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SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 

FILOZFSKI FAKULTET 

Zagreb, Ivana Lučića 3 

 

KLASA: 003-01/21-02/8 

BROJ: 3804-850-21-1 

 

Zagreb, 8. rujna 2021. 

 

P  O  Z  I  V 

 

Na osnovi članka 36. Statuta, sazivam 10. sjednicu Fakultetskog vijeća Filozofskog 

fakulteta u Zagrebu, koja će se održati u srijedu 15. rujna 2021. s početkom u 11 sati u 

dvorani D VII. 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći  

DNEVNI RED 

 

1. Verifikacija zapisnika  
- izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća održane 30. lipnja 2021. 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/zapisnik_2021_06.pdf 
 

- izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća održane 9. srpnja 2021. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/zapisnik_izv_2021_07.pdf 
 

- 9. sjednice Fakultetskog vijeća održane 14. srpnja 2021. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/zapisnik_2021_07.pdf 
 

 
2. Obavijesti dekana i prodekana 

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

  

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/zapisnik_2021_06.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/zapisnik_izv_2021_07.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/zapisnik_2021_07.pdf
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A. IZBORI 

1. Prijedlog za raspise natječaja i imenovanje stručnih povjerenstava 

4. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u znanstveno-
nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za 
područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija, na Katedri 
za eksperimentalnu psihologiju Odsjeka za psihologiju 
1. prof. dr. sc. Meri Tadinac 
2. prof. emeritus dr. sc. Vladimir Kolesarić 
3. prof. dr. sc. Ana Proroković (Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru) 
 

5. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u znanstveno-
nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje društvenih 
znanosti, polje psihologija, grana psihologija rada, na Katedri za psihologiju rada i 
ergonomiju Odsjeka za psihologiju 
1. prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić 
2. prof. u miru dr. sc. Željko Jerneić 
3. prof. dr. sc. Zoran Sušanj (Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci) 
 

6. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u znanstveno-
nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, 
polje interdisciplinarnih znanosti (6.03 filologija i 6.08 etnologija i antropologija), 
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 nastavno zvanje i 
na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana 
kroatistika, na Croaticumu na Odsjeku za kroatistiku, na određeno vrijeme 
(zamjena za rodiljni/roditeljski dopust) 
1. dr. sc. Milvia Gulešić Machata, viša lektorica i znanstvena suradnica 
2. dr. sc. Ana Grgić, lektorica i znanstvena suradnica 
3. izv. prof. dr. sc. Mihaela Matešić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci) 
 

8. Imenovanje stručnog povjerenstva za reizbor predloženice u nastavno zvanje i na 
radno mjesto više predavačice za područje društvenih znanosti, polje psihologija, 
grana školska psihologija i psihologija obrazovanja u Centru za obrazovanje 
nastavnika (predloženica: dr. sc. Aleksandra Mindoljević Drakulić) 
1. doc. dr. sc. Aleksandra Huić 
2. izv. prof. dr. sc. Nina Pavlin Bernardić 
3. prof. dr. sc. Marina Ajduković (Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu) 
 

9. Molba Odsjeka za indologiju i dalekoistočne studije za poništenjem natječaja 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 od 16. srpnja 2021. 
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2. Produljenje ugovora o radu 

10. Produljenje ugovora o radu prof. dr. sc. Mileni Žic Fuchs na Odsjeku za anglistiku, 
na vrijeme od dvije godine od dana stjecanja uvjeta za odlazak u mirovinu 
temeljem Odluke Matičnog odbora o ispunjenju kriterija znanstvene izvrsnosti 
kumulativno i kriterija nastavne izvrsnosti, KLASA: UP/I-640-03/21-05/0025, 
URBROJ: 355-06-04-19-0002 od 8. srpnja 2021. 
Izvještaj stručnoga povjerenstva prihvaćen je na sjednici Fakultetskog vijeća 
Filozofskog fakulteta 25. svibnja 2021.  
 

2.1 Potvrda izbora 
 

10.1 Izbor dr. sc. Vjerana Kursara u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana 
hrvatska i svjetska ranonovovjekovna povijest, na Katedri za turkologiju Odsjeka 
za hungarologiju, turkologiju i judaistiku, i na Odsjeku za povijest. 
Izvještaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora prihvaćen 

je na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 19. svibnja 2021. godine.  

Odluka Matičnog odbora o izboru dr. sc. Vjerana Kursara u znanstveno zvanje višeg 

znanstvenog savjetnika u znanstvenom području humanističkih znanosti polju 

povijesti – Klasa: UP/1-640-03/21-01/0649, Urbroj: 355-06-04-21-0002, od 29. 

lipnja 2021. godine. 

