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Opatija, 26. listopada 2021. 

 
ZAPISNIK  

sa 20. sjednice Fakultetskog vijeća, održane u 
utorak 26. listopada 2021. godine u 14:00 sati, u dvorani A3, prema hibridnom modelu 

 

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

ZAPISNIČARKA Nada Bogojević, dipl. iur. 

NAZOČNI ČLANOVI FAKULTETSKOG VIJEĆA: izv. prof. dr. sc. Romina Alkier, izv. prof. dr. sc. Lidija Bagarić, prof. dr. sc. Tea 
Baldigara, doc. dr. sc. Suzana Bareša, doc. izv. prof. dr. sc. Lorena Bašan, doc. dr. sc. Siniša Bogdan, doc. dr. sc. Brigita Bosnar-
Valković, doc. dr. sc. Tomislav Car, doc. dr. sc. Marta Cerović, doc. dr. sc. Josipa Cvelić Bonifačić, dr. sc. Ana Čuić Tanković,   prof. dr. 
sc. Vlado Galičić, izv. prof. dr. sc. Daniel Dragičević, doc. dr. sc. Jelena Đurkin Badurina,  prof. dr. sc. Daniela Gračan, doc. dr. sc. Maja 
Gregorić, doc. dr. sc. Hrvoje Grofelnik, izv. prof. 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. 
Dina Lončarić, prof. dr. sc. Suzana Marković, prof. dr. sc. Edna Mrnjavac, prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić, doc. dr. sc. Krešimir 
Mikinac, izv. prof. dr. sc. Ines Milohnić, izv. prof. dr. sc. Dolores Miškulin, izv. prof. dr. sc. Maja Nikšić Radić, prof. dr. sc. Nadia Pavia, 
izv. prof. dr. sc. Marko Perić, doc. dr. sc. Marina Perišić Prodan,  izv. prof. dr. sc. Ljubica Pilepić Stifanich, doc. dr. sc. Katarina 
Poldrugovac, izv. prof. dr. sc. Elena Rudan, doc. dr. sc. Nataša Slavić, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, doc. dr. sc. Daniela Soldić 
Frleta, prof. dr. sc. Christian Stipanović, prof. dr. sc. Mislav Šimunić, dr. sc. Alenka Šuljić Petrc,  izv. prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić, 
Denis Turalija mag.oec, izv. prof. dr. sc. Dubravka Vlašić, izv. prof. dr. sc. Ana - Marija Vrtodušić Hrgović, izv. prof. dr. sc. Zrinka Zadel, 
mr. sc. Vedran Zubović, Romina Agbaba, Ivana Lasić; Paola Grbeša, Jure Bulović, Nika Kurti, Mia Butković, Katarina Bosanac 
 
ODSUTNI ČLANOVI FAKULTETSKOG VIJEĆA: doc. dr. sc. Sabina Hodžić, doc. dr. sc. Marija Ivaniš, doc. dr. sc. Marina Laškarin Ažić, 
Jakov Hailo, Jelena Mrak, Helena Luketić, Lana Plazibat, Magdalena Katinić, Nina Šuper, Morena Matošević 
 
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 20. sjednicu Fakultetskog vijeća. 
 
 

1.  Usvajanje Zapisnika sa 18. i 19. sjednice Fakultetskog vijeća 

2.  Usvajanje Dnevnog reda 20. sjednice Fakultetskog vijeća 

3.  Dekanove godišnje pohvale za 2020./2021. akademsku godinu 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 

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

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

6.  
Godišnje izvješće prodekana o radu u akademskoj godini 2020./2021. 
Izvjestitelji: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović, prodekanica za znanstvenu i stručnu 
djelatnost doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta, prodekanica za razvoj izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić prodekan za 
međunarodnu suradnju izv. prof. dr. sc. Marko Perić, prodekanica za poslovne odnose izv. prof. dr. sc. Romina Alkier 
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7.  
Studentska pitanja 
Izvjestitelji: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović i predsjednik Studentskog zbora, Filip 
Komšić 

8.  

Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete 
Izvjestiteljica: doc. dr. sc. Maja Gregorić, voditeljica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete 
1. Aktivnosti Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete – 2020./2021. 
2. Rezultati anketiranja studenata – ljetni semestar akademske godine 2020./2021.  
3. Rezultati anketiranja studenata – poslijediplomski sveučilišni doktorski studij - ljetni semestar akademske godine 
2020./2021. 

