Opatija, 24. svibnja 2021.
ZAPISNIK
sa 15. sjednice Fakultetskog vijeća, održane u
ponedjeljak 24. svibnja 2021. godine, s početkom u 9,00 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,doc. izv. prof. dr. sc. Lorena Bašan, doc. dr. sc. Siniša Bogdan, doc. dr. sc. Brigita BosnarValković, 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. 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. Helga Maškarin Ribarić, 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, mr. sc. Vedran Zubović, Marko Blažić, Jure Bulović, Toni Guć, Filip Komšić, Nika Kurti, Mirna Matković, Marija
Omrčen, Natali Suštar
ODSUTNI ČLANOVI FAKULTETSKOG VIJEĆA: doc. dr. sc. Tomislav Car, doc. dr. sc. Marta Cerović, izv. prof. dr. sc. Kristina Črnjar,dr.
sc. Ana Čuić Tanković, doc. dr. sc. Jelena Đurkin Badurina, doc. dr. sc. Marija Ivaniš, doc. dr. sc. Marina Laškarin Ažić, prof. dr. sc. prof.
dr. sc. Dragan Magaš, Suzana Marković, doc. dr. sc. Krešimir Mikinac, prof. dr. sc. Edna Mrnjavac, prof. dr. sc. Elvis Mujačević, izv.
prof. dr. sc. Zrinka Zadel,Lucija Marjanović, 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 15. sjednicu Fakultetskog vijeća.
1.

Usvajanje Zapisnika sa 13. i 14. sjednice Fakultetskog vijeća

2.

Usvajanje Dnevnog reda 15. 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.

Strategija Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 2021. – 2025.
Izvjestitelji: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković i prodekan za međunarodnu suradnju izv. prof. dr. sc. Marko Perić
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7.

Odluka o načinu izvođenja nastave na preddiplomskom sveučilišnom studiju Poslovna ekonomija u turizmu i
ugostiteljstvu i Menadžment održivog razvoja, za izvanredne studente u Opatiji i preddiplomskom sveučilišnom
studiju Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu u SC Zabok, od 2021./2022. akademske godine
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović
Izbor nastavnika i suradnika:

8.

1. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih
znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment, na neodređeno vrijeme s 10%
radnim vremenom
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Ines Milohnić
2. izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje društvenih
znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu kvantitativna ekonomija
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Sandra Janković
Odluka o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika i suradnika
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković

9.

1. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih
znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment
2. izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje društvenih
znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu financije, na određeno vrijeme s 65% radnim vremenom
Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje:
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković

10.

1. izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje
ekonomija – izv. prof. dr. sc. Kristina Črnjar
2. izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno
polje ekonomija – doc. dr. sc. Marija Ivaniš

11.

Pravilnik o plaćama i drugim primanjima zaposlenika Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković

12.

Odluka o povjeravanju izvođenja nastave uglednim inozemnim nastavnicima ili stručnjacima, koji nisu stekli
znanstveno–nastavno zvanje po hrvatskim propisima, na poslijediplomskim sveučilišnim doktorskim studijima
„Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ „Menadžment održivog razvoja u akademskim godinama 2021. / 2022.
i 2022. / 2023
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 imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Roberta Svetlačića

14.

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić
1. Odluka o razrješenju mentora i komentora i imenovanju novog mentora studentici Manueli Klapan

15.

