doktorske disertacije Romine Agbaba
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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 članku 65. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci -pročišćeni tekst od 5.
lipnja 2018. godine, članku 21. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment
u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018. godine, na
prijedlog Vijeća poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“ Fakultetsko vijeće Fakulteta za
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 10 sjednici, održanoj dana 15. ožujka 2021. godine, donosi
ODLUKU
o prihvaćanju izvješća o ocjeni teme doktorske disertacije i odobravanju teme doktorske disertacije
I.
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije doktorandice Romine Agbaba (m.b. 44MOR19),
polaznice poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija “Menadžment održivog razvoja”, pod naslovom “Menadžment turističke
destinacije u kriznim situacijama”.
II.
Odobrava se tema doktorske disertacije iz točke I. ove Odluke. Odluka o odobravanju teme doktorske disertacije donosi se na obrascu
3. Odluka o odobravanju teme doktorske disertacije.
III.
Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja.
Odluka donesena jednoglasno.
1.2. Odluka o prihvaćanju izvješća o ocjeni teme doktorske disertacije i odobravanju teme doktorske disertacije Eme Petaković
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 članku 65. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci -pročišćeni tekst od 5.
lipnja 2018. godine, članku 21. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment
u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018. godine, na
prijedlog Vijeća poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“ Fakultetsko vijeće Fakulteta za
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 10. sjednici, održanoj dana 15. ožujka 2021. godine donosi
ODLUKU
o prihvaćanju izvješća o ocjeni teme doktorske disertacije i odobravanju teme doktorske disertacije
I.
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije doktorandice Eme Petaković (m.b. 90MOR19), polaznice
poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija “Menadžment održivog razvoja”, pod naslovom “Ključni faktori uspjeha primjene
kontinuiranih poboljšanja u hotelijerstvu”.
II.
Odobrava se tema doktorske disertacije iz točke I. ove Odluke. Odluka o odobravanju teme doktorske disertacije donosi se na obrascu
3. Odluka o odobravanju teme doktorske disertacije.
III.
Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja.
Odluka donesena jednoglasno.
1.3. Odluka o prihvaćanju izvješća o ocjeni teme doktorske disertacije i odobravanju teme doktorske disertacije Damira Magaša
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 članku 65. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci -pročišćeni tekst od 5.
lipnja 2018. godine, članku 21. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment
u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018. godine, na
prijedlog Vijeća poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“ Fakultetsko vijeće Fakulteta za
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 10. sjednici, održanoj dana 15. ožujka 2021. godine donosi
ODLUKU
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o prihvaćanju izvješća o ocjeni teme doktorske disertacije i odobravanju teme doktorske disertacije
I.
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije doktoranda Damira Magaša (m.b. 19MOR12), polaznika
poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija “Menadžment održivog razvoja”, pod naslovom “Utjecaj odabranih determinanti na
percepciju turističkog proizvoda plaža”.
II.
Odobrava se tema doktorske disertacije iz točke I. ove Odluke. Odluka o odobravanju teme doktorske disertacije donosi se na obrascu
3. Odluka o odobravanju teme doktorske disertacije.
III.
Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja.
Odluka donesena jednoglasno.
2. Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije i upućivanje na doradu prijave teme
– Nikolina Šerić Honović
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu- pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine),
sukladno čl. 21. st. 8. 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 10. sjednici, održanoj dana 15. ožujka 2021. godine donosi
ODLUKU
o prihvaćanju izvješća o ocjeni teme doktorske disertacije i odobravanju teme doktorske disertacije
I.
Ovom odlukom prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije doktorandice Nikoline Šerić Honović (mb.
93MOR19) polaznice poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“.
II.
Prema prijedlogu Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije u sastavu, prof. dr. sc. Dragana Magaša, (predsjednika), izv.
prof. dr. sc. Zrinka Zadel i doc. dr. sc. Mihe Lesjak, navedenom u Ocjeni teme doktorske disertacije od 04. veljače 2021. godine koja je
prilog ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio, upućuje se doktoranda na doradu prijave teme doktorske disertacije.
III.
Prema prijedlogu Povjerenstvu za ocjenu prijave teme utvrđuje se krajnji rok za podnošenje dorađene Prijave teme doktorske
disertacije do 15. svibnja 2021. godine.
IV.
Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.
Odluka donesena jednoglasno.
3. Odluka o imenovanju savjetnika Lovorku Lučiću
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. 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 10. sjednici, održanoj dana 15. ožujka 2021.
godine donosi
ODLUKU
o imenovanju savjetnika
na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju ,,Menadžment održivog razvoja "
I.
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Ovom odlukom u akademskoj godini 2020. / 2021. umjesto imenovane savjetnice prof. dr. sc. Dore Smolčić Jurdana, imenuje se novi
savjetnik studentu Lovorku Lučiću (m. b. 68MOR16) na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju „Menadžment održivog
razvoja".
II.
Za savjetnicu se imenuje prof. dr. sc. Daniela Gračan (znanstvena grana: trgovina i turizam) 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.
AD 17. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić
1. Odluka o prihvaćanju izvješća o ocjeni tema doktorskih disertacija i odobravanju tema doktorskih disertacija
1.1. Odluka o prihvaćanju izvješća o ocjeni teme doktorske disertacije i odobravanju teme doktorske disertacije Hane Paleka
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 članku 65. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci -pročišćeni tekst od 5.
lipnja 2018. godine, članku 21. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment
u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018. godine, na
prijedlog Vijeća poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu““ Fakultetsko vijeće
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 10. sjednici, održanoj dana 15. ožujka 2021. godine donosi
ODLUKU
o prihvaćanju izvješća o ocjeni teme doktorske disertacije i odobravanju teme doktorske disertacije
I.
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije doktorandice Hane Paleka (m.b. 70DR19), polaznice
poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija “Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, pod naslovom “Ekonomske i
psihološke odrednice porezne discipline”
II.
Prihvaća se zahtjev doktorandice i odobrava se pisanje doktorske disertacije temeljene na objavljenim znanstvenim radovima
(skandinavski model).
Odobrava se tema doktorske disertacije iz točke I. ove Odluke. Odluka o odobravanju teme doktorske disertacije donosi se na obrascu
3. Odluka o odobravanju teme doktorske disertacije.
III.
Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja.
Odluka donesena jednoglasno.
1.2 . Odluka o prihvaćanju izvješća o ocjeni teme doktorske disertacije i odobravanju teme doktorske disertacije Irene Šker
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 članku 65. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci -pročišćeni tekst od 5.
lipnja 2018. godine, članku 21. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment
u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018. godine, na
prijedlog Vijeća poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu““ Fakultetsko vijeće
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 10. sjednici, održanoj dana 15. ožujka 2021. godine donosi
ODLUKU
o prihvaćanju izvješća o ocjeni teme doktorske disertacije i odobravanju teme doktorske disertacije
I.
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Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske disertacije doktorandice Irene Šker (m.b. 71DR19), polaznice
poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija “Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, pod naslovom “Konceptualizacija i
mjerenje osjetilnoga turističkog doživljaja”
II.
Odobrava se tema doktorske disertacije iz točke I. ove Odluke. Odluka o odobravanju teme doktorske disertacije donosi se na obrascu
3. Odluka o odobravanju teme doktorske disertacije.
III.
Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja.
Odluka donesena jednoglasno.
AD 18. Razno
Pod točkom Razno nije se raspravljalo.
Sjednica Fakultetskog vijeća završila je u 13,20 sati.
Zapisničarka: Maja Juračić, dipl. iur., v.r.

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