9.  Dopuna Popisa kolegija koji će se izvoditi na stranim jezicima u akademskoj godini 2021./2022. 
Izvjestitelj: prodekan za međunarodnu suradnju, izv. prof. dr. sc. Marko Perić 

10.  

Izbor nastavnika i suradnika 
1. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za znanstveno područje 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Vlado Galičić  
2. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih 
znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu organizacija i menadžment 

Izvjestitelj: izv. prof. dr. sc. Marko Perić 

11.  

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 redovitog profesora za znanstveno područje 

društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu trgovina i turizam 
2. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za znanstveno područje 

društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu opća ekonomija 
3.  izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu ekonomika poduzetništva 

12.  

Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje: 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
1. izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno 
polje ekonomija – doc. dr. sc. Siniša Bogdan 

13.  Razno 

 
 

AD 1. Usvajanje Zapisnika sa 18. i 19. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Zapisnik sa 18. i 19. sjednice Fakultetskog vijeća usvojen je bez primjedbi. 
 

AD 2. Usvajanje Dnevnog reda 20. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Dnevni red 20. sjednice Fakultetskog vijeća usvojen je bez primjedbi. 
 

AD 3. Dekanove godišnje pohvale za 2020./2021. akademsku godinu 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
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Dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković, obavijestila je članove Vijeća o svim dobitnicama nagrada, te uručila nagrade nazočnim 
studentima:   
Preddiplomski sveučilišni studij: David Šimunić, Nela Ivaković, Adriana Glavić i Štefanija Jelačić.  
Preddiplomski sveučilišni studij Menadžment održivog razvoja: Nina Mezak, Ivana Lasić, Filip Komšić i Emili Štemberger.   
Diplomski sveučilišni studij Marketing u turizmu: Martina Dumbović. 
Diplomski sveučilišni studij Održivi razvoj turizma: Marta Prpić. 
Diplomski sveučilišni studij Menadžment u turizmu: Jelena Cimaš Vešligaj.     
Diplomski sveučilišni studij Menadžment u hotelijerstvu: Dora Rašan.  
 

AD 4. Informacije Dekanice 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
Dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković, izvijestila je Fakultetsko vijeće o sljedećem: 
 
- Čestitala našoj studentici Rii Vojković na postignutom uspjehu na Svjetskom prvenstvu u boćanju u talijanskom gradu Alassiju.  RIa je 
s Marinom Ćubela osvojila zlatnu medalju u disciplini par mješovito te srebrnu medalju sa Carrolinom Bajrić u štafetnom izbijanju. 
- Aktivno smo sudjelovali na konferenciji ArhiBau u Zagrebu, na tematskoj stručnoj raspravi „ARTUR, arhitektura i turizam 2021“ o 
strategijama, ciljevima i realizacijama usmjerenim održivom turizmu u Republici Hrvatskoj, predavanje je održao doc. dr. sc. Hrvoje 
Grofelnik. 

 - Fakultet je sudjelovao na okruglom stolu Turizam 2022 održane u hotelu Ambasador na kojoj je kao panelistica sudjelovala dr.sc. 
Lidija Bagarić te vrlo uspješno predstavila neke od projekata i aktivnosti koje trenutno provodi Fakultet. 

  
- Tijekom rujna i listopada obilježen je Svjetski dan turizma, organiziranjem slijedećih aktivnosti:  

• Studentska konferencije W4T (Wave for Tourism),  

• Okrugli stol Kvarner: održiva turistička destinacija -  Investicijama u hotelijerstvu do cilja,  u suradnji s TZ  Kvarner: Na 
okruglom stolu koji se održao na FMTU sudjelovali su predstavnici LRH, Milenij hotela, Jadran Crikvenica, hotela Hilton 
Costabela, Igor Radić, savjetnik ministrice turizma i sporta te izv.prof.dr.sc. Marinela Krstinić Nižić.  

