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Član Hrvatskog komunikološkog društva, prof.
dr.sc. Vidoje Vujić, nakon studija na Pedagoškom
fakultetu Sveučilišta u Rijeci, svoje zanimanje
i znanstvenu djelatnost usmjerava
prema
poduzetništvu. Iz tog je područja, uključujući i
menadžment, sustav upravljanja kvalitetom, održivi
razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima napisao
9 knjiga i 10 poglavlja u znanstvenim i stručnim
knjigama. Autor je 135 znanstvenih i stručnih
radova. Sudjelovao je u radu više znanstvenih
projekata, napisao više studija elaborata, recenzirao
pet sveučilišnih udžbenika, deset knjiga i više
znanstvenih radova te održao brojna predavanja u
Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
Prof.dr.sc. Vidoje Vujić magistrirao je 1982 godine na
Sveučilišnom centru za ekonomske i organizacijske
znanosti, a doktorirao 1991 godine na Ekonomskom
fakultetu u Rijeci. Početkom 2007. godine izabran
je za redovitog profesora i znanstvenog savjetnika
u području ekonomije na Fakultetu za Turistički
i hotelski menadžment u Opatiji. Pročelnik je
katedre za Upravljanje znanjem i nositelj četiri
kolegija; Poduzetništvo u uslužnim djelatnostima
Menadžment ljudskog kapitala, Menadžment
promjenama i Poslovna kultura. U Institutu Carl
Düisburg Gesellschaft Köeln, SR Njemačka, 1990
godine, boravio na specijalizaciji “Poduzetnički i
participativni menadžment.” Godine 1977 sukladno
Europskoj harmoniziranoj shemi EOQ (Europen
Organization for Quality) završio specijalizaciju
i stekao svjetski priznate certifikate EOQ Quality
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Sistem Manager i EOQ Quality Auditor. U
Nizozemskoj i Sloveniji godine 1998/99 završio
specijalizaciju i stekao Certifikat učitelja/ trenera
poduzetništva i trening menadžer.
Svoj doprinos hrvatskoj znanosti daje i kao
registrirani istraživač Ministarstva znanosti
RH, dopredsjednik Hrvatske koordinacije za
upravljanje ljudskim potencijalima te kao redoviti
član Hrvatske mreže konzultanata, Hrvatskog
udruženja poduzetnika i menadžera, Hrvatskog
društva menadžera kvalitete, Hrvatskog društva
ekonomista te Hrvatskog društva za kakvoću.
Uz sveučilišnu karijeru, prof.dr.sc. Vidoje Vujić
je od 2008.godine na mjestu zamjenika župana
Primorsko-goranske županije zadužen za poslove
iz područja gospodarstva, poduzetništva i
upravljanja ljudskim resursima. Svojevremeno je
bio i potpredsjednik Županijske skupštine, kao i
član Županijskog poglavarstva za školstvo, znanost
i tehnologiju, a u jednom mandatu i kao član
Županijskog poglavarstva za gospodarstvo.
Iskustvo je stjecao i radeći u HGK Županijskoj
komori Rijeka kao rukovoditelj službe za kadrove
u privredi, voditelj poslovodne škole, stručni
suradnik za poslovno obrazovanje , a slične je
poslove radio i u Međunarodnoj špediciji Transjug,
na mjestima rukovoditelja sektora, pomoćnika
direktora te savjetnika direktora za organizaciju,
razvoj i kadrove.
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