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

11. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Frane Dulibića u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom 
zvanju, za područje humanističkih znanosti, polje povijesti umjetnosti, na Katedri 
za metodiku Odsjeka za povijest umjetnosti. 

str. 20 
 

12. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Valentine Gulin Zrnić u naslovno 
znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice za područje humanističkih 
znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija, na Odsjeku za etnologiju 
i kulturnu antropologiju. 

str. 62 
 

13. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Ivane Latković u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice za 
područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika na Odsjeku za 
južnoslavenske jezike i književnosti. 

str. 80 
 

14. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Petre Kelemen u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice za 
područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija, 
na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju. 

str. 137 
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15. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Tihane Rubić u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice za 
područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija, 
na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju. 

str. 165 
 

16. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Tanje Kuštović u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice za 
područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika na Katedri za 
staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo Odsjeka za kroatistiku. 

str. 199 
 

17. Izvještaj stručnoga povjerenstva o reizboru dr. sc. Goranke Antunović u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice za 
područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika na Katedri za 
skandinavistiku Odsjeka za anglistiku. 

str. 255 
 

18. Izvještaj stručnog povjerenstva o izboru dr. sc. Zvonimira Komara u znanstveno-
nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih 
znanosti, polje pedagogija, grana opća pedagogija, na Odsjeku za pedagogiju. 

str. 275 
 

19. Izvještaj stručnoga povjerenstva o reizboru dr. sc. Jagode Večerina u nastavno 
zvanje i na radno mjesto višeg predavača za područje humanističkih znanosti, 
polje filologija, grana romanistika, predmet španjolski jezik u Centru za strane 
jezike. 

str. 294 
 

20. Izvještaj stručnog povjerenstva o izboru dr. sc. Marka Kosa u suradničko zvanje i 

na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje 

filozofija, grana filozofijska bioetika, na Katedri za etiku Odsjeka za filozofiju i u 

Centru za integrativnu bioetiku. 

str. 304 

 

21. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru Željka Trbušića 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. 

str. 317 
 

22. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru Maje Tabak Demo u suradničko zvanje 
i na radno mjesto asistentice za područje humanističkih znanosti, polje povijest, 
na Katedri za pomoćne povijesne znanosti i metodologiju historije Odsjeka za 
povijest. 

str. 322 
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23. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru Filipa Budića u suradničko zvanje i na 
radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest, na 
Katedri za staru povijest Odsjeka za povijest. 

str. 329 
 

24. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru Ivana Grkeša 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 
na određeno vrijeme. 

str. 335 
 

25. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru Leona Cvitića u suradničko zvanje i na 
radno mjesto asistenta na određeno vrijeme u radnom vremenu određenom 
prema ugovoru potpisanom za projekt Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom 
"Hrvatska rukopisna kultura: djela, pisari, zbirke", voditeljice izv. prof. dr. sc. Irene 
Bratičević, na razdoblje od 48 mjeseci. 

str. 340 
 

26. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru Petre Grebenac u suradničko zvanje i 
na radno mjesto asistenta, za područje humanističkih znanosti, polje filologija, 
grana slavistika, na određeno vrijeme, u radnom vremenu određenom prema 
ugovoru potpisanom za projekt Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom „Ruske 
književne transformacije od 1990. do 2020. “(IP-2020-02-2441) voditeljice prof. 
dr. sc. Jasmine Vojvodić, prema rezultatima natječaja „Projekt razvoja karijere 
mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (DOK-2021-02) na Odsjeku 
za istočnoslavenske jezike i književnosti. 

str. 343 
 

27. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru Luke Drahotuskog Brukete u 
suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u sustavu znanosti i visokog 
obrazovanja u sklopu natječaja Hrvatske zaklade za znanost Projekt razvoja 
karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (DOK-2021-02). za 
potrebe projekta „Creation of European Identities – Food, Textiles and Metals in 
the Iron Age Between Alps, Pannonia and Balkans (IP-2020-02)˝ na Odsjeku za 
arheologiju. 

str. 346 
 

28. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru Luke Jurasa u suradničko zvanje i na 
radno mjesto asistenta u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u sklopu 
natječaja Hrvatske zaklade za znanost Istraživački projekt (IP-2020-02) za potrebe 
projekta „Afektivni kognitivni trening: Neuralni, kognitivni i bihevioralni učinci“ 
na Odsjeku za psihologiju. 

str. 350 
 

29. Izvještaj stručnog povjerenstva o izboru Ive Vukojević u suradničko zvanje i na 
radno mjesto asistentice u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u sklopu 
natječaja Hrvatske zaklade za znanost Istraživački projekt (IP-2020-02) za potrebe 
projekta „Računalni modeli za predviđanje i analizu ličnosti na temelju teksta 
(psy.txt)“ na Odsjeku za psihologiju.            str. 352 
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30. Izvještaj stručnog povjerenstva o izboru Arine Veseli u suradničko zvanje i na 
radno mjesto asistentice za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana 
opća psihologija, na Katedri za eksperimentalnu psihologiju Odsjeka za 
psihologiju, na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust). 

str. 354 

 

B. MIŠLJENJE FAKULTETSKOG VIJEĆA 

 

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

31. 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. Tijana Vukić) 
1. prof. dr. sc. Nikolaj Lazić 
2. prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica 
3. prof. dr. sc. Gordana Vilović (Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu) 
 

32. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
predloženice za izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice za područje 
društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti (predloženica: 
dr. sc. Vanesa Varga) 
1. prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović 
2. prof. dr. sc. Hrvoje Stančić 
3. doc. dr. sc. Anto Mikić (Hrvatsko katoličko sveučilište) 
 

33. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
predloženice za izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice za područje 
društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti (predloženica: 
dr. sc. Tihana Babić) 
1. doc. dr. sc. Željka Miklošević 
2. prof. dr. sc. Nikolaj Lazić 
3. prof. dr. sc. Ljubica Bakić Tomić (Veleučilište Baltazar) 
 

34. Imenovanje stručnog povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
predloženice za izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice za područje 
društvenih znanosti, polje psihologija (predloženica: dr. sc. Aleksandra 
Mindoljević Drakulić) 
1. prof. dr. sc. Lidija Arambašić 
2. prof. dr. sc. Vesna Buško 
3. prof. dr. sc. Ivanka Živčić Bećirević (Filozofski fakultet, Rijeka) 
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2. Mišljenje o izborima u znanstvena zvanja predloženika 

35. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Sonja Podgorelec u 

znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u trajnom zvanju za područje 

društvenih znanosti, polje sociologija. 

str. 357 
 

36. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Matije Varge u 
znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za područje društvenih 
znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti. 

str. 384 
 

37. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Lane Peternel u 
znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za područje humanističkih 
znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija. 

str. 417 
 

C. NASTAVNI PREDMETI 

1. Studijski programi 

38. Naknadne izmjene u izvedbenim planovima za ak. god. 2021./2022. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/POK_Naknadne_izmjene_izve
dbenog_plana.zip 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/POK_naknadne_izmjene_dod
atak.zip 
 

39. Izvedbeni plan i program kolegija Tjelesna i zdravstvena kultura, Samostalne 
katedre za kineziologiju. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/TZK_Izvedbeni_21_22.pdf 
 

40. Prijedlog za pokretanje akreditacije interdisciplinarnog združenog diplomskog 
sveučilišnog studijskog programa Digitalna lingvistika. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/Digitalna_lingvistika.zip 
 

41. Prijedlog za izmjenu Odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu KLASA: 602-04/18-

12/86, UR BROJ: 380-062/105-19-11 od 9. srpnja 2019. godine i dopusnice 

Ministarstva znanosti i obrazovanja od 1. kolovoza 2019. godine (KLASA: NP-602-

04/18-01-36, Urbroj: 533-850-19-83) kojima je pogreškom u proceduri diplomski 

sveučilišni studijski program Arheologija (jednopredmetni): smjerovi prapovijesna, 

antička, srednjovjekovna Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zamijenjen 

dvopredmetnim umjesto dodavanja novog studijskog programa, koji je Odsjek za 

arheologiju inicijalno zatražio pokretanjem postupka akreditacije 20. lipnja 2018. 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/Arheologija_dipl_DP.zip 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/Odluka_izmjena_odluke_sena

ta_arheologija.pdf 

 

  

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/POK_Naknadne_izmjene_izvedbenog_plana.zip
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/POK_Naknadne_izmjene_izvedbenog_plana.zip
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/POK_naknadne_izmjene_dodatak.zip
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/POK_naknadne_izmjene_dodatak.zip
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/TZK_Izvedbeni_21_22.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/Digitalna_lingvistika.zip
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/Arheologija_dipl_DP.zip
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/Odluka_izmjena_odluke_senata_arheologija.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/Odluka_izmjena_odluke_senata_arheologija.pdf
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42. Prijedlog za izmjenu Odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu KLASA: 602-04/18-

12/81, UR BROJ: 380-062/105-19-7 od 9. srpnja 2019. godine i dopusnice 

Ministarstva znanosti i obrazovanja od 1. kolovoza 2019. godine (KLASA: 602-

04/1 9-1 3/001 18, UR BROJ: 533-04-19-0002) kojima je pogreškom u proceduri 

diplomski sveučilišni studijski program Povijest (jednopredmetni); smjerovi: 

istraživački, nastavnički Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zamijenjen 

dvopredmetnim umjesto dodavanja novog studijskog programa, koji je Odsjek za 
povijest inicijalno zatražio pokretanjem postupka akreditacije 28. siječnja 2019. 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/Povijest.pdf 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/Ispravak_akreditacije_2P_po

vijest.pdf 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/Odluka_izmjena_odluke_sena

ta_povijest.pdf 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/Povijest_dipl_DP.zip 

 

2. Angažiranje vanjskih suradnika i ugovornih lektora 
 

43. Izmjene u angažiranju vanjskih suradnika za akademsku godinu 2021./2022. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/Plan_vanjske_suradnje_21_2
2_novo.xlsx 
 

44. Molba Odsjeka za indologiju i dalekoistočne studije za odobrenje angažiranja 

ugovorne lektorice za hindski jezik Sudipti Singh na Katedri za indologiju za ak. 

god. 2021./2022. 

 

45. Molba Odsjeka za indologiju i dalekoistočne studije za odobrenje angažiranja 

ugovornoga lektora za sanskrt Chandre Bhushana Jha (Chandra Bhushan Jha) na 

Katedri za indologiju za ak. god. 2021./2022. 

