
    Z  A  K  L J  U  Č  C  I  
       s 1. sjednice Fakultetskog vijeda Fakulteta organizacije i informatike Varaždin 
                                            održane 20. listopada 2009. godine 
 
Prihvada se dopuna dnevnog reda: 
Točka 8. Izvješde Stručnog povjerenstva u postupku izbora dr.sc. Nine Begičevid  u znanstveno- 
                nastavno zvanje za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i  
                komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija 
 
     Točka 1. 
 
Verifikacija i izvršenje zaključaka s 31. sjednice  FV i izvanredne sjednice FV 
 
Prihvada se formulacija zaključaka i odluka donesenih  na 31. sjednici Fakultetskog vijeda i 
izvanrednoj sjednici Fakultetskog vijeda održanoj 22. rujna 2009. godine bez primjedbi. 
 
     Točka 2. 
Informacije dekana 
 
Dekan. prof.dr.sc. Tihomir Hunjak  izvijestio  je  o završenim postupcima izbora u znanstveno-
nastavna zvanja te čestitao  dr.sc. Nevenu Vrčeku na izboru  u znanstveno-nastavno zvanje redoviti 
profesor; dr.sc. Željku Dobrovidu i dr.sc. Stjepanu Vidačidu na izboru u znanstveno-nastavno zvanje 
izvanredni profesor i dr.sc. Violeti Vidaček Hainš  i dr.sc. Valentini Kirinid na izboru u znanstveno-
nastavno zvanje docentice. Također je  predstavio  Petru Žugec, Roberta Kudelida i Anu Dorid , nove 
zaposlenike koji su izabrani  u suradničko zvanje asistenta. 
Dekan, prof.dr.sc. Tihomir Hunjak izvijestio je članove FV potaknut pitanjem dr. Bubaša o tijeku 
pregovora  o vlasništvu zgrade Fakulteta organizacije i informatike i novoj lokaciji zgrade Fakulteta. 
 
        Točka 3. 
 
Preddiplomski i diplomski studij 
 
Fakultetsko vijede Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 66. Statuta 
Fakulteta organizacije donosi: 

O  D  L  U  K  U 
 

3.1.Doc.dr.sc. VILOLETA VIDAČEK-HAINŠ  imenuje se sunositeljicom  na kolegiju: 
Poslovno komuniciranje – preddiplomski studij;Ekonomika poduzetništva; Informacijski sustavi i 
                                               stručnom studiju Primjena informacijske tehnologije u poslovanju 
 
3.2. Doc.dr.sc. VALENTINA KIRINID imenuje se sunositeljicom na kolegiju 
Obrada teksta i slike – preddiplomski studij 
Metode pretraživanja i klasifikacija informacija – diplomski studij 
 
3.3.Fakultetsko vijede Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 66. Statuta 
Fakulteta organizacije i informatike donosi: 
          O  D  L  U  K  U 

 
Za predmet „Projektiranje informacijskih sustava“ briše se predmet  preduvjet „Strukture podataka“ 
bududi da je „Projektiranje informacijskih sustava“ obavezni predmet na oba smjera studija, a  
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„Strukture podataka“ samo na smjeru „Informacijski sustavi“. (Zbog toga  mnogi studenti smjera 
„Poslovni sustavi“ nisu upisali predmet „Strukture podataka“. Kod njih bi to značilo da bi trebali 
produljiti studij barem za jedan semestar). 
 
     Točka 4. 
 
Poslijediplomski doktorski studij i poslijediplomski specijalistički studiji 
 
4.1. Fakultetsko vijede prihvatilo je zaključke Odbora za doktorski studij, temeljem kojih su donesene  
slijedede  odluke. 
 