• Predavanje studenata Fakulteta učenicima HT škole na temu negativni utjecaji plastike na turizam. Dekanica se zahvalila 
izv. prof. dr. sc. Romini Alkier i doc. dr. sc. Nataši Slavić, na njihovom angažmanu oko organizacije predavanja. Kvarner  
organizirano je  

- Povodom obilježavanja dana škole srednje ugostiteljske škole Opatija  Fakultet je ugostio Hotelijersko-turističke školu iz Opatije. U 
okviru projekta RCKRECEPT organizirana je i panel diskusija.  
- 7. listopada organiziran Dan dobrodošlice (Erasmus Welcome Day) za dolazne Erasmus studente.  
- Sklopljen ugovor sa Cangzhou Normal University (CNU), te će se temeljem toga ugovora ove godine održavati početno učenje kineskog 
jezika + učenje tradicionalnih kineskih vještina (kungfu, crtanje, obrada papira i muzika). 
- Održane su dvije humanitarne akcije, 20. listopada 2021. god. volonteri FMTU-a uspješno su proveli humanitarnu akciju “Solidarnost 
na djelu 2021 – Ne dvoji za drugog izdvoji!” u organizaciji Hrvatskog Crvenog Križa te je uspješno provedena Akcija dobrovoljnog 
darivanja krvi. 
- Članstvom u STR-u, na mjesečnoj bazi dobivamo podatke koje je izv. prof. dr. sc. Daniel Dragičević preuzeo i kronološki posložio te ih 
učinio dostupnim svima na Cloud-u.  
- Najavila je tematske sastanke pojedinih zavoda na temu ishoda učenja i vrednovanje kolegija u okviru svakog zavoda, na temelju kojih 
bi trebali biti donošeni određeni zaključci koji bi će predstavljati osnove za inoviranje studijskog programa.   
- Obavijestila prisutne članove Fakultetsko vijeća o povećanom broju zaraženih studenata virusom COVID i potrebi smanjenja 
predavačkih grupa te zamolila nastavnike da promptno stavljaju liste studenata na Cloud, sa svrhom detektiranja studenata koji trebaju 
u  samoizolaciju. Uz maksimalan angažman oko organizacije nastave i praćene situacije Dekanica se nada da će se do kraja zimskog 
semestra nastava u većem dijelu održavati onsite. Zahvalila se prodekanici za nastavu izv. prof. dr. sc. Ana-Mariji Vrtodušić Hrgović, te  
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voditeljicama studija i voditeljici SC Zabok izv. prof. dr. sc. Dubravki Vlašić na trudu koju ulažu da se nastava uspješno organizira tijekom 
ovoga semestra. 
 

AD 5.  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 sjednicama Senata Sveučilišta u Rijeci koje su održane 
21.09.2021. i 19.10.2021. 
 
- U uvodnom dijelu čestitala rektorici prof. dr. sc. Snježani Prijić Samaržija na jednoglasnom izboru za novu predsjednicu YERUN-a 
(Mreže mladih europskih istraživačkih sveučilišta). Uz ovu prestižnu funkciju, s novom akademskom godinom 2021./2022. rektorica 
preuzima i predsjedanje Rektorskim zborom Republike Hrvatske. 
 
- Senat Sveučilišta u Rijeci prihvatio je Izvješće o opravdanosti promjene naziva znanstveno-nastavnih sastavnica kao podružnica 
Sveučilišta u Rijeci te utvrdio opravdanost provođenja promjene naziva sastavnica. Radi se o inicijativi Odjela za informatiku i Odjela za 
matematiku, čime im se mijenja naziv u Fakultet informatike i digitalnih tehnologija, odnosno Fakultet za matematiku. 
 
- Senat je odobrio i time dao institucijsku podršku provedbi programa „Istraživačko-razvojni projekti u obrazovanju – UNIRI CLASS“. Kroz 
pet programskih linija u narednim trima godinama tako će se nastojati povećati kvaliteta i učinkovitost obrazovnog procesa te sveukupno 
zadovoljstvo studenata studijem i studiranjem na riječkom sveučilištu. Ciljevi su Programa razvoj strukturirane ponude mikrokvalifikacija 
(tzv. micro-credentials/minors), koja će omogućiti personaliziranje studentskog kurikuluma, razvoj te uvođenje digitalnih oblika nastave i 
inovativnih metoda poučavanja te integracija višemjesečne stručne prakse u studijske programe. Program obuhvaća i razvoj dodatnih 
usluga psihološkog savjetovanja za studente, kao i omogućavanje stjecanja relevantnih kompetencija za osobni i profesionalni razvoj 
studenata, nastavnika i djelatnika Sveučilišta. 
 