 

46. Molba Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku za odobrenje angažiranja 
ugovornih lektora na Katedri za turkologiju Odsjeka za hungarologiju, turkologiju 
i judaistiku u ak. god. 2021./2022: 
dr. sc. Ahmet Cüneyt Issı 
dr. sc. Gönül Erdem Nas 
 

3. Mentori 

47. Prijedlog Odsjeka za germanistiku za izbor mentora na kolegiju Metodika nastave 
njemačkog jezika u ak. god. 2021./2022.          str. 435 
 

48. Prijedlog Odsjeka za klasičnu filologiju za izbor mentora na kolegiju Metodika 

nastave klasičnih jezika u ak. god. 2021./2022.: 

Ivana Jelić, prof. – V. gimnazija, Klaićeva 1, Zagreb 

Ariana Stepinac, prof. – Klasična gimnazija, Križanićeva 4a, Zagreb 

 

49. Prijedlog Odsjeka za fonetiku za izbor mentora u ak. god. 2021./2022. 
str. 436 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/Povijest.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/Ispravak_akreditacije_2P_povijest.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/Ispravak_akreditacije_2P_povijest.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/Odluka_izmjena_odluke_senata_povijest.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/Odluka_izmjena_odluke_senata_povijest.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/Povijest_dipl_DP.zip
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/Plan_vanjske_suradnje_21_22_novo.xlsx
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/Plan_vanjske_suradnje_21_22_novo.xlsx


9 
 

D. IZVJEŠTAJ O RADU ASISTENATA I POSLIJEDOKTORANADA 

50. Izvještaj o radu dr. sc. Marka Kosa, asistenta na Odsjeku za filozofiju. 
str. 438 

 
51. Izvještaj o radu Luke Perušića, asistenta na Odsjeku za filozofiju. 

str. 441 
 

52. Izvještaj o radu Antuna Palanovića, asistenta na Odsjeku za psihologiju. 
str. 445 

 
 
 

E. STJECANJE DOKTORATA ZNANOSTI 

1. Imenovanje stručnih povjerenstava za ocjenu teme u doktorskom studiju 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/VPS/vps_2021_09_1.pdf 
 

53. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Nensi Blažević pod naslovom 
Koncept intervjua kao novinarskog oblika u središnjim informativnim 
emisijama na javnoj i komercijalnim televizijama u kontekstu pandemije 
korona virusa i potresa u Hrvatskoj 2020., na poslijediplomskome 
doktorskome studiju Informacijske i komunikacijske znanosti, mentorica: izv. prof. 
dr. sc. Tena Perišin (Fakultet političkih znanosti u Zagrebu) 
1. doc. dr. sc. Tomislav Ivanjko 
2. prof. dr. sc. Tena Perišin (Fakultet političkih znanosti u Zagrebu) 
3. doc. dr. sc. Boris Beck (Fakultet političkih znanosti u Zagrebu) 
 

54. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Karla Kanajeta pod naslovom 
Vladino upravljanje kriznom komunikacijom na internetu u javno-
zdravstvenoj krizi, na poslijediplomskome doktorskome studiju Informacijske i 
komunikacijske znanosti, mentori: prof. dr. sc. Danijel Labaš (Fakultet hrvatskih 
studija u Zagrebu) i doc. dr. sc. Hrvoje Jakopović (Fakultet političkih znanosti u 
Zagrebu) 
1. prof. dr. sc. Sanja Seljan 
2. prof. dr. sc. Danijel Labaš (Fakultet hrvatskih studija u Zagrebu) 
3. doc. dr. sc. Boris Beck (Fakultet političkih znanosti u Zagrebu) 
 

55. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Marka Pavića pod naslovom 
Osobitosti uređivanja internetskih portala: uloga urednika u odabiru i 
prezentaciji sadržaja, na poslijediplomskome doktorskome studiju 
Informacijske i komunikacijske znanosti, mentorica: doc. dr. sc. Jelena Jurišić 
(Fakultet hrvatskih studija u Zagrebu) 
1. prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica 
2. doc. dr. sc. Jelena Jurišić (Fakultet hrvatskih studija u Zagrebu) 
3. doc. dr. sc. Dunja Majstorović (Fakultet političkih znanosti u Zagrebu) 

  

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/VPS/vps_2021_09_1.pdf
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56. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Diega Valija Antunesa 
Alvesa pod naslovom Quantitative typological analysis of European 
Languages regarding syntactic structures: Corpus-based approach using 
dependency grammars for language classification (Kvantitativna tipološka 
analiza europskih jezika s obzirom na sintaktičke strukture - korpusno 
utemeljen pristup jezične klasifikacije s pomoću ovisnosnih banaka stabala), 
na poslijediplomskome doktorskome studiju Lingvistike, mentor: doc. dr. sc. Božo 
Bekavac 
1. prof. dr. sc. Marko Tadić 
2. prof. dr. sc. Ranko Matasović 
3. izv. prof. dr. sc. Jan Šnajder (Fakultet elektronike i računarstva u Zagrebu) 
 

57. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Luke Buliana pod naslovom 
Znanstvena suradnja  u Hrvatskoj: analiza mreža  koautorstva u periodu od 
1997. do 2020. godine, na poslijediplomskome doktorskome studiju Sociologije, 
mentorica: dr. sc. Marija Brajdić Vuković, viša znanstvena suradnica (Institut za 
društvena istraživanja, Zagreb) 
1. prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak 
2. prof. dr. sc. Davorka Matić 
3. dr. sc. Adrijana Šuljok, viša znan. suradnica (Institut za društvena istraživanja, 
Zagreb) 
 

58. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Aide Smailbegović pod 
naslovom Iluminacije rukopisa Hatifijeve Tīmūrnāme u Hrvatskoj akademiji 
znanosti i umjetnosti u Zagrebu, na poslijediplomskome doktorskom studiju 
Povijesti umjetnosti, mentori: dr. sc. Milan Pelc, zn. savj. (Institut za povijest 
umjetnosti, Zagreb) i izv. prof. dr. sc. Ahmed Zildžić (Filozofski fakultet 
Univerziteta u Sarajevu) 
1. dr. sc. Tatjana Paić-Vukić, zn. savj. (Arhiv HAZU, Zagreb) 
2. prof. dr. sc. Sanja Cvetnić 
3. dr. sc. Milan Pelc, zn. savj. (Institut za povijest umjetnosti, Zagreb) 
 

59. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Matee Balen Šimić pod 
naslovom Usmena književnost u nastavi književnosti: hrvatska usmena 
književnost u čitankama za Hrvatski jezik od V. do VIII. razreda osnovne 
škole od 2006. do 2019. godine, na poslijediplomskome doktorskom studiju 
Hrvatske kulture, mentori: prof. dr. sc. Dean Slavić i izv. prof. dr. sc. Evelina Rudan 
Kapec 
1. doc. dr. sc. Josipa Tomašić Jurić 
2. doc. dr. sc. Ana Ćavar 
3. izv. prof. dr. sc. Dubravka Zima (Fakultet hrvatskih studija u Zagrebu) 
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60. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Maje Jović pod naslovom 
Radnička kultura Borova - gradnja i razgradnja zajednice od 1950-ih godina 
do danas, na poslijediplomskome doktorskom studiju Znanosti o književnosti, 
teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture, mentori: izv. 
prof. dr. sc. Sven Cvek i izv. prof. dr. sc. Andrea Matošević (Sveučilište Jurja Dobrile 
u Puli, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije) 
1. izv. prof. dr. sc. Sanja Potkonjak 
2. dr. sc. Tea Škokić, znan. savjetnica (Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb) 
3. doc. dr. sc. Branimir Janković 
4. izv. prof. dr. sc. Andrea Matošević (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za 
interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije) 
5. izv. prof. dr. sc. Sven Cvek 
 
 

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_09_2.pdf 
 

61. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Petre Nikšić pod 

naslovom Kasnoantička zajednica na granici Panonije i Norika na primjeru 

keramičkog posuđa iz Lobora, na poslijediplomskome doktorskome studiju 

Arheologije, mentor: prof. dr. sc. Krešimir Filipec. 

 

62. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Tene Karavidović 

pod naslovom Proizvodnja željeza u kasnoj antici i ranome srednjem vijeku u 

Podravini – tehnološki aspekti i društveni kontekst, na poslijediplomskome 

doktorskome studiju Arheologije, mentorica: dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan, 

znanstvena savjetnica (Institut za arheologiju) i izv. prof. dr. sc. Sanda Rončević 

(PMF). 

 

63. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Ivana Mileca pod 
naslovom Politička, upravna i ekonomska elita Slavonskog Broda od 1929. do 
1947. godine, na poslijediplomskome doktorskome studiju Moderne i suvremene 
hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu, mentor: prof. dr. sc. Damir 
Agičić. 

 
64. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Tatjane Kuznicov 

pod naslovom The private stelae of the Ramesside period as a source for 

identification of artistic workshops and social stratigraphy: diachronic 

approach (Privatne stele ramesidskog razdoblja kao izvor za identificiranje 

umjetničkih radionica i društvene stratigrafije - dijakronijski pristup), na 

poslijediplomskome doktorskome studiju Predmoderne povijesti,  mentorice: doc. 

dr. sc. Inga Vilogorac Brčić i prof. dr. sc. Danijela Stefanović (Odelenje za istoriju, 

Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu). 

  

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/VPS/vps_2021_09_2.pdf
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65. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Dore Derado pod 
naslovom Strategije aproprijacije u suvremenoj umjetnosti u Hrvatskoj, na 
poslijediplomskome doktorskom studiju Povijesti umjetnosti, mentori: prof. dr. sc. 
Jasna Galjer i doc. dr. sc. Dalibor Prančević (Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet). 
 

66. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Ivana Viđena pod 
naslovom Povijest zaštite spomenika u Dubrovniku od 1815. do 1941. godine, 
na poslijediplomskome doktorskom studiju Povijesti umjetnosti, mentor: prof. dr. 
sc. Marko Špikić. 
 

67. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme mr. sc. 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). 

