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SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 

FILOZFSKI FAKULTET 

Zagreb, Ivana Lučića 3 

 

KLASA: 003-01/21-02/9 

BROJ: 3804-850-21-1 

 

Zagreb, 13. listopada 2021. 

 

POZIV 

 

Na osnovi članka 36. Statuta, sazivam 1. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća 

Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koja će se održati u srijedu 20. listopada 2021. s 

početkom u 11 sati u dvorani D VII. 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći  

 

 

DNEVNI RED 

 

 

1. Verifikacija zapisnika 10. sjednice Fakultetskog vijeća održane 15. rujna 2021. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/zapisnik_2021_09.pdf 
 

2. Obavijesti o. d. dekana i o. d. prodekana 

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

 

 

  

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2020_2021/zapisnik_2021_09.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 izvanrednog profesora za područje društvenih 
znanosti, polje sociologija, grana sociološka metodologija, na Katedri za 
metodologiju Odsjeka za sociologiju. 
1. prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer  
2. izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić  
3. izv. prof. dr. sc. Marija Brajdić Vuković (Institut za društvena istraživanja u 
Zagrebu) 
 

5. 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. Sanda Lucija Udier, viša lektorica i znanstvena suradnica 
2. Jelena Cvitanušić, lektorica 
3. doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku) 
 

6. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u suradničko zvanje 
i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje povijesti 
umjetnosti, na Katedri za teoriju likovnih umjetnosti Odsjeka za povijest 
umjetnosti 
1. prof. dr. sc. Jasna Galjer 
2. prof. dr. sc. Miljenko Jurković 
3. prof. dr. sc. Zlatko Jurić 
 

6. 1. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u suradničko 
zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje društvenih znanosti, polje 
psihologija, grana školska psihologija i psihologija obrazovanja na Katedri za školsku 
psihologiju Odsjeka za psihologiju 
1. doc. dr. sc. Aleksandra Huić 
2. prof. dr. sc. Gordana Keresteš 
3. izv. prof. dr. sc. Nina Pavlin Bernardić 

 
7. Imenovanje stručnoga povjerenstva za reizbor u znanstveno-nastavno zvanje i na 

radno mjesto izvanredne profesorice za područje humanističkih znanosti, polje 
filologija, grana germanistika, na Odsjeku za germanistiku 
(predloženica: izv. prof. dr. sc. Maja Anđel) 
1. prof. dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi 
2. prof. dr. sc. Velimir Piškorec 
3. prof. dr. sc. Anita Peti-Stantić 
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8. Imenovanje stručnoga povjerenstva za reizbor u znanstveno-nastavno zvanje i na 

radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana 
kroatistika, na Katedri za stilistiku Odsjeka za kroatistiku (predloženik: doc. dr. sc. 
Nikola Košćak) 
1. prof. dr. sc. Krešimir Mićanović  
2. prof. dr. sc. Krešimir Bagić  
3. prof. emeritus dr. sc. Ivo Žanić (Fakultet političkih znanosti, Zagreb) 
 

9. Molba Odsjeka za anglistiku za poništenjem natječaja za izbor u nastavno zvanje i 
na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana 
anglistika na Katedri za engleski jezik na Odsjeku za anglistiku, na određeno 
vrijeme (zamjena za rodiljni/roditeljski dopust) od 22. travnja 2021. 
 

2. Potvrde izbora 

10. Izbor dr. sc. Sandre Mardešić u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
izvanredne profesorice za područje humanističkih znanosti, polje filologija, 
grana romanistika, na Katedri za talijansku književnost Odsjeka za talijanistiku. 
Izvještaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice prihvaćen 
je na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 16. lipnja 2021. 
Odluka Matičnog odbora o izboru dr. sc. Sandre Mardešić u znanstveno zvanje više 
znanstvene suradnice u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje 
filologija, KLASA: UP/I-640-03/21-01/0748, URBROJ: 355-06-04-21-0002 od 10. 
rujna 2021. 
 

11. 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. 
Izvještaj za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice prihvaćen je na 
sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 14. srpnja 2021. 
Odluka Matičnog odbora o izboru dr. sc. Etami Borjan u znanstveno zvanje više 
znanstvene suradnice u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje 
znanosti o umjetnosti, KLASA: UP/I-640-03/21-01/0438, URBROJ: 355-06-04-21-
0005 od 17. rujna 2021. 
 

