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SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 

FILOZFSKI FAKULTET 

Zagreb, Ivana Lučića 3 

 

KLASA: 003-01/21-01/7 

BROJ: 3804-850-21-1 

 

Zagreb, 7. srpnja 2021. 

 

P  O  Z  I  V 
 

 

 

Na osnovi članka 36. Statuta, sazivam 9. sjednicu Fakultetskog vijeća Filozofskog 

fakulteta u Zagrebu, koja će se održati u srijedu 14. srpnja 2021. s početkom u 11 sati u 

dvorani D VII. 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći  

 

DNEVNI RED 

 

 

 

1. Verifikacija zapisnika 8. sjednice Fakultetskog vijeća održane 16. lipnja 2021. 

2. Obavijesti dekana i prodekana. 

3. Izvještaj sa sjednice Senata i Vijeća društveno-humanističkog područja. 

4. Izuzeće od primjene odredbe članka 16. stavak 1. točka 6. Pravilnika o studiranju 
Filozofskog fakulteta za studente kojima je ovo zadnji maksimalni semestar studija, a 
zbog proglašenja epidemije Covid-19 i nemogućnosti studenta da završe svoje obveze. 
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A. IZBORI 

1. Prijedlog za raspise natječaja i imenovanje stručnih povjerenstava 

5. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u znanstveno-nastavno 
zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, 
polje filologija, grana sinologija, na Katedri za sinologiju Odsjeka za indologiju i 
dalekoistočne studije 
1. izv. prof. dr. sc. Goran Kardaš 
2. izv. prof. dr. sc. Ivan Andrijanić 
3. prof. dr. sc. Mitja Saje (Filozofski fakultet u Ljubljani) 
 

6. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u znanstveno-nastavno 
zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, 
grana japanologija, na Katedri za japanologiju Odsjeka za indologiju i dalekoistočne 
studije 
1. doc. dr. sc. Hazuki Mori 
2. izv. prof. dr. sc. Goran Kardaš 
3. izv. prof. dr. sc. Divna Tričković (Katedra za orijentalistiku, Filološki fakultet 
Sveučilišta u Beogradu) 
 

7. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u znanstveno-nastavno 
zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, 
grana klasična filologija, na Katedri za grčki jezik i književnost Odsjeka za klasičnu 
filologiju 
1. izv. prof. dr. sc. Vladimir Rezar 
2. doc. dr. sc. Petra Matović 
3. izv. prof. dr. sc. Tamara Tvrtković (Fakultet hrvatskih studija) 
 

8. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u znanstveno nastavno 
zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, 
grana germanistika, na Katedri za njemačku književnost Odsjeka za germanistiku 

1. prof. dr. sc. Milka Car Prijić 

2. prof. dr. sc. Svjetlan Lacko Vidulić  

3. prof. dr. sc. Goran Lovrić (Sveučilište u Zadru) 

 

9. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u nastavno zvanje i na 
radno mjesto višeg lektora, područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana 
germanistika na Katedri za skandinavistiku Odsjeka za anglistiku 
1. izv. prof. dr.sc. Goranka Antunović 

2. Marina Zubak Pivarski, viša lektorica 

3. izv. prof. dr.sc. Lovorka Zergollern Miletić (Učiteljski fakultet u Zagrebu) 
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10. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u suradničko zvanje i 

na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i 
komunikacijske znanosti, grana arhivistika, na Katedri za arhivistiku i 
dokumentalistiku Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti 
1. prof. dr. sc. Hrvoje Stančić 
2. izv. prof. dr. sc. Goran Zlodi 
3. doc. dr. sc. Tomislav Ivanjko 
 

11. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u suradničko zvanje i 
na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i 
komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija, na Katedri za 
informatiku Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti 
1. prof. dr. sc. Krešimir Pavlina 
2. prof. dr. sc. Sanja Seljan 
3. doc. dr. sc. Vedran Juričić 
 

12. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u suradničko zvanje i 
na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i 
antropologija, grana etnologija, na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju. 
1. prof. dr. sc. Tihana Petrović Leš 
2. doc. dr. sc. Tihana Rubić 
3. doc. dr. sc. Tibor Komar 
 

13. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u suradničko zvanje i 
na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest, na 
Katedri za pomoćne povijesne znanosti i metodologiju historije Odsjeka za povijest. 
1. izv. prof. dr. sc. Tomislav Galović 
2. prof. dr. sc. Borislav Grgin 
3. prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol (Fakultet hrvatskih studija) 
 

14. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u suradničko zvanje i 
na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest, na 
Katedri za staru povijest Odsjeka za povijest. 
1. prof. dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić 
2. prof. dr. sc. Boris Olujić 
3. prof. dr. sc. Anamarija Kurilić (Sveučilište u Zadru) 
 

15. Imenovanje stručnoga povjerenstva za reizbor u nastavno zvanje i na radno mjesto 
više lektorice za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika na 
Katedri za engleski jezik Odsjeka za anglistiku (predloženica: Marina Zubak Pivarski) 

1. izv. prof. dr.sc. Snježana Veselica Majhut 

2. dr.sc. Alexander Hoyt, viši lektor  

3. dr.sc. Damir Kalogjera, prof. emeritus 
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16. Promjena stručnoga povjerenstva za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika 
na Katedri za ukrajinski jezik i književnost Odsjeka za istočnoslavenske jezike i 
književnosti  
1. prof. dr. sc. Jasmina Vojvodić 
2. izv. prof. dr. sc. Danijela Lugarić Vukas  
3. doc. dr. sc. Adrijana Vidić (Sveučilište u Zadru) 

 

2. Izvještaj o izborima u znanstveno-nastavna, nastavna, suradnička i stručna 
zvanja 

17. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Gordane Kuterovac 
Jagodić u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice u 
trajnom zvanju za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana razvojna 
psihologija, na Katedri za razvojnu psihologiju Odsjeka za psihologiju. 

str. 19 
 

18. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Đurđice Čilić Škeljo u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice za područje 
humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika na Katedri za poljski jezik i 
književnost Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti. 

str. 77 
 

19. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Ine Miloglav u znanstveno-nastavno 
zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice za područje humanističkih 
znanosti, polje arheologija, na Katedri za arheometriju i metodologiju Odsjeka za 
arheologiju. 

str. 160 
 

20. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Aleksandre Ščukanec u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice za područje 
humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na Katedri za njemački 
jezik Odsjeka za germanistiku. 

str. 200 
 

21. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Maje Zorice Vukušić u znanstveno-
nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice za područje 
humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na katedri za francusku 
književnost Odsjeka za romanistiku. 

str. 239 
 

22. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Barbare Kerovec u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice za područje 
humanističkih znanosti, polje filologija, grana turkologija na Katedri za turkologiju 
Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku. 

str. 410 
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23. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Etami Borjan u 

znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice za područje 
humanističkih znanosti, polje znanost o umjetnosti, grana filmologija, na Katedri za 
talijansku književnost Odsjeka za talijanistiku. 

str. 447 

 

24. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Ivana Landripeta u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje 
društvenih znanosti, polje sociologija, grana sociološka metodologija, na Katedri za 
metodologiju Odsjeka za sociologiju. 

str. 483 

 

25. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Martina Previšića u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje 
humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i 
suvremena povijest, na Katedri na hrvatsku povijest Odsjeka za povijest. 

str. 516 
 

26. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Dine Demichelija u znanstveno-
nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje 
humanističkih znanosti, polje arheologija, grana antička arheologija na Katedri za 
klasičnu arheologiju Odsjeka za arheologiju. 

str. 549 
 

27. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Vinke Matijević u znanstveno-
nastavno zvanje i na radno mjesto docentice za područje humanističkih znanosti, 
polje arheologija, grana antička arheologija, na Katedri za antičku provincijalnu i 
ranokršćansku arheologiju Odsjeka za arheologiju. 

str. 569 
 

28. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Snježane Koren u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice za područje humanističkih 
znanosti, polje povijest, na Katedri za metodiku nastave povijesti Odsjeka za povijest. 

str. 596 
 

29. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Luke Špoljarića u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih 
znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest, na Katedri 
za svjetsku povijest u srednjem vijeku Odsjeka za povijest. 

str. 613 
 

30. Izvještaj stručnog povjerenstva o izboru dr. sc. Marije Popović u nastavno zvanje i 
na radno mjesto lektorice za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana 
slavistika, na Katedri za ruski jezik Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti. 

str. 643 
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31. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Velne Rončević u 
suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorandice na određeno vrijeme u 
radnom vremenu određenom prema ugovoru potpisanom za projekt Hrvatske 
naklade za znanost pod nazivom „Pamćenje (o) književnosti u svakodnevici (UIP-
2020-02-2430)”, voditelja doc. dr. sc. Lovre Škopljanca, na razdoblje od 24 mjeseca. 

str. 663 
 

32. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru Tatjane Enderić u suradničko zvanje i na 
radno mjesto asistentice za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i 
antropologija, grana antropologija, na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju. 