4.1.1.Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu podobnosti kandidata i pogodnosti teme 
doktorske disertacije Katarine Tomičid –Pupek 
 
Fakultetsko vijede Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, na osnovi 
članka 120. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 66. Statuta Fakulteta 
organizacije i informatike Varaždin i članka 21. i 22. Pravilnika o poslijediplomskom znanstvenom 
studiju u FOI donosi: 
     O  D  L  U  K  U 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu podobnosti  KATARINE TOMIČID-PUPEK i pogodnosti 
prijavljene teme doktorske disertacije pod naslovom: SUSTAVI PLANIRANJA I UPRAVLJANJA 
RESURSIMA VISOKIH UČILIŠTA  u  sastavu: 
 
 1. Prof.dr.sc. Vjeran Strahonja, predsjednik 
 2. Prof.dr.sc. Josip Brumec, član 
 3. Prof.dr.sc. Vesna Bosilj Vukšid, članica 
 
      II 
 
Povjerenstvo, nakon održanog Javnog razgovora s pristupnicom ima zadatak utvrditi: 

 ispunjava li Katarina Tomičid- Pupek uvjete za pokretanje postupka stjecanja doktorata 
znanosti izvan doktorskog studija; 

 je li tema pogodna za prihvat prijave doktorske disertacije; 
te u roku od 90 dana od dana imenovanja o tome podnijeti Fakultetskom vijedu Fakulteta 
organizacije i informatike izvješde. 
 
4.1.2 Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu podobnosti kandidata i pogodnosti teme 
magistarskog rada 
 
Fakultetsko vijede Fakulteta organizacije i informatike na osnovi članka 116. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike Varaždin i 
članka 16. Pravilnika o poslijediplomskom znanstvenom studiju u FOI donosi: 
 
     O  D  L  U  K  U 
            
                I 
4.1.2.1. Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu podobnosti MAJE GLIGORA MARKOVID studentice 
poslijediplomskog znanstvenog studija Informacijske znanosti  i pogodnosti prijavljene teme 
magistarskog rada pod naslovom: UTJECAJ KVALITETE MULTIMEDIJSKOG NASTAVNOG MATERIJALA 
NA USVOJENOST ZNANJA u sastavu: 
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 1. Prof.dr.sc. Božidar Kliček, predsjednik 
 2. Prof.dr.sc. Goran Bubaš, član 
 3. Doc.dr.sc. Sadra Lovrenčid, članica 
             II 
 
4.1.2.2.Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu podobnosti KATARINE KUKULJAN, studentice 
poslijediplomskog znanstvenog studija Menadžment poslovnih sustava i pogodnosti teme 
magistarskog rada pod naslovom: STATISTIČKO UPRAVLJANJE KVALITETOM RADA SLUŽBE ZA 
PODRŠKU KORISNICIMA u sastavu: 
 
 1. Prof.dr.sc. Zdravko Krakar, predsjednik 
 2. Prof.dr.sc. Vesna Dušak, članica 
 3. Prof.dr.sc. Mirko Čubrilo, član 
 
                 III 
 
Stručno povjerenstvo, nakon održanog Javnog razgovora s pristupnicama ima zadatak utvrditi: 

o ispunjavaju li pristupnice uvjete za pokretanje postupka prihvadanja teme magistarskog rada 
o je li tema pogodna za prihvat magistarskog rada 

te u roku od 90 dana od dana imenovanja  o tome Fakultetskom vijedu  Fakulteta organizacije i 
informatike podnijeti izvješde. 
 
4.1.3 Izvješde Stručnog povjerenstva o ocjeni podobnosti kandidata i pogodnosti teme doktorske 
disertacije 
 
Fakultetsko vijede Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, na osnovi 
članka 120. stavak 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 66. Statuta 
Fakulteta organizacije i informatike Varaždin i članka 31. Pravilnika o poslijediplomskom 
znanstvenom studiju  donosi: 
     O  D  L  U  K  U 
                I 
4.1.3.1. Mr.sc. RENATA MEKOVEC   ispunjava uvjete za pokretanje postupka stjecanja doktorata 
znanosti izvan doktorskog studija prema odredbama članka 120. stavak 5. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju. 
      II 
 
Prihvada se prijavljena tema doktorske disertacije mr.sc. RENATE MEKOVEC pod naslovom: ČINITELJI 
KORISNIČKE PERCEPCIJE ONLINE PRIVATNOSTI TE NJIHOVA POVEZANOST S PROCJENOM KVALITETE 
E- USLUGA. 
      III 
 
Za mentora se mr.sc. Renati Mekovec kod izrade doktorske disertacije imenuje prof.dr.sc. Neven 
Vrček. 
 
