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KLASA: 112-01/22-01/51 

URBROJ:  2156-18-22-04-03 

Opatija, 26. rujna 2022. 

 

Na temelju članaka 2. i 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja 

za izbor u znanstveno - nastavna zvanja, umjetničko - nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“, 

broj 129/05), dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci, prof. 

dr. sc. Sandra Janković donosi 

 

ODLUKU 

O TERMINU ODRŽAVANJA NASTUPNOG PREDAVANJA 

 

I. 

Dr. sc. Jelena Mušanović pristupnica za izbor u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto 

docenta, za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvene grane 

kvantitativna ekonomija, održati će nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima Fakulteta za 

menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

II. 

Nastupno predavanje održati će se 

u četvrtak 6. listopada 2022. godine u 09,45 sati 

na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, u dvorani B7. 

 

Tema predavanja je  

„Znanstveno istraživanje društvenih pojava“  

 

III. 

Nastupno predavanje ocijeniti će Stručno povjerenstvo u sastavu : 

1. prof. dr. sc. Tea Baldigara – predsjednica Povjerenstva 

    Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 

2. izv. prof. dr. sc. Ana Štambuk – članica 

    Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet , 

3. doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta - članica 

         Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

 

IV. 

Uz članove Stručnog povjerenstva nastupno predavanje obavezni su slušati studenti i još najmanje pet 

nastavnika članova Fakultetskog vijeća Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 

Sveučilišta u Rijeci. 

V. 

Ova Odluka o terminu nastupnog predavanja oglašava se na oglasnim pločama i mrežnim stanicama 

Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i Rektorata Sveučilišta u Rijeci. 

 

Dekanica 

 

      prof. dr. sc. Sandra Janković 
Dostaviti: 

1. dr. sc. Jelena Mušanović 

2. članovi Stručnog povjerenstva 

3. Rektorat Sveučilišta u Rijeci 

4. oglasna ploča, ovdje 

5. Služba općih i kadrovskih poslova, ovdje 

6. Arhiva, ovdje 