str. 676 
 

33. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor Ivana Roška u suradničko zvanje 
i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje sociologija, na 
Katedri za opću i teorijsku sociologiju Odsjeka za sociologiju. 

str. 683 
 

34. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor Petre Požgaj u suradničko zvanje 
i na radno mjesto asistentice za područje humanističkih znanosti, polje filologija, 
grana teorija i povijest književnosti, na Katedri za teoriju književnosti i kulture 
Odsjeka za komparativnu književnost. 

str. 692 
 

35. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor Luke Ostojića kandidata u 
natječaju za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta na 
određeno vrijeme u radnom vremenu određenom prema ugovoru potpisanom za 
projekt Hrvatske naklade za znanost pod nazivom „Pamćenje (o) književnosti u 
svakodnevici (UIP-2020-02-2430)”, voditelja doc. dr. sc. Lovre Škopljanca, na 
razdoblje od 48 mjeseci. 

str. 710 
 

36. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru Petre Jeršek u suradničko zvanje i na radno 
mjesto asistentice za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana 
srednjovjekovna arheologija, na Katedri za opću srednjovjekovnu i nacionalnu 
arheologiju Odsjeka za arheologiju. 

str. 742 
 

37. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor Katarine Faraguna u suradničko 
zvanje i na radno mjesto asistentice za područje društvenih znanosti, polje 
psihologija, grana biološka psihologija, na Odsjeku za psihologiju. 

str. 747 
 

38. Izvještaj stručnoga povjerenstva o reizboru dr. sc. Martine Grčević u znanstveno-
nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice za područje 
humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika na Katedri za slovački jezik i 
književnost Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti. 

str. 750 
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39. Izvještaj stručnoga povjerenstva o reizboru dr. sc. Ane Pavlović u znanstveno-
nastavno zvanje i na radno mjesto docentice za područje humanističkih znanosti, 
polje arheologija, grana antička arheologija, na Katedri za klasičnu arheologiju 
Odsjeka za arheologiju. 

str. 780 
 

B. MIŠLJENJE FAKULTETSKOG VIJEĆA 

1. Mišljenje o izborima u zvanja predloženika visokih učilišta 

40. Mišljenje o izboru dr. sc. Ivane Podnar u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto docentice za područje humanističkih znanosti, polje povijesti umjetnosti, na 
Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 

str. 803 
 

41. Mišljenje o reizboru dr.sc. Brankice Bošnjak Terzić u nastavno zvanje i na radno 
mjesto više predavačice, za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana 
anglistika, na Katedri za tehničke strane jezike Fakulteta strojarstva i brodogradnje 
Sveučilišta u Zagrebu. 

str. 855 
 

2. Imenovanje stručnih povjerenstava radi davanja mišljena o izborima u 
znanstvena zvanja 

42. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
predloženice za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u trajnom zvanju 
za područje društvenih znanosti, polje sociologija (predloženica: dr. sc. Jasminka 
Lažnjak) 

1. prof. dr. sc. Davorka Matić 

2. prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer 

3. prof. dr. sc. Saša Božić (Sveučilište u Zadru) 

 

43. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
predloženika za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za 
područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti 
(predloženik: dr. sc. Ivan Dunđer) 
1. prof. dr. sc. Sanja Seljan 
2. doc. dr. sc. Vedran Juričić, viši znanstveni suradnik 
3. prof. dr. sc. Vladimir Šimović (Veleučilište Baltazar, Zaprešić) 
 

44. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
predloženice za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za područje 
društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti (predloženica: dr. 
sc. Martina Holenko Dlab). 
1. prof. dr. sc. Krešimir Pavlina 
2. izv. prof. dr. sc. Kristina Kocijan 
3. izv. prof. dr. sc. Ana Meštrović (Sveučilište u Rijeci) 
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45. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
predloženika za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika za područje 
društvenih znanosti, polje sociologija (predloženik: dr. sc. Saša Puzić) 
1. prof. dr. sc. Nenad Karajić 
2. prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer 
3. dr. sc. Ankica Marinović, znan. savjetnica u trajnom zvanju (Institut za društvena 
istraživanja u Zagrebu) 
 

3. Mišljenje o izborima u znanstvena zvanja predloženika 

46. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Davora Nikolića u 
znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za područje humanističkih 
znanosti, polje filologija. 

str. 866 
 

47. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Violete Moretti u 
znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za područje humanističkih znanosti, 
polje filologija. 

str. 903 
 

48. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Antonije Mlikota u 
znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za područje humanističkih znanosti, 
polje povijesti umjetnosti. 