4.1.3.2. Mr.sc. SLAVEN BRUMEC ispunjava uvjete za pokretanje postupka stjecanja doktorata 
znanosti izvan doktorskog studija prema odredbama članka 120. stavak 5. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju. 
                  II 
 
Prihvada se prijavljena tema doktorske disertacije mr.sc. SLAVENA BRUMECA pod naslovom: 
RAČUNALNI OBLACI KAO DIO SERVISNO ORIJENTIRANE ARHITEKTURE. 
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      III 
 
Za mentora se mr.sc. Slavenu Brumecu kod izrade doktorske disertacije imenuje prof.dr.sc. Neven 
Vrček. 
 
4.1.4. Izvješde Stručnog povjerenstva za ocjenu podobnosti kandidata i pogodnosti teme 
magistarskog rada 
 
Fakultetsko vijede Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, na osnovi 
članka 116. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 66. Statuta Fakulteta 
organizacije i informatike i članka 26. Pravilnika o poslijediplomskom znanstvenom studiju donosi: 
 

O  D  L  U  K  U 
           I 

 
4.1.4.1. Prihvada se prijavljena tema magistarskog rada JELENE ZRINSKI BERGER, studentice 
poslijediplomskog studija Menadžment poslovnih sustava MB-27/03 pod naslovom: MODEL 
UDRUŽIVANJA U KLASTERE NA REGIONALNOJ RAZINI KAO IZVOR KONKURENTSKE PREDNOSTI REGIJE. 
 
               II 
 
Za mentoricu se studentici kod izrade magistarskog rada imenuje prof.dr.sc. Vesna Dušak. 
 
4.1.4.2. Prihvada se prijavljena tema magistarskog rada ŽELJKU GLAVINIDU studentu 
poslijediplomskog studija Informacijske znanosti MB-857/02. pod naslovom: REFERENTNI MODEL 
PODATAKA PROSTORNOG UREĐENJA, KAO DIO INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA. 
                 II 
 
Za mentora se studentu kod izrade magistarskog rada imenuje prof.dr.sc. Vjeran Strahonja. 
 
4.1.5. Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada 
 
Fakultetsko vijede Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, na osnovi 
članka 116. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 66. Statuta Fakulteta 
organizacije i informatike Varaždin i članka 40. i 41. Pravilnika o poslijediplomskom znanstvenom 
studiju  donosi: 
        O  D  L  U  K  U 
 
4.1.5.1. Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada BERNARDU VUKELIDU 
studentu poslijediplomskog znanstvenog studija Informacijske znanosti MB-847/02. pod naslovom:  
EVALUACIJA BIOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA POMODU  AHP METODE u sastavu: 
 
 1. Prof.dr.sc. Tihomir Hunjak, predsjednik 
 2. Prof.dr.sc. Miroslav Bača, mentor i član 
 3. Prof.dr.sc. Zdravko Krakar, član 
 
4.1.5.2. Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada RADOVANU MARCIUŠU 
studentu poslijediplomskog znanstvenog studija Menadžment poslovnih sustava MB-152/04. pod 
naslovom:  PRIMJENA ELEKTRONIČKOG DOKUMENTA PODRŽANOG NAPREDNIM ELEKTRONIČKIM 
POTPISOM U RADU TIJELA DRŽAVNE UPRAVE U SASTAVU: 
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 1. Prof.dr.sc. Neven Vrček, predsjednik 
 2. Prof.dr.sc. Miroslav Bača, mentor i član 
 3. Prof.dr.sc. Željko Dobrovid, član 
 
        Točka 5 
 
Prihvadanje Odluke o završetku poslijediplomskih znanstvenih studija 
 
 Temeljem članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike,Varaždin i prijedloga Odbora 
za doktorski studij, Fakultetsko vijede na sjednici održanoj dana 20. listopada 2009. godine donosi: 
 
 
            ODLUKU O UVJETIMA ZAVRŠETKA POSLIJEDIPLOMSKIH ZNANSTVENIH STUDIJA 
                    „INFORMACIJSKE ZNANOSTI“  I  „ MENADŽMENT POSLOVNIH SUSTAVA“ 
 
 
Odlukom Odbora za doktorski studij utvrđuju se uvjeti završetka poslijediplomskih znanstvenih 
studija  Fakulteta organizacije i informatike, Sveučilišta u Zagrebu. 
 