Razno

AD 1. Usvajanje Zapisnika sa 13. i 14. sjednice Fakultetskog vijeća
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Zapisnici sa 13 i 14. sjednice Fakultetskog vijeća usvojeni su bez primjedbi.
AD 2. Usvajanje Dnevnog reda 15. sjednice Fakultetskog vijeća
Dnevni red 15. 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:
- Na Fakultetu provedena online edukacija za edukacije za iznajmljivače obiteljskog smještaja Primorsko-goranske županije u suradnji
sa TZ Kvarnera. Dekanica zahvalila prof. dr. sc. Ines Milohnić na organizaciji i visokim ocjenama zadovoljstva dobivenim od strane
polaznika.
- Održan je sastanak Gospodarskog savjeta Fakulteta gdje su predstavljene strateške smjernice razvoja Fakulteta koje su uključene u
dokument Strategije razvoja Fakulteta 2021-2025. te je osnovan Savjet za karijere i stručnu praksu Centra za karijere.
- Održan je sastanak sa nastavnicima koji predaju na I. godini smjera Menadžment u hotelijerstvu koji će se izvoditi na engleskom jeziku.
- Organizirano je cijepljenje za sve zainteresirane zaposlenike te je omogućeno i cijepljenje zainteresiranih studenata turizma i medicine.
- Izrađen je kompletan program ljetne škole koja će se održati u rujnu 2021. te je započeta promocija iste.
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 55. sjednice Senata održane 18. svibnja 2021.
godine.
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:
- Studenti pripremili plan za provođenje uspješnijeg vrednovanja nastave od strane studenata.
- Osnovan je Eko odbor Fakulteta.
- U organizaciji Studentskog zbora FMTU je studentska konferencija o turizmu a na kojoj će sudjelovati članovi Studentskog zbora,
studenti i djelatnici Fakulteta.
AD 6. Strategija Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 2021. – 2025.
Izvjestitelji: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković i prodekan za međunarodnu suradnju izv. prof. dr. sc. Marko Perić
Na temelju 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 14. sjednici, održanoj dana 24. svibnja 2021. godine, donijelo
je
ODLUKU
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I.
Usvaja se Strategija Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 2021. – 2025..
II.
Strategija Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 2021. – 2025., čini sastavni dio ove Odluke.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Odluka donesena jednoglasno.
AD 7. Odluka o načinu izvođenja nastave na preddiplomskom sveučilišnom studiju Poslovna ekonomija u turizmu i
ugostiteljstvu i Menadžment održivog razvoja, za izvanredne studente u Opatiji i preddiplomskom sveučilišnom studiju
Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu u SC Zabok, od 2021./2022. akademske godine
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović
Na temelju 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 15. sjednici, održanoj dana 24. svibnja 2021. godine, donijelo
je
ODLUKU
o načinu izvođenja nastave na preddiplomskom sveučilišnom studiju Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu i
Menadžment održivog razvoja, za izvanredne studente u Opatiji i preddiplomskom sveučilišnom studiju Poslovna ekonomija
u turizmu i ugostiteljstvu u SC Zabok, od 2021./2022. akademske godine
I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način izvođenja nastave na preddiplomskom sveučilišnom studiju Poslovna ekonomija u turizmu i
ugostiteljstvu i Menadžment održivog razvoja, za izvanredne studente u Opatiji i preddiplomskom sveučilišnom studiju Poslovna
ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu u SC Zabok, od 2021./2022. akademske godine.
II.
Nastava na studijima iz točke I. ove Odluke, od akademske godine 2021./2022. izvodit će se djelomično online u obimu do 49% nastavnih
sati, a preostali dio onsite (hibridni model).
III.
Način izvođenja nastave, za svaku akademsku godinu, utvrdit će se u izvedbenom nastavnom planu.
IV.
Ciklusi nastave na studijima iz točke I. ove Odluke, kombinirat će se onsite i online s tim da je u ciklusima predviđenim za sumativno
vrednovanje studenata obavezna klasična onsite nastava.
V.
Nositelji kolegija trebaju odrediti koji oblici nastave (predavanje, seminari, vježbe) i koji sadržaji su pogodni za održavanje na daljinu te
prilagoditi digitalni nastavni materijal.
Vl.
Nastava na preddiplomskom sveučilišnom studiju Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu i Menadžment održivog razvoja, za
izvanredne studente u Opatiji i preddiplomskom sveučilišnom studiju Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu u SC Zabok održana
online evidentirat će se kao i onsite nastava.
Vll.
Formativna vrednovanja (vrednovanja aktivnosti studenata tijekom nastave) mogu se provoditi na daljinu, a sumativna vrednovanja
(kolokviji, završni ispiti) provodit će se u kontroliranim ispitnim uvjetima na Fakultetu.
VIII.
Povjerenstvo za nastavu i Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu sustavno
će pratiti kvalitetu programa i izvođenja nastave na preddiplomskom sveučilišnom studiju Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu i
Menadžment održivog razvoja za izvanredne studente u Opatiji i preddiplomskom sveučilišnom studiju Poslovna ekonomija u turizmu i
ugostiteljstvu u SC Zabok od 2021./2022. akademske godine.
IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od akademske godine 2021./2022.
Odluka donesena jednoglasno.
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AD 8. Izbor nastavnika i suradnika:
1. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih znanosti,
znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment, na neodređeno vrijeme s 10% radnim vremenom
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Ines Milohnić
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 15. sjednici, održanoj dana 24. svibnja 2021. godine, donijelo je
ODLUKU
I.
Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz
znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, znanstvene grane organizacija i menadžment, u radni odnos
na neodređeno vrijeme s 10% radnim vremenom – 1 izvršitelj/ica.
II.
Dr. sc. Josipa Cvelić Bonifačić izabire se u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment.
III.
Sva prava i obveze koje proizlaze iz ove Odluke utvrdit će se ugovorom o radu.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Odluka donesena jednoglasno.

2. izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje društvenih znanosti,
znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu kvantitativna ekonomija
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Sandra Janković
Na temelju članaka 43. 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 15. ožujka
2021. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 15. sjednici, održanoj dana 24. svibnja 2021.
godine, donijelo je
ODLUKU
I.
Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor suradnika u suradničko zvanje i na 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.
II.
Dr. sc. Jelena Dorčić bira se u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja društvenih znanosti,
znanstvenog polja ekonomija, znanstvena grane kvantitativna ekonomija.
III.
Dr. sc. Jelena Dorčić bira se u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda na određeno vrijeme, sukladno člancima 43. 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).
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IV.
Sva prava i obveze koje proizlaze iz ove Odluke, utvrdit će se ugovorom o radu.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Odluka donesena jednoglasno.
AD 9. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika i suradnika
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković
1. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih znanosti,
znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment
Na temelju članka 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 - od 12. veljače 2020. godine,
članaka 29. i 46. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. godine, članka 5.
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 15. sjednici, održanoj dana 24. svibnja 2021. godine, donijelo je
ODLUKU
I.
Raspisuje se natječaj za izbor nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih
znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment, u radni odnos na neodređeno vrijeme i s punim
radnim vremenom – 1 izvršitelj/ica.
II.
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor, u sastavu:
a) izv. prof. dr. sc. Marko Perić, – predsjednik Povjerenstva
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu,
b) prof. dr. sc. Zdravko Zekić – član
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet,
c) izv. prof. dr. sc. Daniel Dragičević – član
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
III.
Stručno povjerenstvo iz točke II. ove Odluke dužno je u roku propisanom Pravilnikom o postupku izbora nastavnika, znanstvenika i
suradnika u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci, 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.
2. izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje društvenih znanosti,
znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu financije, na određeno vrijeme s 65% radnim vremenom
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 15. sjednici, održanoj dana 24. svibnja 2021. godine, donijelo je
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ODLUKU
I.
Raspisuje se natječaj za izbor suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja društvenih
znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane financije, u radni odnos na određeno vrijeme i s 65% radnim vremenom – 1
izvršitelj/ica.
II.
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor, u sastavu:
1. izv. prof. dr. sc. Sabina Hodžić - predsjednica Povjerenstva
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu,
2. prof. dr. sc. Helena Blažić– članica
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
3. prof. dr. sc. Suzana Marković – 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 sa 44 glasa za i 1 glasom suzdržanim.
AD 10. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje:
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković
1. izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija
– izv. prof. dr. sc. Kristina Črnjar
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 14. i 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 15. sjednici,
održanoj dana 24. svibnja 2021. godine, donijelo je
ODLUKU
o pokretanju izbora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika
I.
Pokreće se postupak izbora izv. prof. dr. sc. Kristine Črnjar u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja
društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije.
U Stručno povjerenstvo za ovaj izbor imenuje se:
a) prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić – predsjednica Povjerenstva
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu,
b) prof. dr. sc. Vlado Galičić - član
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
c) prof. dr. sc. Marija Kaštelan Mrak - članica
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet u Rijeci
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.
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Odluka donesena jednoglasno.

2. izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje
ekonomija – doc. dr. sc. Marija Ivaniš
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 14. i 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 15. sjednici,
održanoj dana 24. svibnja 2021. godine, donijelo je
ODLUKU
o pokretanju izbora u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika
I.
Pokreće se postupak izbora doc. dr. sc. Marije Ivaniš u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja
društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije.
U Stručno povjerenstvo za ovaj izbor imenuje se:
a) prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić – predsjednica Povjerenstva
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu,
b) izv. prof. dr. sc. Kristina Črnjar - članica
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
c) prof. dr. sc. Marija Kaštelan Mrak - članica
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet u Rijeci
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 11. Pravilnik o plaćama i drugim primanjima zaposlenika Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković
Materijalu za navedenu točku u prilogu je ovog Zapisnika.
Odluka donesena jednoglasno.
AD 12. Odluka o povjeravanju izvođenja nastave uglednim inozemnim nastavnicima ili stručnjacima, koji nisu stekli
znanstveno–nastavno zvanje po hrvatskim propisima, na poslijediplomskim sveučilišnim doktorskim studijima „Poslovna
ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ „Menadžment održivog razvoja u akademskim godinama 2021. / 2022. i 2022. / 2023
Izvjestiteljica: prodekanica za znanstvenu i stručnu djelatnost, doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta
Na temelju članka 92. stavka 4. 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 86. Statut Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst (KLASA: 011-01/2001/04, URBROJ: 2170-57-01-20-1) od 12. veljače 2020. 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 Fakultetsko vijeće
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 15. sjednici, održanoj 24. svibnja 2021. godine, donijelo je
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ODLUKE
o povjeravanju izvođenja nastave uglednim inozemnim profesorima ili istaknutim stručnjacima
koji nisu stekli znanstveno–nastavno zvanje po hrvatskim propisima
I.
Povjerava se izvođenje nastave u akademskim godinama 2021. / 2022. i 2022. / 2023., uglednim inozemnim profesorima ili istaknutim
stručnjacima koji nisu stekli znanstveno–nastavno zvanje po hrvatskim propisima, kako slijedi:
koji se izvodi na
pripadnost
poslijediplomskom
rbr
Ime i prezime
na kolegiju
(institucija, sjedište)
sveučilišnom
doktorskom studiju
Univerza na Primorskem,
Štefan Bojnec, PhD.
Fakulteta za
Poslovna ekonomija u
1.
Globalni ekonomski izazovi
Full Professor
management, Koper,
turizmu i ugostiteljstvu
Republika Slovenija
The University of North
Carolina at Charlotte,
Craig A. Depken II,
Poslovna ekonomija u
Department of
2.
Primijenjena ekonometrija
PhD, Full Professor
turizmu i ugostiteljstvu
Economics, Belk College
of Business, USA
Universitatea din Oradea,
Laurentiu Droj, PhD.
Poslovna ekonomija u
3.
Facultatea de Stiinte
Korporativne financije
Associate Professor
turizmu i ugostiteljstvu
Economice, Rumunjska
Poslovna ekonomija u
Univerza na Primorskem,
turizmu i ugostiteljstvu
prof. dr. Janez
Fakulteta za turistične
4.
Projektni menadžment
Mekinc
študije, Portorož,
Menadžment održivog
Republika Slovenija
razvoja
Ekonomski fakultet,
prof. dr. Zijada
Sveučilišta u Sarajevu,
Međunarodni menadžment ljudskih
Poslovna ekonomija u
5.
Rahimić
Sarajevo, Bosna i
potencijala
turizmu i ugostiteljstvu
Hercegovina
Poslovna ekonomija u
Univerza na Primorskem,
turizmu i ugostiteljstvu
izr. prof. dr. Metod
Fakulteta za turistične
6.
Strateško planiranje i razvoj
Šuligoj
študije, Portorož,
Menadžment održivog
Republika Slovenija
razvoja
Department of