12. Izbor 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. 
Izvještaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice prihvaćen 
je na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 14. srpnja 2021. 
Odluka Matičnog odbora o izboru dr. sc. Maje Zorice Vukušić u znanstveno zvanje 
više znanstvene suradnice u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje 
filologija, KLASA: UP/I-640-03/21-01/0887, URBROJ: 355-06-04-21-0002 od 10. 
rujna 2021. 
 
 



4 
 

13. 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. 
Izvještaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice prihvaćen 
je na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 14. srpnja 2021.  
Odluka Matičnog odbora o izboru dr. sc. Barbare Kerovec u znanstveno zvanje više 
znanstvene suradnice u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje 
filologija, KLASA: UP/I-640-03/21-01/0861, URBROJ: 355-06-04-21-002 od 10. 
rujna 2021. 
 

14. Izbor dr. sc. Martina Previšića u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest, na 
Odsjeku za povijest. 
Izvještaj stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno-nastavno zvanje 
izvanrednog profesora prihvaćen je na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 14. 
srpnja 2021. godine. 
Odluka Matičnog odbora o izboru dr. sc. Martina Previšića u znanstveno zvanje 
višeg znanstvenog savjetnika u znanstvenom području humanističkih znanosti 
polju povijesti, KLASA: UP/1-640-03/21-01/0865, URBROJ: 355-06-04-21-0002, 
od 17. rujna 2021. godine. 
 

15. 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 Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti. 
Izvještaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice prihvaćen 
je na sjednici Fakultetskoga vijeća održanoj 14. srpnja 2021. 
Odluka Matičnog odbora o izboru dr. sc. Đurđice Čilić Škeljo u znanstveno zvanje 
više znanstvene suradnice u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje 
filologija, KLASA:UP/I-640-03/21-01/0868, URBROJ. 355-06-04-21-0002 od 10. 
rujna 2021. 
 

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

16. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Dubravke Botica u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice za područje 
humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti na Katedri za umjetnost 
renesanse i baroka. 

str. 21 
 

17. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Ivane Franić u znanstveno-
nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice za područje 
humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za francuski 
jezik Odsjeka za romanistiku. 

str. 57 
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18. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Nataše Pavlović u znanstveno-
nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice za područje 
humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Odsjeku za anglistiku. 

str. 93 
 

19. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Lidije Orešković Dvorski u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice za 
područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za 
francuski jezik Odsjeka za romanistiku. 

str. 146 
 

20. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Ivane Olujić u znanstveno-
nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice za područje 
humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za 
rumunjski jezik i književnosti Odsjeka za romanistiku. 

str. 190 
 

21. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Danka Šoureka u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za 
područje humanističkih znanosti, polje povijesti umjetnosti na Katedri za 
umjetnost renesanse i baroka. 

str. 228 
 

22. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru 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. 262 
 

23. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Martine Domines Veliki u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice za 
područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Odsjeku za 
anglistiku. 

str. 298 
 

24. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Tihane Klepač u znanstveno-
nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice za područje 
humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Odsjeku za anglistiku. 

str. 358 
 

25. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Nine Čengić u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice za područje 
humanističkih znanosti, polje filologija, grana klasična filologija, na Katedri za grčki 
jezik i književnost Odsjeka za klasičnu filologiju. 

str. 396 
 

26. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru Sare Profeta u nastavno zvanje i na 
radno mjesto više lektorice za područje humanističkih znanosti, polje filologija, 
grana germanistika, na Katedri za skandinavistiku Odsjeka za anglistiku. 
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str. 417 
 

27. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru Ana-Marije Krakić u nastavno zvanje 
lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na 
Katedri za engleski jezik Odsjeka za anglistiku. 

str. 424 
 

28. Izvještaj stručnoga povjerenstva za reizbor dr. sc. Filipa Kozine u znanstveno-
nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, 
grana slavistika na Katedri za poljski jezik i književnost Odsjeka za 
zapadnoslavenske jezike i književnosti. 

str. 438 
 

29. Izvještaj stručnoga povjerenstva o reizboru Marine Zubak Pivarski u nastavno 
zvanje i na radno mjesto više lektorice za područje humanističkih znanosti, polje 
filologija, grana anglistika, na Katedri za engleski jezik Odsjek za anglistiku. 