- U sklopu tematske točke predstavljeni su primjeri dobre prakse rada na stručnim projektima i inovacija u poslovanju na Pomorskom 
fakultetu u Rijeci. 
 
- Usvojena je odluka o dodjeli priznanja počasni profesor (honoris professor) Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Jasni Križ sa Sveučilišta 
Laval, Quebec, Kanada. Prof. Križ prepoznata je kroz izuzetan doprinos u istraživanju uloge mikroglije i urođenog imunosnog sustava u 
poremećajima mozga, posebice u odgovoru na traumu, ishemiju i neurodegeneraciju.  
 
- Usvojena je odluka o osnivanju studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo čiji je nositelj i izvoditelj Fakultet 
zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci. 
- Donesena je odluku i o osnivanju studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija na engleskom jeziku – Kognitivne znanosti: 
Kognicija i um (University graduate study programme Cognitive Sciences: Cognition and the Mind), čiji je nositelj i izvoditelj Filozofski 
fakultet Sveučilišta u Rijeci. 
- U sklopu tematske točke, dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Gordan Gledec i prodekan za 
znanost prof. dr. sc. Nikola Mišković predstavili su Istraživanje i model potpore istraživačima na FER-u. 
- Utvrđuje se novi vizualni identitet Diploma Supplement, jedinstven za sve sastavnice Sveučilišta.  
- U pripremi je uvođenje digitalizacije uredskog poslovanja na Sveučilištu. 
- Rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija najavila je  održavanje sjednice Rektorskog zbora u Rijeci 28. listopada 2021. 

AD 6. Godišnje izvješće prodekana o radu u akademskoj godini 2020./2021. 
Izvjestitelji: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović, prodekanica za znanstvenu i stručnu djelatnost doc. 
dr. sc. Daniela Soldić Frleta, prodekanica za razvoj izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić, prodekan za međunarodnu suradnju izv. prof. 
dr. sc. Marko Perić, prodekanica za poslovne odnose izv. prof. dr. sc. Romina Alkier 
 
Prodekani su izvijestili članove Fakultetskog vijeća o radu u akademskoj godini 2020./2021.:  
Prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović:  
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- o prijelazu sa Lumens 5+  na ISVU sustav, 
- podizanju kvalitete nastave, 
- poticanju  koncepta posvećenosti studentima, 
- inoviranju i akreditiranju  studijskih  programa, 
- zahvalila se Uredu za studente o uspješno završenom postupku upisa studenata i cijelom angažmanu oko prelaska iz Lumensa5+ na 
ISVU.  
 
Prodekanica za razvoj izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić:  
- digitalnoj transformaciji, opremanju e-učionica. 
- FTHM tourism lab (softveri za turizam i hotelijerstvo). 
- centru za karijere i stručnu praksu (integracija sa ALUMNI). 
- osnivanju Eko odbora – promicanje ciljeva održivog razvoja – Zeleni fakultet. 
- uređenju ureda za karijere  sredstvima ALUMNI-a,  
- osnovan je Savjet Centra za KISP, 
- održan sastanak Gospodarskog savjeta (04/2021), 
- edukacije UNIRI, AZVO; LRH, HILTON, Jadranka… 
- u planu 10/2023. osnivanje novih centara za stručnu praksu. 
 
Prodekanica za znanstvenu i stručnu djelatnost doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta: 
- u 2020./2021.ak. g.: 
Indikatori definirani Strategijom FMTU 2021 -2025. 
Povećati znanstvenu produkciju 
Povećati znanstveni utjecaj 
Sustavno praćenje znanstvene aktivnosti svakog istraživača 
Izrađen Scientific activity 2020 
Uvedeno Priznanje za izvrsnost u znanosti 2020.  
Implementacija kolektivnog ugovora - Normiranje znanosti – pilot projekt za 2021./2022. ak. g. 
Nastavak praćenja znanstvene aktivnosti  
Scientific activity 2021 
Priznanje za izvrsnost u znanosti 2021.  
Normiranje znanosti – revidiranje & prilagodba kolektivnom ugovoru 
Revidiranje odluke o nagrađivanju objavljivanja u bibliografskim bazama 
Kotizacije i odlasci na konferencije – projektno financiranje 
THI – listopad 2022. 
- prikaz svih projekata tijekom 2020./2021. ak. g. i najava projekata koji će se izvršavati u 2021./2022. ak. g. 
- informacije o doktorskim studijima i izdavačkoj djelatnosti. 
 
