
Josip Čičak rođen je 23.7.1981. godine u Rijeci.  

 

Od studenog 2014. zaposlen je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci kao asistent na 

Katedri za računovodstvo. Sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima Računovodstvo, 

Accounting, Financijsko računovodstvo 1, Financijsko računovodstvo 2 i Međunarodno 

računovodstvo. Objavio je preko trideset znanstvenih i stručnih radova te sudjelovao u radu 

više znanstvenih i stručnih skupova.  

 

Obrazovanje i stručno usavršavanje:  

Završio je Ekonomsku školu Mije Mirkovića u Rijeci 1999. godine, a titulu magistra ekonomije 

stječe 2013. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. U srpnju 2014. godine 

položio je stručni ispit za stečajnog upravitelja u Ministarstvu Pravosuđa RH i upisuje se na 

listu stečajnih upravitelja. Kroz posao stečajnog upravitelja primjenjuje znanja iz područja 

računovodstva u praksi te je do sada imenovan u više insolvencijskih postupaka pod 

ingerencijom Trgovačkog suda u Rijeci. U  listopadu 2017. godine uvršten je na A listu 

stečajnih upravitelja Hrvatske. U sklopu Erasmus razmjene gostovao je kao predavač na 

Fakultetu ekonomije i trgovine u Zaragozi, na Fakultetu organizacionih nauka Sveučilišta u 

Beogradu te na Sveučilištu ekonomije u Krakovu. 

 

U ožujku 2015. godine upisuje poslijediplomski doktorski studij Ekonomije i poslovne 

ekonomije smjer Poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 

Doktorirao je 4. travnja 2018. godine obranom doktorske disertacije pod naslovom „Fer 

vrijednost elemenata financijskih izvještaja“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Davora Vašičeka te 

pred Povjerenstvom u sustavu prof. dr. sc. Vinko Belak, predsjednik, prof. dr. sc. Mira 

Dimitrić, članica i prof. dr. sc. Branka Crnković Stumpf, članica. 

 

Uz materinji jezik, izvrsno se služi u govoru i pismu engleskim jezikom, a pasivno koristi 

talijanski jezik. 

 

Nastavna djelatnost:  

Od akademske godine 2014./2015. do danas sudjelovao je u izvođenju seminara i vježbi na 

kolegijima Računovodstvo, Međunarodno računovodstvo, Financijsko računovodstvo 1, 

Financijsko računovodstvo 2, Računovodstvo malih i srednjih poduzeća i Accounting.  

 

Znanstvena djelatnost:  
Pristupnik je upisan u Upisnik znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 

Republike Hrvatske pod brojem 346881. Objavio je preko 30 znanstvenih i stručnih radova te 

aktivno sudjelovao na nekoliko znanstvenih međunarodnih konferencija.  

Stručna aktivnost i članstva: 

 2017. – član nadzornog odbora Udruge računovođa i financijskih djelatnika, Rijeka;  

 2016. – član Savjetodavnog ureda za studente Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u 

Rijeci;  

 

Ostale aktivnosti:  

 2015. – uspješno savladao program „Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: 

Učenje i poučavanje“ Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 
 