str. 494 
 

30. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru Sanje Delić u suradničko zvanje i na 
radno mjesto asistenta na određeno vrijeme u radnom vremenu određenom 
prema ugovoru potpisanom pri Hrvatskoj zakladi za znanost ''Projekt razvoja 
karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti'' na projektu 
Umjetnost i država u Hrvatskoj od prosvjetiteljstva do danas, voditelja prof. dr. sc. 
Dragana Damjanovića, na puno radno vrijeme. 

str. 501 
 

31. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru Franka Burola u suradničko zvanje i na 
radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana 
slavistika na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti.  

str. 514 
 

32. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru Mirte Stamenić u suradničko zvanje i na 
radno mjesto asistentice za područje humanističkih znanosti, polje filologija, 
grana anglistika, na Katedri za engleski jezik Odsjeka za anglistiku. 

str. 520 
 
 

B. MIŠLJENJE FAKULTETSKOG VIJEĆA 

1. Imenovanje stručnih povjerenstava radi davanja mišljenja o izborima u zvanja 
predloženika visokih učilišta 

33. Promjena stručnog povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
predloženika za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta, za područje 
humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, na Arhitektonskom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu (predloženice: dr. sc. Ivana Podnar i dr. sc. Martina Ivanuš) 
1. izv. prof. dr. sc. Franko Ćorić 
2. doc. dr. sc. Ana Marinković 
3. dr. sc. Petar Prelog, viši znan. suradnik (Institut za povijest umjetnosti u 
Zagrebu) 
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2. Imenovanje stručnih povjerenstava radi davanja mišljena o izborima u 
znanstvena zvanja 

34. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
predloženice za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za 
područje humanističkih znanosti, polje filologija (predloženica: dr. sc. Tea Rogić 
Musa) 
1. doc. dr. sc. Đurđica Čilić Škeljo, viša znanstvena suradnica 
2. prof. dr. sc. Ivana Vidović Bolt, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju 
3. dr. sc. Marijan Šabić, znanstveni savjetnik (Hrvatski institut za povijest) 
 

35. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
predloženika za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za područje 
društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti (predloženik: 
dr. sc. Nikola Protrka) 
1. prof. dr. sc. Sanja Seljan 
2. doc. dr. sc. Vedran Juričić 
3. prof. dr. sc. Neven Vrček (Fakultet organizacije i informatike) 
 

36. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
predloženika za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za područje 
društvenih znanosti, polje psihologija (predloženik: dr. sc. Mitja Ružojčić) 
1. doc. dr. sc. Maja Parmač Kovačić 
2. prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić 
3. prof. dr. sc. Zoran Sušanj (Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci) 
 

3. Mišljenje o izborima u znanstvena zvanja predloženika 

37. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Martine Holenko Dlab 
u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za područje društvenih znanosti, 
polje informacijske i komunikacijske znanosti. 

str. 523 
 

38. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Margarete Gregurović 
u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za područje društvenih znanosti, 
polje sociologija. 

str. 552 
 

39. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Ivane Buljan u 
znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za područje humanističkih 
znanosti, polje filologija, grana sinologija. 

str. 571 
 

40. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Vanese Varge u 
znanstveno zvanje znanstvene suradnice za područje društvenih znanosti, polje 
informacijske i komunikacijske znanosti. 

str. 593 
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41. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog da se dr. sc. Aleksandra Mindoljević 
Drakulić ne izabere u znanstveno zvanje znanstvene suradnice za područje 
društvenih znanosti, polje psihologija. 

str. 604 

 

C. NASTAVNI PREDMETI 

1. Studijski programi 

 
42. Naknadne izmjene izvedbenog plana za akademsku godinu 2021/2022. 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/POK/POK_21_22_10_izmjene.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/2021_2022/Izmjene_plan_vanjske_suradnje_21_

22_10.xlsx 

 

44. Molba Odsjeka za germanistiku za angažiranje Nadine Vollstädt, DAAD strane 
ugovorne lektorice u akademskoj godini 2021./2022. 
 