                I. 
 
 Studentima poslijediplomskih znanstvenih studija „Informacijske znanosti“ i „Menadžment 
poslovnih sustava“ upisanima na studij ak. god. 2003./2004. i 2004./2005. , radi završetka studija 
unutar zakonskog roka produžuje se rok polaganja svih ispita i prijave teme magistarskog rada 
najkasnije do 15. siječnja 2010. godine. Pod prijavom teme podrazumijeva se prijedlog Odbora za 
doktorski studij upuden Fakultetskom vijedu o prihvadanju teme i prijedlogu za imenovanje 
Povjerenstva za ocjenu podobnosti kandidata i pogodnosti teme magistarskog rada ( sukladno članku 
29. Pravilnika o poslijediplomskom znanstvenom studiju). 
 
      II. 
 
 

Studentima poslijediplomskih znanstvenih studija „Informacijske znanosti“ i „Menadžment 
poslovnih sustava“ upisanima na studij ak. god. 2005./2006. , radi završetka studija unutar zakonskog 
roka produžuje se rok za polaganje svih ispita i prijave teme magistarskog rada najkasnije do 30. rujna 
2010. godine. Pod prijavom teme podrazumijeva se prijedlog Odbora za doktorski studij upuden 
Fakultetskom vijedu o prihvadanju teme i prijedlogu za imenovanje Povjerenstva za ocjenu 
podobnosti kandidata i pogodnosti teme magistarskog rada ( sukladno članku 29. Pravilnika o 
poslijediplomskom znanstvenom studiju). 
 
      III. 
 
 Na studente poslijediplomskog znanstvenog studija „Informacijske znanosti“ koji su studij 
upisali prije akademske 2003./2004. godine primjenjuje se točka I. ove odluke. 
 
 
      IV. 
 
 Studenti iz točke I. i II. ove Odluke dužni su obraniti znanstveni magistarski rad do 31. srpnja 
2011. godine. 
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              Točka 6. 
 
Znanstvenoistraživačka djelatnost i međunarodna suradnja 
6.1. Izvješda o sudjelovanju na znanstvenim i stručnim skupovima 
 Članovi Fakultetskog vijeda upoznati su s: 

 Izvješdem  dr.sc. Blaženke Divjak sa sudjelovanja na međunarodnom znanstvenom kolokviju iz 
geometrije i grafike; 

 Izvješdem dr.sc. Violete Vidaček Hainš sa službenog puta u Connecticut i Texas; 

 Izvješdem o sudjelovanju na radionici „Proposal writing and project implementation. 
 
Prodekanica za znanstvenoistraživačku djelatnost prof.dr.sc. Blaženka Divjak izvijestila je članove 
Fakultetskog vijeda o: 
 programu razmjene studenata i nastavnika ERASMUS  

o na ERASMUS natječaj za ljetni semestar ak.god. 2009./2010., javilo se troje 
nastavnika FOI-a za odlazak na partnersko sveučilište Mykolas Romeris u Litvi 
(prof.dr.sc. Željko Dobrovid, Martina Tomičid Furjan,dipl.inf., Igor Tomičid,dipl.inf.), te 
se dodatno troje studenata javilo za studentsku razmjenu tijekom ljetnog semestra 
2009./2010. (Martina Šimičid, Tomislav Štritof i Maro Karlovčec). 
 

 Na natječaj NZZ-a „Stipendije za doktorande“, javio se asistent Jurica Ševa, dipl.inf. 
 