Management, Guildhall
Kritična pitanja u turizmu
Menadžment održivog
Peter Mason, PhD.
Business School, London
(Critical Issues in Tourism)
7.
razvoja
Full Professor
Metropolitan University,
London
Univerza v Maroboru,
izr. prof. dr.
Ekonomsko-poslovna
Menadžment održivog
8.
Strateško upravljanje brendom
Aleksandra Selinšek
fakulteta, Maribor,
razvoja
Republika Slovenije
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i upućuje se Senatu Sveučilišta u Rijeci na daljnje postupanje.
Odluka donesena jednoglasno.
AD 13. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana
1. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije mr. sc. Roberta Svetlačića
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Na temelju članka 73. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09,
63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 36. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima Sveučilišta u
Rijeci (KLASA: 011-01/20-01/26,URBROJ: 2170-57-01-20-1) od 22. prosinca 2020., članka 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. godine i članaka
6., 22. i 23. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i
ugostiteljstvu – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018. godine, na prijedlog Vijeća
doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 15. sjednici,
održanoj 24. svibnja 2021. godine, donijelo je
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije
I.
Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije studenta mr. sc. Roberta Svetlačiča (matični broj: 63MOR15),
polaznika poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“, pod nazivom „Održivi razvoj kao poticaj
obiteljskog poduzetništva u hrvatskom hotelijerstvu“ izrađenu pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Daniela Dragičevića, u sastavu:
1. izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić, predsjednica,
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
2. prof. dr. sc. Vladimir Šimović, član
Sveučilište Sjever, Koprivnica
3. izv. prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić, članica
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
II.
Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije dužno je u roku od 3 (tri) mjeseca od dana donošenja ove Odluke izraditi pisano Izviješće
o ocjeni doktorske disertacije, podnijeti ga Fakultetskom vijeću Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i predložiti imenovanje
Povjerenstva za obranu doktorske disertacije.
III.
Ova odluka stupa na snagu sa danom njenog donošenja.
Odluka donesena jednoglasno.
AD 14. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić
1. Odluka o razrješenju mentora i komentora i imenovanju novog mentora studentici Manueli Klapan
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 15, sjednici, održanoj dana 24. svinja 2021. godine donijelo je
ODLUKU
o razrješenju mentora i komentora, te imenovanju novog mentora studentici Manueli Klapan
I.
Po zahtjevu studentice Manuele Klapan (m. b. 67DR11) polaznice poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Poslovna
ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ razrješuju se dužnosti mentorstva i komentorstva, mentor izv. prof. dr. sc. Goran Karanović i
komentor doc. dr. sc. Đani Bunja.
II.
Studentici Manuli Klapan (m. b. 67DR11) za mentoricu se imenuje doc. dr. sc. Jelena Đurkin Badurina (znanstvena grana:
organizacija i menadžment) sa Sveučilišta u Rijeci, Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.
III.
Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se sa danom njenog donošenja.
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Odluka donesena jednoglasno.
AD 15. Razno
Pod točkom razno raspravljalo se o izvođenju završnih ispita online ili onsite.
Sjednica Fakultetskog vijeća završila je u 11,00 sati.
Zapisničarka: Maja Juračić, dipl. iur., v.r.

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