str. 920 
 

49. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Jelene Spreicer u 
znanstveno zvanje znanstvene suradnice za područje humanističkih znanosti, polje 
filologija, grana germanistika. 

str. 944 
 

50. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Mate Jurica u znanstveno 
zvanje znanstvenog suradnika za područje društvenih znanosti, polje informacijske 
i komunikacijske znanosti. 

str. 967 

 

51. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Jurice Polančeca u 
znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika za područje humanističkih znanosti, 
polje filologija, grana poredbeno i historijsko jezikoslovlje. 

str. 989 

 

52. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Matee Filko u znanstveno 
zvanje znanstvene suradnice za područje humanističkih znanosti, polje filologija, 
grana opće jezikoslovlje. 

str. 1008 
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53. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Goranke Šutalo u 
znanstveno zvanje znanstvene suradnice za područje humanističkih znanosti, polje 
filologija. 

str. 1040 

 

C. NASTAVNI PREDMETI 

1. Studijski programi 

54. Naknadna izmjena izvedbenog plana na Odsjeku za pedagogiju, za ljetni semestar ak. 
god. 2020./2021. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/izmjene_pedagogija.docx 
 

2. Angažiranje vanjskih suradnika i ugovornih lektora 

55. Angažiranje vanjskih suradnika za akademsku godinu 2021./2022. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/Plan_vanjske_suradnje_2021_20
22.xlsx 
 

55.1.Prijedlog Odsjeka za psihologiju za imenovanje vanjskih suradnika u nastavi 
akademsku godinu 2021./2022. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/vanjski_psihologija.pdf 

 
56. Molba Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku za odobrenje angažiranja 

ugovornog lektora Özgüra Önera na Katedri za turkologiju u ak. god. 2021./2022. 
 

57. Molba Odsjeka za talijanistiku za odobrenje angažiranja ugovornog stranog lektora za 
talijanski jezik Luigija Piemontesea, u ak. god. 2021./2022. 
 

3. Mentori 

58. Prijedlog Odsjeka za psihologiju za izbor mentora studentske prakse za akademsku 
godinu 2021./2022. 

str. 1067 
 

59. Prijedlog Odsjeka za psihologiju za izbor mentora na kolegiju Metodički praktikum za 
akademsku godinu 2021./2022. 

str. 1071 
 

D. IZVJEŠTAJ O RADU ASISTENATA I POSLIJEDOKTORANADA 

60. Izvještaj o radu Jane Jurčević, asistentice na Odsjeku za lingvistiku. 
str. 1074 

 
61. Izvještaj o radu Jasenke Čengić, asistentice na Odsjeku za anglistiku. 

str. 1077 
 

62. Izvještaj o radu Jelene Ostojić, asistentice na Odsjeku za sociologiju. 
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str. 1079 
 

63. Izvještaj o radu Luke Jurkovića, asistenta na Odsjeku za sociologiju. 
str. 1082 

64. Izvještaj o radu dr. sc. Filipa Šimetina Šegvića, asistenta na Odsjeku za povijest. 
str. 1085 

 

E. STJECANJE DOKTORATA ZNANOSTI 

65. Pokretanje postupka oduzimanja akademskog stupnja doktora znanosti pristupnici 
Martini Borovac Pečarević i imenovanje stručnoga povjerenstva koje će ocijeniti je li 
doktorski rad Martine Borovac Pečarević pod naslovom Perspektive razvoja 
europske kulturne politike: interkulturalni dijalog i multikulturalnost, koji je 
obranila 20. listopada 2011., prisvojeno znanstveno djelo ili krivotvorina, u sljedećem 
sastavu: 
1. doc. dr. sc. Lovro Škopljanac 
2. red. prof. dr. sc. Nikica Gilić 
3. izv. prof. dr. sc. Nebojša Blanuša (Fakultet političkih znanosti, Zagreb) 

1. Imenovanje stručnih povjerenstava za ocjenu teme u doktorskom studiju 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/VPS/vps_2021_07_1.pdf 
 

66. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Elmane Cerić pod naslovom 
Filozofski i odgojno-obrazovni temelji filozofije s djecom i njena primjena u 
nastavi, na poslijediplomskome doktorskome studiju Filozofije, mentor: doc. dr. sc. 
Bruno Ćurko (Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet) 
1. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić 
2. doc. dr. sc. Bruno Ćurko (Sveučilište u Splitu) 
3. prof. dr. sc. Marjan Šimenc (Sveučilište u Ljubljani) 
 

67. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Petre Sapun Kurtin pod 
naslovom Prikazi grada luke: New Orleans u suvremenoj američkoj prozi, na 
poslijediplomskome doktorskome studiju Književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma 
i kulture, mentorica: prof. dr. sc. Jelena Šesnić 
1. prof. dr. sc. Stipe Grgas 
2. prof. dr. sc. Jelena Šesnić 
3. izv. prof. dr. sc. Lovorka Gruić-Grmuša (Sveučilište u Rijeci) 
 

68. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Zorana Varge pod naslovom 
Kletva, tama, smrt: radikalna poetika i politika u kasnom stvaralaštvu P. B. 
Shelleyja, na poslijediplomskome doktorskome studiju Znanosti o književnosti, 
teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture – opći  smjer, 
mentorica: doc. dr. sc. Martina Domines Veliki 
1. izv. prof. dr. sc. Tomislav Brlek 
2. doc. dr. sc. Ljubica Matek (Sveučilište u Osijeku) 
3. doc. dr. sc. Martina Domines Veliki 
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69. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Daniela Rafaelića pod naslovom 
Zloupotreba egiptologije u kinematografiji Trećeg Reicha, na 
poslijediplomskome doktorskome studiju Moderne i suvremene hrvatske povijesti u 
europskom i svjetskom kontekstu, mentori: izv. prof. dr. sc.  Hrvoje Klasić i dr. sc. 
Tomislav Šakić, znan. suradnik (Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb) 
1. prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina 
2. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Klasić 
3. dr. sc. Bruno Kragić, znan. suradnik (Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb) 
4. izv. prof. dr. sc. Mladen Tomorad (Fakultet hrvatskih studija, Zagreb) 
5. prof. dr. sc. Ivo Goldstein 
 

70. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Blaženke Poljak pod naslovom 
Povezanost stilova provođenja slobodnog vremena sa stavovima prema radu, 
na poslijediplomskome doktorskome studiju Pedagogije, mentor: izv. prof. dr. sc. 
Goran Livazović (Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet) 
1. doc. dr. sc. Sandra Car (Fakultet hrvatskih studija, Zagreb) 
2. izv. prof. dr. sc. Goran Livazović (Sveučilište u Osijeku) 
3. izv. prof. dr. sc. Zvonimir Galić 
 

71. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Nikole Ercega pod naslovom 
Decision-making skills and styles as predictors of managerial performance 
(Vještine i stilovi donošenja odluka kao prediktori uspjeha u menadžerskom poslu), 
za izradi disertacije po skandinavskom modelu na poslijediplomskome doktorskome 
studiju Psihologije, mentor: izv. prof. dr. sc. Zvonimir Galić 
1. izv. prof. dr. sc. Andrea Vranić 
2. izv. prof. dr. sc. Zvonimir Galić 
3. izv. prof. dr. sc. Igor Bajšanski (Sveučilište u Rijeci) 
 

72. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Ive Tadić pod naslovom Provjera 
Modela manjinskog stresa kod roditelja djece s kohlearnim implantom, na 
poslijediplomskome doktorskome studiju Psihologije, mentorica: prof. dr. sc. Nataša 
Jokić Begić 
1. izv. prof. dr. sc. Anita Lauri Korajlija 
2. prof. dr. sc. Nataša Jokić Begić 
3. izv. prof. dr. sc. Martina Lotar Rihtarić (Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, 
Zagreb) 
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2. Izvještaj stručnih povjerenstava za stjecanje doktorata znanosti u doktorskome 
studiju i odobrenje predložene teme 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/VPS/vps_2021_07_2.pdf 
 
73. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Nikoline Šipek 

Škrablin pod naslovom Jezična analiza varaždinskih cehovskih pravilnika od 16. 
do kraja 18. stoljeća, na poslijediplomskome doktorskome studiju Hrvatske 
filologije u interkulturnom kontekstu, mentor: prof. dr. sc. Boris Kuzmić. 
 

74. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Kristine Perkola pod 
naslovom Umjetnička glazba i muzikologija na Kosovu od 1945. do 2020. godine, 
na poslijediplomskome doktorskome studiju Znanosti o književnosti, teatrologije i 
dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture – muzikološki  smjer, 
mentor: akademik Stanislav Tuksar. 
 

75. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Bernarde Brgić pod 
naslovom Leksikološka analiza gimnastičkoga nazivlja u talijanskome i 
hrvatskome jeziku,  na poslijediplomskome doktorskome studiju Lingvistike, 
mentorica: prof. dr. sc. Maslina Ljubičić. 
 

76. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Karla Juraka pod 
naslovom Duge transformacije društva i politike u Hrvatskoj 1980-ih i 1990-ih 
godina, na poslijediplomskome doktorskome studiju Moderne i suvremene hrvatske 
povijesti u europskom i svjetskom kontekstu, mentori: izv. prof. dr. sc. Igor Duda 
(Sveučilište Jurja Dobrile u Puli) i doc. dr. sc. Stevo Đurašković (Fakultet političkih 
znanosti u Zagrebu). 
 

77. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Marka Lovrića pod 
naslovom Povijesni razvoj filma i filmske kulture u Hrvatskoj 1896.-1941., na 
poslijediplomskome doktorskome studiju Moderne i suvremene hrvatske povijesti u 
europskom i svjetskom kontekstu, mentori: prof. dr. sc. Damir Agičić i dr. sc. Tomislav 
Šakić, znan. suradnik (Leksikografski zavod Miroslav Krleža). 
 

78. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Ive Černja Rajter pod 
naslovom Uloga profesionalne zrelosti u uspješnoj tranziciji iz škole na studij, na 
poslijediplomskome doktorskome studiju Psihologije, mentor: izv. prof. dr. sc. 
Zvonimir Galić. 
 

79. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Maje Ribar pod 
naslovom Iskazivanje osobina ličnosti u svakodnevnim situacijama – provjera 
postavki teorije cjelovitih osobina, na poslijediplomskome doktorskome studiju 
Psihologije, mentor: prof. dr. sc. Denis Bratko. 
 

80. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Đurđice Degač pod 
naslovom Rodne razlike i ključni prediktori namjere napuštanja nastavničke 
profesije kod srednjoškolskih nastavnika, na poslijediplomskome doktorskome 
studiju Sociologije, mentori: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić i izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić. 
 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/VPS/vps_2021_07_2.pdf
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81. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Jelene Ostojić pod 
naslovom Dekompozicija prekarnog rada u Hrvatskoj, na poslijediplomskome 
doktorskome studiju Sociologije, mentori: dr. sc. Teo Matković i izv. prof. dr. sc. 
Dragan Bagić. 
 

82. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Ivone Smolčić pod naslovom 
Književno djelo Ivana Dežmana, na poslijediplomskome doktorskome studiju 
Hrvatske kulture. Predlaže se dorada teme. 
 

83. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Filipa Perkovića pod 
naslovom Monaške zajednice u kasnoj antici s posebnim osvrtom na povijesne 
podatke i arheološka svjedočanstva za područje sjeverne Dalmacije, na 
poslijediplomskome doktorskome studiju Arheologije, mentori: doc. dr. sc. Iva Kaić i 
doc. dr. sc. Željko Tolić (Sveučilište u Splitu, Katolički bogoslovni fakultet). 

3. Imenovanje stručnih povjerenstava za ocjenu doktorskog rada 

84. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Morane Plavac pod 
naslovom Predodžbe o Mađarima u hrvatskoj književnoj periodici od 1835. do 
1858., mentori: prof. dr. sc. Davor Dukić; dr. sc. Dinko Šokčević, viši znanstveni 
suradnik, Institut za povijest Centra za humanističke znanosti, Budimpešta 
1. izv. prof. dr. sc. Suzana Coha 
2. doc. dr. sc. Sándor Bene 
3. dr. sc. Vlasta Švoger, znan. savjetnica (Hrvatski institut za povijest) 
 

85. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Jagode Poropat 
Darrer pod naslovom Predsjednička retorika u Hrvatskoj, mentorica doc. dr. sc. 
Elenmari Pletikos Olof 
1. izv. prof.dr. sc. Jelena Vlašić Duić 
2. prof. dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi 
3. izv. prof. dr. sc. Marijana Grbeša-Zenzerović (Fakultet političkih znanosti) 
 

86. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Damira Mišetića 
pod naslovom Frazemi biblijskoga podrijetla u talijanskome i hrvatskome 
jeziku, mentorica prof. dr. sc. Maslina Ljubičić 
1. prof. dr. sc. Ivica Peša Matracki  
2. prof. dr. sc. Maslina Ljubičić 
3. dr. sc. Marija Turk, red. prof. u miru (Sveučilište u Rijeci) 
 

87. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Mateje Čehulić pod 
naslovom Obilježja pravne kulture u Hrvatskoj, mentori: izv. prof. dr. sc. Dragan 
Bagić i prof. dr. sc. Slaven Ravlić, Libertas međunarodno sveučilište 
1. izv. prof. dr. sc. Jasmina Božić 
2. doc. dr. sc. Ksenija Klasnić 
3. prof. dr. sc. Siniša Zrinščak (Pravni fakultet u Zagrebu) 
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88. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Igora Medića pod 
naslovom Esteticizam Oscara Wildea i književnost hrvatske moderne; mentorica 
prof. dr. sc. Lada Čale Feldman. 
1. prof. dr. sc. Tvrtko Vuković 
2. prof. dr. sc. Lada Čale Feldman 
3. doc. dr. sc. Vesna Ukić Košta (Sveučilište u Zadru) 
 

89. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Višnje Grabovac pod 
naslovom Razvoj i mijene poimanja Gotame Buddhe i njegova životopisa u 
starijem buddhizmu; mentor prof. dr. sc. Mislav Ježić, Fakultet filozofije i religijskih 
znanosti u Zagrebu. 
1. izv. prof. dr. sc. Ivan Andrijanić 
2. prof. dr. sc. Tamara Ditrich (University of Sydney) 
3. prof. dr. sc. Mislav Ježić (Fakultet filozofije i religijskih znanosti u Zagrebu) 
 

90. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Barbare Kalanj 
Butković pod naslovom Tradicijska baština Novog Vinodolskog i djelo Ivana 
Mažuranića; mentor prof. emeritus Stipe Botica 
1. izv. prof. dr. sc. Suzana Coha 
2. izv. prof. dr. sc. Evelina Rudan 
3. prof. dr. sc. Estela Banov (Sveučilište u Rijeci) 

4. Izvještaj stručnih povjerenstava za ocjenu doktorskog rada 

91. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Helene Burić pod 
naslovom Kognitivnolingvistički pristup sintaktičko-semantičkomu opisu 
osjetilnih glagola u hrvatskome jeziku. 

str. 1087 

 

92. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Helene Bakić pod 
naslovom The role of individual and community resources in the resilience 

process after a natural disaster (Uloga individualnih resursa i resursa zajednice u 
procesu otpornosti nakon prirodne katastrofe). 

str. 1092 

 

93. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Kristine Posilović pod 
naslovom Melankolija kao narativna strategija otpora u prozi suvremenih 
hrvatskih autorica. 

str. 1096 
 

94. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Marija Werhasa pod 
naslovom Geneza, ustroj i nestanak tzv. „Srpske vojske Krajine“. 

str. 1102 
 

95. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Jasenka Zekića pod 
naslovom Uloga javnog prijevoza u razvoju Pule tijekom dvadesetog stoljeća. 

str. 1113 
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96. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Ive Šokičić pod naslovom 
Socijalno-filozofski i psihoanalitički pristup (sado)mazohizmu. 

str. 1118 
 

97. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Ivane Matić pod 
naslovom Strah od čitanja na njemačkome kao stranome jeziku u izvornih 
govornika hrvatskoga jezika. 

str. 1123 
 

98. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Sanje Matičić pod 
naslovom Biskup Josip Juraj Strossmayer i hrvatski umjetnici. 

str. 1128 

5. Nastavni predmeti 

99. Prijedlog za pokretanje postupka vrjednovanja izmjena u programu 
poslijediplomskoga doktorskoga studija Filozofije. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/VPS/izmjene_program_PDS_Filo
zofija.pdf 
 

100. Prijedlog za pokretanje postupka vrjednovanja izmjena u programu 
poslijediplomskoga doktorskoga studija Hrvatske kulture. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/VPS/izmjene_program_PDS_Hrv
atska_kultura.pdf 
 

101. Prijedlog za sklapanje sporazuma o međunarodnom dvojnom doktoratu znanosti 
(cotutelle) između Sveučilišta u Zagrebu i Università di Pisa za doktorandicu Palmiru 
Krleža, na poslijediplomskome doktorskome studiju Predmoderne povijesti. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/VPS/sporazum_unizg_udp.pdf 
 

102. Prijedlog za raspis natječaja za dodjelu Stipendije za izvrsnost na  
poslijediplomskome doktorskome studiju Psihologije u ak. god. 2021./2022. 
 

103. Prijedlog za raspis natječaja za upis kandidata na doktorski studij Sociologije u ak. 
god. 2021./2022. 
 

G. SLOBODNE STUDIJSKE GODINE, KADROVSKA PITANJA I DRUGO 

1. Pročelnici odsjeka i predstojnici katedri 

104. Prijedlog Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku za imenovanje doc. dr. 
sc. Barbare Kerovec za pročelnicu i doc. dr. sc. Naide-Mihal Brandl za zamjenicu 
pročelnice Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku za ak. god. 2021./2022. i 
2022./2023. 
 