 U razdoblju od 12. do 15. listopada Fakultet organizacije i informatike posjetila je delegacija 
Mykolas Romeris sveučilišta, Prof.dr.sc. Vitalija Rudzkiene, dekanica Fakulteta ekonomije i 
financijskog menadžmenta i Prof.dr.sc. Rimantas Petrauskas profesor s Fakulteta društvene 
informatike. Mykolas Romeris sveučilište je mlado sveučilište, smješteno u glavnom gradu 
Litve, Vilniusu. Razlog njihovog posjeta FOI-u bio je sastanak s članovima Uprave FOI-a na 
temu potencijalnih zajedničkih projekata i daljnje suradnje. Važna tema sastanka bila je i 
suradnja u okviru Programa za cjeloživotno obrazovanje i ostalih EU programa koji 
podržavaju kreiranje zajedničkih studija. Upravo zbog toga, posjetili su i Rektorat Sveučilišta u 
Zagrebu gdje ih je primila prorektorica za međunarodnu i međuinstitucionalnu suradnju 
Prof.dr.sc. Ksenija Turkovid. U sklopu svog posjeta FOI-u Prof. Vitalija Rudzkiene i Prof. 
Rimantas Petrauskas za studente i nastavnike FOI-a održali su predavanje s temom 
„Studiranje na Mykolas Romeris sveučilištu u Vilniusu“. Domadin litvanske delegacije na FOI-u 
bio je Prof.dr.sc. Neven Vrček. 
 

 Pravilniku o poslijediplomskom doktorskom studiju o kojem de se danas raspravljati na 
sjednici Senata Sveučilišta. Naš Fakultet dostavio je primjedbe na pravilnik a najvažnije se 
odnose na 

o organizaciju studija 
o mentor ne sudjeluje niti u ocjeni niti obrani doktorske disertacije 

 
     Točka 7. 
Izvješde o poslovanju FOI 
 
Prodekan za poslovanje prof.dr.sc. Vjeran Strahonja nema novih informacija. 
 
       Točka   8. 
 
Izvješde Stručnog povjerenstva o izboru dr.sc. Nine Begičevid u znanstveno-nastavno zvanje  
docentice za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske 
znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija 
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Fakultetsko vijede Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 35. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 84. stavak 6. Statuta 
Sveučilišta u Zagrebu i članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike Varaždin donosi: 
 

O  D  L  U  K  U 
       I 
 
Prihvada se izvješde Stručnog povjerenstva za provođenje postupka izbora nastavnika u znanstveno-
nastavno zvanje, te se dr.sc. NINA BEGIČEVID bira u znanstveno-nastavno zvanje DOCENTICE za 
znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana 
informacijski sustavi i informatologija. 
      II 
 
Odluka se temelji na: 

 izvješdu Stručnog povjerenstva za provođenje postupka izbora; 

 izvješdu Stručnog povjerenstva o održanom nastupnom predavanja: 

 odluci Matričnog odbora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske 
znanosti broj: 355-03-09-2 od 16. rujna 2009. godine. 
 

                
      III 
 
Odluka se, zajedno s potrebnom dokumentacijom šalje Vijedu društveno- humanističkog područja na 
potvrdu. 
 
            Točka 9. 
 
Izvješde Stručnog povjerenstva o izboru dr.sc. Diane Šimid u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni 
profesor za znanstveno područje društvenih  znanosti, polje informacijske i komunikacijske 
znanosti 
 
Fakultetsko vijede Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilište u Zagrebu, temeljem 
članka 35. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 84. Stavak 6. Statuta 
Sveučilišta u Zagrebu i članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u 
Zagrebu, donosi: 

                                                                  O  D  L  U  K  U 
 
      I 
 
Prihvada se izvješde Stručnog povjerenstva za provođenje postupka izbora nastavnika u znanstveno-
nastavno zvanje, te se dr.sc. DIANA ŠIMID bira u znanstveno-nastavno zvanje IZVANREDNE 
PROFESORICE za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske 
znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija. 
 
      II 
 
Odluka se temelji na: 

 izvješdu Stručnog povjerenstva za provođenje postupka izbora; 

 izvješdu Stručnog povjerenstva o održanom nastupnom predavanju; 
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 odluci Matičnog odbora za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske 
znanosti broj:355-03-09-2 od 2. lipnja 2009. godine. 

 
      III 
 
Odluka se, zajedno s potrebnom dokumentacijom šalje Vijedu društveno-humanističkog područja na 
potvrdu. 
 
            Točka 10. 
 