Prodekan za međunarodnu suradnju izv. prof. dr. sc. Marko Perić: 
- nova strategija FMTU-a 2021-2025. 
- studij na engleskom jeziku  
- 1/2021 započeta akreditacija studija na engleskom jeziku  
- 9/2021. dobiveno pozitivno mišljenje AZVO-a, početak 2022-2023 
- Erasmus – (34d / 22o studenta; 8d / 0o nastavnika) 
- FMTU Ljetna škola 
- u pripremi prvi ugovori o stručnoj praksi u inozemstvu 
- sklopljeni Ugovori (Kina, Malezija, Ukrajina, Gruzija, Poljska, Češka, Srbija…) 
- Double degree + priprema za ostale međunarodne akreditacije. 
 
Prodekanica za poslovne odnose izv. prof. dr. sc. Romina Alkier:  
- izvijestila o promotivnim aktivnostima Fakulteta. 
- o programima cjeloživotnog obrazovanja koji se izvode i koji se namjeravaju izvoditi na Fakultetu. 
- uvođenje Fakulteta u pilot projekt ASOO. 
- organizacija konferencija ToSEE – održana hibridno – zemlje: 22 – sudionici: 185 – radovi: 69. 
- organizacija Studentske konferencije W4T – zemlje: 5 – sudionici: 100. 
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- koordinacija Akcijskog plana FMTU-a. 
- uvrštavanje Fakulteta u Kongresnu ponudu grada Opatije (najam dvorana). 

AD 7.  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 studentica Nika Kurti obavijestili su članove vijeća, o prvoj 
Wave for Tourism (W4T) studentskoj konferenciji Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilišta u Rijeci  koja je održana 
od 30.09. do 03.10.2021., te o rezultatima Dopunskih studentskih izbora 2021. koji su održani 18.10.2021. 
 

AD 8.  Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete 
Izvjestiteljica: doc. dr. sc. Maja Gregorić, voditeljica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete 
 
Voditeljica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete, doc. dr. sc. Maja Gregorić izvijestila je članove Fakultetskog vijeća o:  
1. Aktivnostima Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete – 2020./2021. 
2. Rezultatima anketiranja studenata – ljetni semestar akademske godine 2020./2021.  
3. Rezultatima anketiranja studenata – poslijediplomski sveučilišni doktorski studij - ljetni semestar akademske godine 
2020./2021. 

AD 9.  Dopuna Popisa kolegija koji će se izvoditi na stranim jezicima u akademskoj godini 2021./2022. 
Izvjestitelj: 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 20. sjednici, održanoj dana 26. listopada  2021. godine, donijelo 
je 

 
ODLUKA 

o dopuni Popisa kolegija koji će se izvoditi na stranim jezicima u akademskoj godini 2021./2022. 
I. 

Usvaja se dopuna Popisa kolegija koji će se izvoditi na stranim jezicima u akademskoj godini 2021./2022. 
II. 

Ovom Odlukom dopunjava se Popis kolegija koji će se izvoditi na stranim jezicima u akademskoj godini 2021./2022 a koji je usvojen 
Odlukom Fakultetskog vijeća (KLASA: 602-04/21-01/240; URBROJ: 2156/24-21-01-01) od  22. srpnja 2021. godine. 

III. 
Dopuna Popisa kolegija koji će se izvoditi na stranim jezicima u akademskoj godini 2021./2022., čini sastavni dio ove Odluke. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

COURSE LIST  
ACADEMIC YEAR 2021/2022 

 

SUMMER SEMESTER 

Level of study Semester Course Title ECTS Course coordinator Language 
Undergraduate VI Summer La Croazia come destinazione Turistica 3 Dolores Miškulin Italian 
Undergraduate VI Summer Croatia as a tourist destination 3 Brigita Bosnar Valković English 
Undergraduate VI Summer Kroatien als Tourismusdestination 3 Iva Barić German 
Undergraduate IV Summer Sustainable development management  9 Zvonimira Šverko Grdić English 

 
Odluka donesena jednoglasno. 
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AD 10.  Izbor nastavnika i suradnika  
1. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za znanstveno područje društvenih 
znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment 
Izvjestitelj: prof. dr. sc. Vlado Galičić  
 
 

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, 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 20. sjednici, održanoj dana 26. listopada 2021. godine, donijelo je 
 

ODLUKA 
I. 

Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog 
profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment,  u 
radni odnos na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. 

II. 
Izv. prof. dr. sc. Marko Perić izabire se u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za znanstveno područje 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment. 

III. 
Ova Odluka dostavlja se Senatu Sveučilišta u Rijeci na potvrdu. 

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. 
 

 
2. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, 
znanstveno polje ekonomije, znanstvenu organizacija i menadžment 
Izvjestitelj: izv. prof. dr. sc. Marko Perić 
 
 

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 20. sjednici, održanoj dana 26. listopada 2021. godine, donijelo je 
 

 ODLUKA  
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 i s punim radnim vremenom  – 1 izvršitelj/ica. 

II. 
Dr. sc. Vanja Vitezić  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. 
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Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 

AD 11.  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 redovitog profesora za znanstveno područje društvenih 

znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu trgovina i turizam 
 
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 20. sjednici, održanoj dana 26. listopada 2021. godine, donijelo je 

 
ODLUKA 

I. 
Raspisuje se natječaj za izbor nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora  za znanstveno 
područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu trgovina i turizam, u radni odnos na neodređeno vrijeme 
i s punim radnim vremenom  – 1 izvršitelj/ica. 

II. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor, u sastavu: 

1. prof. dr. sc. Daniela Gračan – predsjednica Povjerenstva 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 

2. prof. dr. sc. Darko Prebežac – član 
       Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 
3. prof. dr. sc. Oliver Kesar –  član 

Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet. 
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 nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za znanstveno područje društvenih 

znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu opća ekonomija 
 
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 20. sjednici, održanoj dana 26. listopada 2021. godine, donijelo je 

 
ODLUKA 

I. 
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Raspisuje se natječaj za izbor nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora  za znanstveno 
područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu opća ekonomija, u radni odnos na neodređeno vrijeme i 
s punim radnim vremenom  – 1 izvršitelj/ica. 

II. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor, u sastavu: 
 

1. dr. sc. Branko Blažević, professor emeritus – predsjednik Povjerenstva 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 

2. prof. dr. sc. Nada Denona Bogović – članica 
      Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet u Rijeci, 
3. prof. dr. sc. Nela Vlahinić Lenz –  članica 

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet u Rijeci. 
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. 
 
 
 
3.  izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih 

znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu ekonomika poduzetništva 
 
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 20. sjednici, održanoj dana 26. listopada 2021. godine, donijelo je 

 
ODLUKA 

I. 
Raspisuje se natječaj za izbor nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora  za znanstveno 
područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu ekonomika poduzetništva, u radni odnos na neodređeno 
vrijeme i s punim radnim vremenom  – 1 izvršitelj/ica. 

II. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor, u sastavu: 
 

1. prof. dr. sc. Christian Stipanović – predsjednik Povjerenstva 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 

2. prof. dr. sc. Nadia Pavia – članica 
      Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 
3. prof. dr. sc. Darko Prebežac – član 

Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet. 
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. 
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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 višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje 
ekonomija – doc. dr. sc. Siniša Bogdan 
 
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 20. sjednici, 
održanoj dana 26. listopada 2021. godine, donijelo je 

 
ODLUKA 

o pokretanju izbora u znanstveno zvanje višeg  znanstvenog suradnika 
I. 

Pokreće se postupak izbora doc. dr. sc. Siniše Bogdana u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja 
društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije. 
 
U Stručno povjerenstvo za ovaj izbor imenuju se: 

1. prof. dr. sc. Silvije Orsag – predsjednik Povjerenstva 
           Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 

2. prof. dr. sc. Lidija Dedi -  članica 
    Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, 
3.  prof. dr. sc. Slobodan Ivanović - član 
     Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

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 pristupnik izabere ili ne izabere u znanstveno 
zvanje. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 13. Razno 
Nije bilo rasprave pod ovom točkom dnevnog reda. 

Sjednica Fakultetskog vijeća završila je u 17.00 sati.   
 
 
Zapisničarka: Nada Bogojević, dipl. iur., v.r.                                                                                                          

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

 