45. Molba Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti za odobrenje angažiranja 
strane ugovorne lektorice Kamile Kwiatkowska na Katedri za poljski jezik i 
književnost u akademskoj godini 2021./2022. 
 

 

3. Mentori 

46. Prijedlog Odsjeka za povijest umjetnosti za izbor mentora za nastavnu praksu na 
diplomskom studiju Odsjeka za povijest umjetnosti za ak. god. 2021./2022.: 
Martina Božić, Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zagreb, Trg Republike 
Hrvatske 11, 10000 Zagreb 
Darko Gregec, Gimnazija Lucijana Vranjanina, Trg hrvatskih pavlina bb, Zagreb 
Ira Mardešić, XVIII. gimnazija, Mesićeva ul. 35, Zagreb 
Vesna Mišljenović, V. gimnazija, Ul. Vjekoslava Klaića 1, Zagreb 

  

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/POK/POK_21_22_10_izmjene.zip
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/Izmjene_plan_vanjske_suradnje_21_22_10.xlsx
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/Izmjene_plan_vanjske_suradnje_21_22_10.xlsx
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47. Prijedlog Odsjeka za pedagogiju za izbor vježbaonica i mentora za stručno-
pedagošku praksu na kolegiju Teorije i metodike nastave za ak. god. 2021./2022.: 
OŠ Davorina Trstenjaka 

Jadranka Krajačić Puk 
Maja Brezak Pohrebny 
Zrinka Romić 
Natalija Vrbanović Madić 

OŠ Kajzerica 
Andrea Bosanac  
Marina Hranilović Hadžić  
Romana Piskač  
Iva Palijaš 
 

48. Prijedlog Odsjeka za fonetiku za izbor mentora na kolegiju Metodika govorništva u 
zimskom semestru ak. god. 2021./2022.: 
Anđela Vukasović Korunda, Klasična gimnazija, Križanićeva 4 a, Zagreb (umjesto 
Darija Budimira) 
 

49. Prijedlog Odsjeka za romanistiku za izbor mentora na nastavničkom smjeru 
Diplomskog studija francuskog jezika i književnosti za ak. god. 2021./2022.: 
Tatjana Banožić – I. gimnazija, Avenija Dubrovnik 36 
Mirela Hrubi – XVI. gimnazija, Križanićeva 4a 
Jasnica Rebrović – I. gimnazija, Avenija Dubrovnik 36 
Jasnica Rebrović – IV. gimnazija, Ulica Žarka Dolinara 9 
Spomenka Šabić – IV. gimnazija, Ulica Žarka Dolinara 9 
Galjina Venturin – Klasična gimnazija, Križanićeva 4a 
Alka Vrsalović – Gornjogradska gimnazija, Jordanovac 8 
Alka Vrsalović – XVI. gimnazija, Križanićeva 4a 
Vedrana Franović – OŠ Vladimira Nazora, Jordanovac 23 
Tea Gverović – OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića, Bogišićeva 13  
Tea Gverović – OŠ Jure Kaštelana, Vladimira Ruždjaka 2a 
Jasna Peršun Reškovac – OŠ Otok, Sloboština, Stjepana Gradića 4 
Tamara Zobenica – OŠ Izidora Kršnjavoga, Kršnjavoga 2 
 