 
68. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Zorice Jurčević pod 

naslovom Tijelo u opusu Janka Polića Kamova na poslijediplomskome 
doktorskome studiju Kroatistike, mentor: prof. dr. sc. Tvrtko Vuković. 
 

69. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Branimira 
Paškvana pod naslovom O konceptualizaciji boja u hrvatskom jeziku, na 
poslijediplomskome doktorskom studiju Hrvatske kulture, mentor: prof. dr. sc. 
Mate Kapović. 
 

70. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Sare Košutar pod 
naslovom Razrješavanje dvosmislenosti anaforičke lične zamjenice, na 
poslijediplomskome doktorskom studiju Lingvistike, mentorice: prof. dr. sc. Zrinka 
Jelaska i doc. dr. sc. Gordana Hržica (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u 
Zagrebu). 
 

71. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Tee Šegić pod 
naslovom Jezične strategije uvjeravanja u reklamama za lijekove i ljekovite 
pripravke na njemačkom jeziku, na poslijediplomskome doktorskome studiju 
Lingvistike, mentorica: prof. dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi. 
 

72. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Marijane Pap (rođ. 
Ivić) pod naslovom Suodnos umjetnosti i edukacije u dramskom stvaralaštvu 
Vojmila Rabadana, na poslijediplomskome doktorskome studiju Književnosti, 
izvedbenih umjetnosti, filma i kulture, mentori: doc. dr. sc. Dubravka Crnojević-
Carić (Akademija dramske umjetnosti u Zagrebu). 
 

73. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Ane Rendulić pod 
naslovom Procjena ostvarenosti načela konceptualnih modela bibliografske 
organizacije iz perspektive učenika osmoga razreda, na poslijediplomskome 
doktorskome studiju Informacijskih i komunikacijskih znanosti, mentorica: prof. 
dr. sc. Ana Barbarić. 
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74. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Marine Fernežir 
pod naslovom Model dizajna obrazovanja vlasnika u području upravljanja 
graditeljskom baštinom, na poslijediplomskome doktorskome studiju 
Informacijskih i komunikacijskih znanosti, mentori: prof. dr. sc. Žarka Vujić i izv. 
prof. dr. sc. Goran Zlodi. 
 

75. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Ive Tadić pod 
naslovom Provjera Modela manjinskog stresa na uzorku roditelja djece s 
kohlearnim implantom, na poslijediplomskome doktorskome studiju 
Psihologije, mentorica: prof. dr. sc. Nataša Jokić Begić. 
 

76. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Marije Antić pod 
naslovom Institucionalni diskursi i osobni narativi o prostituciji u 
suvremenom hrvatskom kontekstu, na poslijediplomskome doktorskome 
studiju Sociologije, mentorice: izv. prof. dr. sc. Marija Brajdić Vuković (Institut za 
društvena istraživanja u Zagrebu) i prof. dr. sc. Branka Galić. 
 

77. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Ljiljane Pintarić 
pod naslovom Ključni čimbenici iseljavanja zdravstvenih radnika iz 
Republike Hrvatske, na poslijediplomskome doktorskome studiju Sociologije, 
mentor: doc. dr. sc. Drago Župarić- Iljić. 
 

3. Imenovanje stručnih povjerenstava za ocjenu doktorskog rada 

78. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Marijane Matijaš 
pod naslovom Uloga karijerne prilagodljivosti u tranziciji s fakulteta na posao 
(mentorica: prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić) 
1. izv. prof. dr. sc. Zvonimir Galić 
2. prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić 
3. doc. dr. sc. Andrea Tokić (Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru) 
 

79. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Barbare Balaž 
pod naslovom Odrednice i ishodi epistemičkih emocija u obrazovnom 
kontekstu (mentorica: izv. prof. dr. sc. Nina Pavlin Bernardić) 
1. prof. dr. sc. Vesna Vlahović Štetić 
2. izv. prof. dr. sc. Nina Pavlin Bernardić 
3. prof. dr. sc. Tajana Ljubin Golub (Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu) 
 

80. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Anite Rapan 
Papeša pod naslovom Avarodobni arheološki krajobraz međuriječja Bosuta, 
Vuke i Dunava (mentor: prof. dr. sc. Krešimir Filipec) 
1. prof. dr. sc. Mirja Jarak 
2. dr. sc. Željko Demo, znan. savj. u miru (Arheološki muzej u Zagrebu) 
3. prof. dr. sc. Krešimir Filipec 
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81. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Luke Perušića 
pod naslovom Bioetički aspekti suvremene znanosti (mentor: prof. dr. sc. Ante 
Čović) 
1. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić  
2. prof. dr. sc. Davor Lauc  
3. doc. dr. sc. Igor Eterović (Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci) 
 

82. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Ethema Mandića 
pod naslovom Politički roman u interkulturnom kontekstu (mentor: prof. dr. 
sc. Zvonko Kovač, komentor: prof. dr. sc. Dalibor Blažina) 
1. doc. dr. sc. Ivana Latković 
2. prof. dr. sc. Aleksandar Mijatović (Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci) 
3. prof. dr. sc. Zvonko Kovač 
 

83. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Jelene Grgić pod 
naslovom Postmoderni žanrovski film u hrvatskoj kinematografiji (mentor 
doc. dr. sc. Jurica Pavičić, Umjetnička akademija, Sveučilište u Splitu) 
1. prof. dr. sc. Nikica Gilić 
2. doc. dr. sc. Krunoslav Lučić 
3. dr. sc. Tomislav Šakić, znanstveni suradnik (Leksikografski zavod Miroslav 
Krleža) 
 

84. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Maria 
Šimudvarca pod naslovom Poetika prostora u romanima bačkih Hrvata 
(mentorica: prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, Akademija za umjetnost i kulturu, 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku) 
1. doc. dr. sc. Ivana Brković 
2. izv. prof. dr. sc. Maša Kolanović 
3. doc. dr. sc. Tatjana Ileš (Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku) 
 

85. Razrješenje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Mire Muhoberac 
pod naslovom Držićev qui pro quo ili paradoks lašca: teatremi i ideologemi, 
imenovano Odlukom Fakultetskog vijeća na sjednici održanoj dana 14. srpnja 
2016. godine (KLASA: 643-02/15-04/48 URBROJ: 3804-240-16-7) i imenovanje 
novog stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Mire Muhoberac pod 
naslovom Držićev qui pro quo ili paradoks lašca: teatremi i ideologemi izrađen pod 
vodstvom mentora prof. dr. sc. Vlade Pandžića i prof. emeritusa Borisa Senkera u 
sastavu: 
1. prof. dr. sc. Davor Dukić 
2. prof. dr. sc. Karol Visinko (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci) 
3. prof. dr. sc. Milovan Tatarin (Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku) 
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4. Izvještaj stručnih povjerenstava za ocjenu doktorskog rada 

86. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Višnje Grabovac pod 
naslovom Razvoj i mijene poimanja Gotame Buddhe i njegova životopisa u 
starijem buddhizmu. 

str. 447 
 

87. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Igora Medića pod 
naslovom Esteticizam Oscara Wildea i književnost hrvatske moderne. 

str. 455 
 

88. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Tamare Kunić pod 
naslovom Komentari građana na informativnim portalima kao dio 
participativnog novinarstva. 

str. 459 
 

89. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Barbare Vujanović 
pod naslovom Od antičkih uzora do neoklasicizma – klasična komponenta u 
djelu Ivana Meštrovića. 

str. 463 
 

90. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Mateje Čehulić pod 

naslovom Obilježja pravne kulture u Hrvatskoj. 

str. 467 
 

91. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Staše Kukulj pod 
naslovom Doživljaj tijela, seksualnost i kvaliteta partnerskog odnosa u 
različitim fazama tranzicije u roditeljstvo. 

str. 471 
 

92. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Krunoslava Puškara 
pod naslovom Antroponimija potkalničkoga Prigorja. 

str. 476 
 

93. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Emilije Mustapić 
Malenica pod naslovom Uloga koverbalnih gesta u jezičnoj recepciji. 

str. 480 
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F. STJECANJE ZAVRŠNOG/SPECIJALISTIČKOG RADA 

1. Izvještaji mentora o prihvaćanju teme na poslijediplomskom specijalističkom 
studiju 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/VPS/vps_2021_09_F.pdf 
 

94. Prijedlog za prihvaćanje teme Ivane Mrgan pod naslovom Kulturološke 
prilagodbe kognitivno-bihevioralne terapije u izvanbolničkom tretmanu 
odraslih, za izradu završnog specijalističkog rada na poslijediplomskome 
specijalističkome studiju Kliničke psihologije, mentorica: prof. dr. sc. Nataša Jokić 
Begić. 
 

95. Prijedlog za prihvaćanje teme Dunje Rančić Dopuđ pod naslovom Osobine 
ličnosti, aleksitimija i kvaliteta života oboljelih od upalnih bolesti crijeva, za 
izradu završnog specijalističkog rada na poslijediplomskome specijalističkome 
studiju Kliničke psihologije, mentorica: izv. prof. dr. sc. Anita Lauri Korajlija. 
 

96. Prijedlog za prihvaćanje teme Kristine Gudlin pod naslovom Primjena 
terminoloških načela na oblikovanje nazivlja teorije konceptualne 
integracije, za izradu završnog specijalističkog rada na poslijediplomskome 
specijalističkome studiju Primijenjene kroatistike, mentor: dr. sc. Kristian Lewis, 
viši znanstveni suradnik (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb). 
 
 

G. SLOBODNE STUDIJSKE GODINE, KADROVSKA PIRANJA I DRUGO 

1. Pročelnici odsjeka i predstojnici katedri 

97. Prijedlog Odsjeka za lingvistiku za imenovanje doc. dr. sc. Krešimira Šojata za 
pročelnika i doc. dr. sc. Daniele Katunar za zamjenicu pročelnika u ak. god. 
2021./2022. i 2022./2023. 
 

98. Prijedlog Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti za imenovanje doc. dr. 
sc. Suzane Kos za pročelnicu i izv. prof. dr. sc. Martine Grčević za zamjenicu 
pročelnice u ak. god. 2021./2022. i 2022./2023. 
 