Izvješde Stručnog povjerenstva o izboru dr.sc. Marije Jakovljevid u znanstveno-nastavno zvanje za 
znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, po 
natječaju Sveučilišta u Zadru 
 
Fakultetsko vijede Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 35. I 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članka 66. Statuta Fakulteta 
organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu donosi: 
 

   O  D  L  U  K  U  
 
      I 
Prihvada se izvješde Stručnog povjerenstva za provođenje postupka izbora nastavnika u znanstveno 
zvanje, te se dr.sc. MARIJA JAKOVLJEVID bira u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice  i 
znanstveno-nastavno zvanje IZVANREDNE PROFESORICE  za znanstveno područje društvenih 
znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti , grana informacijski sustavi i infomatologija. 
 
      II 
Odluka se temelji na : 
 

 Izvješdu Stručnog povjerenstva za provođenje postupka izbora 
 
                   III 
 
Odluka se, zajedno s potrebnom dokumentacijom šalje Matičnom odboru za područje društvenih 
znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti na davanje mišljenja. 
 
 
              Točka 11. 
 
Imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor dr.sc. Giorgia Sinkovida u znanstveno-nastavno zvanje 
za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti po 
natječaju Sveučilišta  „J.Dobrile“ Pula 
 
Fakultetsko vijede Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 66. Statuta Fakulteta 
organizacije i informatike Varaždin i natječaja Sveučilišta „Jurja Dobrile“ u Puli donosi: 
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                                                                  O  D  L  U  K  U 
                                              O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA 
 
      I 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora nastavnika u znanstveno-
nastavno zvanje za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske 
znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija  po natječaju Sveučilišta „Jurja Dobrile“ u Puli u 
sastavu: 
 
 1. Prof.dr.sc. Vjeran Strahonja, predsjednik 
 2. Prof.dr.sc. Miroslav Žugaj, član 
 3. Prof.dr.sc. Josip Brumec, član 
       II 
 
Stručno povjerenstvo dužno je podnijeti izvješde ispunjava li pristupnik  uvjete za izbor u zvanje za 
koje je raspisan natječaj. Izvješde, s mišljenjem, sačinjeno prema članku 8. Pravilnika o ustroju i 
načinu rada matičnih povjerenstava, Stručno povjerenstvo dužno je dostaviti u roku od 30 dana od 
dana primitka prijave pristupnika 
               Točka 12. 
 
Prihvadanje teme završnog rada i imenovanje Povjerenstva za ocjenu završnog rada 
 
Fakultetsko vijede Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, na osnovi 
članka 77. i 73. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 66. Statuta Fakulteta  
organizacije i informatike i članka 29. i 31. Pravilnika o poslijediplomskom specijalističkom studiju u 
FOI donosi:      
 
     O  D  L  U  K  U  
      I 
12.1. PETRI MEJAŠ, studentici poslijediplomskog specijalističkog studija Menadžment poslovnih 
sustava MB-s-23/06. prihvada se tema završnog rada pod naslovom: RAZVOJ HIBRIDNOG MODELA 
KOJI POVEZUJE DELPHI METODU I NEIZRAZITE SUSTAVE ZA DEFINIRANJE PRODAJNE STERATEGIJE 
MOBILNIH USLUGA. 
      II 
 
Za mentora se studentici kod izrade završnog rada imenuje prof.dr.sc. Božidar Kliček. 
 
      III 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada  u sastavu: 
 1. Prof.dr.sc. Božidar Kliček, predsjednik 
 2. Doc.dr.sc. Damir Dobrinid, član 
 3. Dr.sc. Nina Begičevid, članica 
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12.2. PETRI PLEH, studentici poslijediplomskog specijalističkog studija Menadžment poslovnih sustava 
MB-s-23/06. prihvada se tema završnog rada pod naslovom: ORGANIZACIJA UPRAVLJANJA LJUDSKIM 
POTENCIJALIMA U TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE. 
 
      II 
 
Za mentoricu se studentici kod izrade završnog rada imenuje prof.dr.sc. Ruža Brčid. 
 
      III 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada u sastavu: 
 
 1. Prof.dr.sc. Ruža Brčid, predsjednica 
 2. Doc.dr.sc. Ksenija Vukovid, članica 
 3. Doc.dr.sc.  Marina Klačmer Čalopa, članica 
 
 
 
 
                   D  E  K  A  N : 
 
   
        Prof.dr.sc. Tihomir Hunjak 
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