50. Prijedlog Odsjeka za romanistiku za izbor mentora na nastavničkom smjeru 
Diplomskog studija španjolskog jezika i književnosti za ak. god. 2021./2022.: 
Cvjetanka Božanić – X. gimnazija Ivana Supeka, Klaićeva 7, Zagreb 
Miranda Hercigonja – Gimnazija Lucijana Vranjanina, Trg hrvatskih pavlina 1, 
Zagreb 
Iris Radetić – Gornjogradska gimnazija, Trg Katarine Zrinske, Zagreb 
Danica Papić Koren – Škola stranih jezika SOVA, Varšavska 14, Zagreb 
Mateja Mikulec – IV. gimnazija, Ulica Žarka Dolinara 9, Zagreb 
Ana Dorešić – XVIII. gimnazija, Mesićeva 35, Zagreb 
Ana Ćurković – Nadbiskupska klasična gimnazija, Voćarska 106, Zagreb 
Vlatka Potkonjak – Klasična gimnazija, Križanićeva 4a, Zagreb 
Zrinka Vancaš – II. gimnazija, Križanićeva 4, Zagreb 
Magda Kuljiš – X. gimnazija Ivana Supeka, Klaićeva 7, Zagreb 
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51. Prijedlog Odsjeka za povijest za izbor osnovnoškolskih i srednjoškolskih mentora 
za sudjelovanje u izvođenju programa Nastavničkog smjera diplomskog studija 
povijesti za ak. god. 2021./2022.: 
Boris Babajko – XV. gimnazija, Jordanovac 8, Zagreb 
Martina Batinović – OŠ Antuna Gustava Matoša (Ravnice), Aleja A. Augustinčića 12, 
Zagreb 
Igor Despot – OŠ Savski Gaj, Remetinečka cesta 64a, Zagreb 
Vesna Đurić – OŠ Malešnica, Ante Topića Mimare 36, Zagreb 
Samir Hasanagić – Srpska pravoslavna opća gimnazija Kantakuzina Katarina 
Branković, Sv. Duh 122, Zagreb  
Tamara Janković – OŠ Josipa Jurja Strossmayera, Varšavska ulica 18, Zagreb 
Ana Kadović – Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Ul. grada Vukovara 
269,Zagreb 
Goran Komerički – Hotelijersko-turistička škola, Frankopanska ul. 8, Zagreb 
Marjanca Ladika – OŠ Augusta Šenoe, Selska cesta 95, Zagreb 
Renata Op den Camp Aralica – OŠ Otok (Sloboština), Gradićeva 4, Zagreb 
Dijana Dijanić – Poljoprivredna škola Zagreb (Dubrava), Đure Prejca 2, Zagreb 
Petar Gogić – XV. gimnazija, Jordanovac 8, Zagreb 
Andrija Lovrić - I. gimnazija (Novi Zagreb), Avenija Dubrovnik 36, Zagreb 
Damir Mijatović – Športska gimnazija, Selska cesta 119, Zagreb 
Dominik Možnik – OŠ kralja Tomislava, Nova cesta 92, Zagreb 
Tvrtko Pleić – IX. gimnazija, Dobojska 12, Zagreb 
Helena Strugar – Gimnazija Lucijana Vranjanina, Trg hrvatskih pavlina 1, Zagreb 
Tomislav Šimić – OŠ Hugo Kon, Katarinin trg 2, Zagreb 
Karolina Ujaković – V. gimnazija (Centar), Klaićeva 1, Zagreb 
Hano Uzeirbegović – Hotelijersko-turistička škola, Frankopanska ul. 8, Zagreb 
Svjetlana Vorel – V. gimnazija (Centar), Klaićeva 1, Zagreb 
 

52. Prijedlog Odsjeka za filozofiju za izbor mentora na kolegiju Nastavna praksa 
filozofije I. i II. za ak. god. 2021./2022.: 
Milana Funduk – Klasična gimnazija, Križanićeva 4a, 10000 Zagreb  
Tomislav Reškovac – Privatna klasična gimnazija, Harambašićeva 19, 10000 
Zagreb  
Krešimir Gracin – XV. gimnazija, Jordanovac 8, 10000 Zagreb  
Katarina Stupalo – Gimnazija Lucijana Vranjanina, Trg hrvatskih pavlina 1 
10 000 Zagreb 
Andrej Ciglar – XVI. gimnazija, Križanićeva 4a, 10000 Zagreb 
 
 

D. IZVJEŠTAJ O RADU ASISTENATA I POSLIJEDOKTORANADA 

53. Izvještaj poslijedoktorandice dr. sc. Ive Bašić o radu na Odsjeku za fonetiku. 

str. 626 

 

54. Izvještaj o radu Ante Petrovića, asistenta na Odsjeku za anglistiku. 
str. 629 
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E. STJECANJE DOKTORATA ZNANOSTI 

55. Mišljenje o opravdanosti prijave da je 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.  
 

1. Imenovanje stručnih povjerenstava za ocjenu teme u doktorskom studiju 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/VPS/vps_2021_10_1.pdf 
 

56. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Marije Fiolić pod naslovom 
Trauma Gologa otoka u književnosti, dokumentarnom i igranom filmu, na 
poslijediplomskome doktorskome studiju Književnosti, izvedbenih umjetnosti, 
filma i kulture, mentor: prof. dr. sc. Davor Dukić 
1. izv. prof. dr. sc. Martin Previšić 
2. doc. dr. sc. Etami Borjan 
3. dr. sc. Renata Jambrešić Kirin, znan. savjetnica (Institut za etnologiju i 
folkloristiku, Zagreb) 
 

57. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Maje Homen Pavlin pod 
naslovom Korištenje ozbiljnih igara u nastavi putem računalnog oblaka, na 
poslijediplomskome doktorskome studiju Informacijske i komunikacijske 
znanosti, mentori: doc. dr. sc. Vedran Juričić i izv. prof. dr. sc. Višnja Rajić (Učiteljski 
fakultet u Zagrebu) 
1. doc. dr. sc. Ivan Dunđer 
2. doc. dr. sc. Vedran Juričić 
3. doc. dr. sc. Mirko Sužnjević (Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu) 
 

58. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Almira Elezovića pod 
naslovom Medijsko posredovanje teorija zavjere o pandemiji COVID-19 u 
Hrvatskoj, na poslijediplomskome doktorskome studiju Informacijske i 
komunikacijske znanosti, mentorica: prof. dr. sc. Gordana Vilović (Fakultet 
političkih znanosti u Zagrebu) 
prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica 
prof. dr. sc. Gordana Vilović (Fakultet političkih znanosti u Zagrebu) 
izv. prof. dr. sc. Nebojša Blanuša (Fakultet političkih znanosti u Zagrebu) 
 

59. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Andreja Ivana Nuredinovića 
pod naslovom Supkulturni identitet organizirane navijačke skupine – primjer 
Bad Blue Boysa, na poslijediplomskome doktorskome studiju Sociologije, 
mentori: prof. dr. sc. Goran-Pavel Šantek i doc. dr. sc. Jana Vukić 
1. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem 
2. doc. dr. sc. Danijela Lucić 
3. dr. sc. Benjamin Perasović, znan. savjetnik (Institut društvenih znanosti Ivo 
Pilar, Zagreb) 
 
 
 
 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/VPS/vps_2021_10_1.pdf
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60. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Marijete Bradić pod 
naslovom Problem geološkog vremena u klimatskoj fikciji, na 
poslijediplomskome doktorskom studiju Znanosti o književnosti, teatrologije i 
dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture – opći smjer, mentori: dr. 
sc. Suzana Marjanić, znanstvena savjetnica (Institut za etnologiju i folkloristiku, 
Zagreb) i prof. dr. sc. Stipe Grgas 
1. izv. prof. dr. sc. Iva Polak 
2. doc. dr. sc. Branislav Oblučar 
3. izv. prof. dr. sc. Simon John Ryle (Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet) 
 

2. Izvještaj stručnih povjerenstava za stjecanje doktorata znanosti u doktorskome 
studiju i odobrenje predložene teme 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/VPS/vps_2021_10_2.pdf 
 

61. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Petre Sapun Kurtin 
pod naslovom Prikazi New Orleansa kao grada luke u suvremenoj američkoj 
prozi, na poslijediplomskome doktorskome studiju Književnosti, izvedbenih 
umjetnosti, filma i kulture, mentorica: prof. dr. sc. Jelena Šesnić. 
 

62. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Vande Volić pod 
naslovom Politička komponenta umjetničke animacije u Hrvatskoj, na 
poslijediplomskome doktorskome studiju Književnosti, izvedbenih umjetnosti, 
filma i kulture, mentori: prof. dr. sc. Nikica Gilić i izv. prof. dr. sc. Hrvoje Cvijanović 
(Fakultet političkih znanosti u Zagrebu). 

 
63. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Tajane Reznić 

Brenko pod naslovom Samostvaranje, od potrebe do performansa. "Glokalan" 
pogled na umjetnički performans unutar festivala Sedam dana stvaranja, na 
poslijediplomskome doktorskome studiju Književnosti, izvedbenih umjetnosti, 
filma i kulture. Predlaže se odbijanje teme. 

 
64. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Lukasa Pauna pod 

naslovom Računalno potpomognuto usmjeravanje kod dvojezičnih 
govornika, na poslijediplomskome doktorskome studiju Lingvistike, mentorica 
izv. prof. dr. sc. Maja Anđel. 