99. Prijedlog Centra za obrazovanje nastavnika za imenovanje doc. dr. sc. Diane 
Tomić za voditeljicu i prof. dr. sc. Bernardine Petrović za zamjenicu Centra za 
obrazovanje nastavnika na mandat od dvije godine. 
 

100. Prijedlog Odsjeka za psihologiju za imenovanje prof. dr. sc. Vesne Buško 
za predstojnicu Katedre za psihometriju za ak. god. 2021./2022. i 2022./2023. 
 

101. Prijedlog Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju za imenovanje 
predstojnika katedri za ak. god. 2021./2022. i 2022./2023: 
Katedra za kulturnu antropologiju - dr. sc. Marijana Belaj 
Katedra za migracije i manjinske zajednice – dr. sc. Marijeta Rajković Iveta  
Katedra za nacionalnu etnologiju – dr. sc. Tihana Petrović Leš 
Katedra za opću etnologiju – dr. sc. Tibor Komar 
 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/VPS/vps_2021_09_F.pdf
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102. Prijedlog Odsjeka za komparativnu književnost za imenovanje prof. dr. sc. 
Deana Dude za predstojnika Katedre za teoriju književnosti i kulture u ak. god. 
2021./2022 i 2022./2023. 
 

103. Prijedlog Odsjeka za filozofiju za imenovanje predstojnika i predstojnica 

katedri u ak. god. 2021./2022. i 2022./2023.:  

Katedra za povijest filozofije – prof. dr. sc. Igor Mikecin  

Katedra za logiku – prof. dr. sc. Davor Lauc  

Katedra za ontologiju – izv. prof. dr. sc. Marija Selak Raspudić  

Katedra za teoriju spoznaje – prof. dr. sc. Borislav Mikulić (samo za ak. god. 

2021./2022.)  

Katedra za estetiku – doc. dr. sc. Goran Sunajko   

Katedra za etiku – prof. dr. sc. Hrvoje Jurić  

Katedra za filozofiju politike – izv. prof. dr. sc. Raul Raunić  

Katedra za socijalnu filozofiju – izv. prof. dr. sc. Ankica Čakardić  

Katedra za filozofiju istočnih naroda – izv. prof. dr. sc. Goran Kardaš  

Katedra za filozofsku antropologiju – izv. prof. dr. sc. Luka Bogdanić  

Katedra za filozofiju odgoja – izv. prof. dr. sc. Ivana Zagorac  

 

104. Prijedlog Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti za imenovanje 
prof. dr. sc. Petra Vukovića za predstojnika Katedre za češki jezik i književnosti 
u ak. god. 2021./2022. i 2022./2023.  

 

2. Slobodne studijske godine i dopusti 

105. Molba izv. prof. dr. sc. Predraga Markovića za odobrenje korištenja 
slobodne studijske godine u ak. god. 2022./2023. 
 

106. Molba Jasenke Čengić, asistentice na Odsjeku za anglistiku, za odobrenje 
plaćenog dopusta u razdoblju od 15. travnja do 15. srpnja 2022. godine radi 
završetka doktorske disertacije. 
 

107. Molba izv. prof. dr. sc. Renate Geld za odobrenje zamjene semestra unutar 
odobrene slobodne studijske godine 2021./2022. 
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3. Drugo 

108. Prijedlog Odsjeka za arheologiju za promjenu imena Katedre za antičku 
provincijalnu i ranokršćansku arheologiju u Katedra za rimsku provincijalnu, 
kasnoantičku i ranokršćansku arheologiju. 
 

109. Razrješenje doc. dr. sc. Ive Kaić kao članice Vijeća povjerenika za kvalitetu i 

redovite članice Povjerenstva za kvalitetu te imenovanje doc. dr. sc. Ane Pavlović 

članicom Vijeća povjerenika za kvalitetu kao predstavnice Odsjeka za arheologiju, 

te imenovanje doc. dr. sc. Frana Ljudevita Ježića za redovitog člana Povjerenstva 
za kvalitetu i doc. dr. sc. Ane Pavlović kao novog zamjenskog člana. 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/imenovanje_ARH.pdf 
 

110. Izvještaj o Operativnom planu provedbe razvojne i znanstvenoistraživačke 
strategije. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/Operativni_plan_provedbe_St
rategije_2021.pdf 
 

111. Revidiranje prioritetnih tema definiranih Strateškim programom 
istraživanja. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/Strategija_revizija_znanstven
oistrazivackih_tema.pdf 
 

111.1 Razrješenje doc. dr. sc. Jelene Marohnić kao članice Vijeća povjerenika za 
kvalitetu te imenovanje doc. dr. sc. Marka Šarića članom Vijeća povjerenika za 
kvalitetu kao predstavnika Odsjeka za povijest. 

 
112. Razno 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/imenovanje_ARH.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/Operativni_plan_provedbe_Strategije_2021.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/Operativni_plan_provedbe_Strategije_2021.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/Strategija_revizija_znanstvenoistrazivackih_tema.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/Strategija_revizija_znanstvenoistrazivackih_tema.pdf