105. Prijedlog Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku za imenovanje izv. 
prof. dr. sc. Orsolye Žagar Szentesi predstojnicom Katedre za hungarologiju za ak. 
god. 2021./2022. 
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106. Prijedlog Odsjeka za psihologiju za imenovanje prof. dr. sc. Gordane Kuterovac 
Jagodić za zamjenicu pročelnika Odsjeka za psihologiju u ak. god. 2021./2022. i 
2022./2023. 
 

107. Prijedlog Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti za imenovanje prof. dr. 
sc. Oksane Timko Đitko za pročelnicu i doc. dr. sc. Branke Barčot za zamjenicu 
pročelnice za ak. god. 2021./2022. i 2022./2023. 
 

108. Prijedlog Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti za imenovanje 
predstojnika katedri za ak. god. 2021./2022. i 2022./2023.: 
Katedra za ruski jezik – doc. dr. sc. Branka Barčot 
Katedra za rusku književnost – prof. dr. sc. Jasmina Vojvodić 
Katedra za ukrajinski jezik i književnost – prof. dr. sc. Oksana Timko Đitko  
Zavod za znanost o književnosti – izv. prof. dr. sc. Danijela Lugarić Vukas  
 

109. Prijedlog Odsjeka za pedagogiju za imenovanje doc. dr. sc. Marije Bartulović za 
pročelnicu i doc. dr. sc. Barbara Kušević za zamjenicu pročelnice Odsjeka za 
pedagogiju za ak. god. 2021./2022. i 2022./2023. 
 

110. Prijedlog Odsjeka za pedagogiju za imenovanje predstojnika katedri za ak. god. 
2021./2022. i 2022./2023.: 
Katedra za povijest pedagogije i andragogiju – doc. dr. sc. Zvonimir Komar 
Katedra za sistematsku pedagogiju – doc. dr. sc. Barbara Kušević 
Katedra za predškolsku pedagogiju – prof. dr. sc. Edita Slunjski 
Katedra za didaktiku i školsku pedagogiju – izv. prof. dr. sc. Ante Kolak 
Katedra za interkulturnu pedagogiju – doc. dr. sc. Marija Bartulović 
 

111. Prijedlog Stručnog vijeća Centra za strane jezike za izbor Petre Barbarić, više 
predavačice za voditeljicu Centra i Jasne Ćirić, predavačice za zamjenicu voditeljice 
Centra za razdoblje od 01.10.2021. do 01.10.2023. 
 

112. Prijedlog Odsjeka za indologiju i dalekoistočne studije za imenovanje izv. prof. dr. 
sc. Ivana Andrijanića za pročelnika i doc. dr. sc. Ivane Buljan za zamjenicu 
pročelnika Odsjeka za indologiju i dalekoistočne studije za ak. god. 2021./2022. i 
2022./2023. 
 

113. Prijedlog Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju za imenovanje prof. dr. 
sc. Gorana Pavela Šanteka za pročelnika i prof. dr. sc. Tihane Petrović Leš za 
zamjenicu pročelnika Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju za ak. god. 
2021./2022. i 2022. /2023. 
 

114. Prijedlog Odsjeka za anglistiku za imenovanje predstojnika katedri za ak. god. 
2021./2022. i 2022./2023.: 
Katedra za englesku književnost – prof. dr.sc. Tatjana Jukić Gregurić 
Katedra za metodiku – doc. dr.sc. Stela Letica Krevelj 
Katedra za skandinavistiku – doc. dr.sc. Janica Tomić 
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2. Slobodne studijske godine i dopusti 

115. Molba dr. sc. Hrvoja Čargonje za odsustvo od 01. 10. 2021. do 20. 12. 2021. radi 
studijskog boravka pri Oxfordskom centru za hinduističke studije, Sveučilišta u 
Oxfordu u okviru Shivdasani Visiting Fellow stipendijskog programa. 

3. Drugo 

116. Prijedlozi za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2020./2021. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/Rektorova_nagrada_2020_2021.
docx 
 

117. Prijedlog Pravilnika o radu 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/Pravilnik_o_radu.docx 
 

117.1 Davanje suglasnosti Fakultetskoga vijeća na donošenje Rješenja: Odbija se kao 
neosnovan prigovor dr. sc. Višnje Bandalo iz Zagreba, Našićka 5, OIB: 30408253574, 
izjavljen putem punomoćnika dana 3. ožujka 2016. godine protiv Odluke o poništenju 
natječaja za izbor kandidata u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za 
područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika na Katedri za 
talijansku književnost na Odsjeku za talijanistiku, klasa: 053-01/15-01/183, urbroj: 
3804-850-16-4 od 11. veljače 2016. godine. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/odbijanje_prigovora.pdf 
 
118. Razno 
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