 
65. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Jasne Bićanić pod 

naslovom Učinkovitost povratne informacije u ovladavanju gramatičkom i 
pravopisnom normom hrvatskoga standardnoga jezika, na 
poslijediplomskome doktorskom studiju Glotodidaktike, mentorice: doc. dr. sc. 
Kristina Cergol (Učiteljski fakultet u Zagrebu) i doc. dr. sc. Ana Ćavar. 

 
66. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Bojana Prosenjaka 

pod naslovom Analiza valjanosti e-procjenjivanja u engleskomu kao jeziku 
struke, na poslijediplomskome doktorskome studiju Glotodidaktike, mentorica: 
prof. dr. sc. Vesna Bagarić Medve (Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski 
fakultet). 

 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/VPS/vps_2021_10_2.pdf
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67. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Siniše Smiljanića 
pod naslovom Implementacija engleskoga kao jezika visokoškolske nastave u 
Hrvatskoj – analiza jednog slučaja, na poslijediplomskome doktorskome studiju 
Glotodidaktike, mentorica: izv. prof. dr. sc. Branka Drljača Margić (Sveučilište u 
Rijeci, Filozofski fakultet). 

 
68. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Džejle Khattab pod 

naslovom Načela strukturalnog modeliranja bibliografskih podataka za 
bosanskohercegovačke vakufname, na poslijediplomskome doktorskome 
studiju Informacijskih i komunikacijskih znanosti, mentorica: prof. dr. sc. Ana 
Barbarić. Predlaže se pisanje rada na bosanskom jeziku. 

 
69. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Anite Katulić pod 

naslovom Upravljanje zaštitom osobnih podataka i osiguravanje 
informacijske privatnosti u knjižnicama, na poslijediplomskome doktorskome 
studiju Informacijske i komunikacijske znanosti, mentorica: izv. prof. dr. sc. Ivana 
Hebrang Grgić. 

 
70. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje 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). 

 
71. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Jurice Matijevića 

pod naslovom Sakralna baština Srednjih i Gornjih Poljica između očuvanja i 
degradacije, na poslijediplomskome doktorskom studiju Povijesti umjetnosti, 
mentori: dr. sc. Radoslav Tomić, znan. savjetnik u trajnom zvanju (Institut za 
povijest umjetnosti, Zagreb) i izv. prof. dr. sc. Franko Ćorić. 

 
 

72. Izvještaj stručnoga povjerenstva o ocjeni teme Kristine Perkola s prijedlogom za 
pisanje disertacije ne engleskom jeziku pod naslovom History of Art Music and 
Musicology in Kosovo from 1945 to 2020 (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 (Napomena: Tema je prihvaćena na 
Fakultetskom vijeću 14. srpnja 2021.). 

 
73. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Gábora Balogha 

pod naslovom Intertekstualni odnosi mađarske i hrvatske postmoderne i 
suvremene književnosti u tematskom području seksualne intime, s 
posebnim osvrtom na incest i pedofiliju, na poslijediplomskome doktorskom 
studiju Hrvatske kulture, mentor: doc. dr. sc. Zoltán Virág (Sveučilište u Segedinu, 
Mađarska). 
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3. Imenovanje stručnih povjerenstava za ocjenu doktorskog rada 
 

74. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Senke Zavišić pod 
naslovom Društvene mreže kao komunikacijska platforma malih i obiteljskih 
hotela, mentor: prof. dr. sc. Krešimir Pavlina 
1. doc. dr. sc. Vedran Juričić 
2. doc. dr. sc. Tomislav Ivanjko 
3. izv. prof. dr. sc. Iva Rosanda Žigo (Sveučilište Sjever) 
 

75. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Kristijana Sedaka 
pod naslovom Povjerenje u komunikacijske kanale i izborna preferencija 
birača u Republici Hrvatskoj, mentor: prof. dr. sc. Zoran Tomić 
1. prof. dr. sc. Sanja Seljan 
2. prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica 
3. prof. dr. sc. Božo Skoko (Fakultet političkih znanosti u Zagreb) 
 

76. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Lorene Peroš pod 
naslovom Kulturne vrijednosti u funkciji turističke komunikacije na 
primjeru povijesne jezgre grada Zadra, mentor: prof. dr. sc. Gordana Vilović 
1. doc. dr. sc. Željka Miklošević 
2. prof. dr. sc. Žarka Vujić 
3. doc. dr. sc. Vesna Kalajžić (Odjel za turizam i komunikacijske znanosti, 
Sveučilište u Zadru) 
 

77. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Sare Librenjak 
pod naslovom Ekspertni sustav za podučavanje japanskog slikovnog pisma 
kanji, mentorica: izv. prof. dr. sc. Kristina Kocijan 
1. prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović 
2. doc. dr. sc. Vedran Juričić 
3. izv. prof. dr. sc. Irena Srdanović (Filozofski fakultet u Puli) 
 

78. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Mihaele Tabak 
pod naslovom Utjecaj poučavanja strategija učenja kolokacija na razvoj 
kolokacijske kompetencije u engleskom jeziku struke, mentorica: prof. dr. sc. 
Višnja Pavičić Takač 
1. prof. dr. sc. Zrinka Jelaska 
2. doc. dr. sc.  Stela Letica Krevelj 
3. doc. dr. sc. Danijela Šegedin Borovina (Filozofski fakultet u Splitu) 
 

79. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Maje Milovan 
pod naslovom Rovinjska osobna imena od 1560. godine do kraja 20. stoljeća, 
mentorica: prof. dr. sc. Anđela Frančić 
1. prof. dr. sc. Bernardina Petrović, predsjednica 
2. prof. dr. sc. Anđela Frančić 
3. dr. sc. Joža Horvat, znan. suradnik (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 
Zagreb) 
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80. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Mirhe Šabanović 
pod naslovom Rudolf Tönnies – život i djelo, mentor: prof. dr. sc. Zlatko Jurić 
1. prof. dr. sc. Marko Špikić 
2. prof. dr. sc. Dragan Damjanović 
3. prof. dr. sc. Zlatko Karač (Arhitektonski fakultet u Zagrebu) 
 

81. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Maje Žvorc pod 
naslovom Nadgrobni spomenici na području povijesne Zagrebačke biskupije 
od XV. Do XVIII. stoljeća, mentorica: prof. dr. sc. Sanja Cvetnić 
1. doc. dr. sc. Danko Šourek 
2. doc. dr. sc. Tanja Trška 
3. dr. sc. Daniel Premerl, viši znan. suradnik (Institut za povijest umjetnosti u 
Zagrebu) 
 

82. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Vedrane 
Lovrinović pod naslovom Las estrategias narrativas de representación de 
violencia de género y femicidio en la literatura argentina contemporánea 
(Narativne strategije reprezentacije rodno uvjetovanog nasilja i femicida u 
suvremenoj argentinskoj književnosti), mentori: izv. prof. dr. sc. Andrea Ostrov 
(Universidad de Buenos Aires / CONICET, Argentina) i izv. prof. dr. sc. Maja Zovko 
1. prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić 
2. prof. dr. sc. Javier de Navascués (Universidad de Navarra) 
3. izv. prof. dr. sc. Maja Zovko 
4. prof. dr. sc. Andrea Ostrov (Universad de Buenos Aires /CONICET/) 
5. izv. prof. dr. sc. Tomislav Brlek 
 

83. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Sanje Šakić pod 
naslovom Povijest u metafikciji – konfiguracija vremena u prozi Davida 
Albaharija, mentor: izv. prof. dr. sc. Tomislav Brlek 
1. prof. dr. sc. Dean Duda 
2. doc. dr. sc. Ivana Latković 
3. izv. prof. dr. sc. Predrag Brebanović (Filološki fakultet u Beogradu) 
 

84. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Eme Bakran pod 
naslovom Lik kao čitatelj – laži i proročanstva kao tekst u Sofoklovim 
tragedijama, mentor: prof. dr. sc. Lada Čale Feldman 
1. prof. dr. sc. Neven Jovanović 
2. prof. dr. sc. Lada Čale Feldman 
3. doc. dr. sc. Nataša Govedić (Akademija dramskih umjetnosti) 
 

85. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktroskog rada Irene Boćkai pod 
naslovom Kultura putovanja u filmovima Billyja Wildera, 
mentor: dr. sc. Bruno Kragić, znan. suradnik. (Leksikografski zavod Miroslav 
Krleža) 
1. prof. dr. sc. Dean Duda 
2. doc. dr. sc. Bruno Kragić, znan. suradnik (Leksikografski zavod Miroslav Krleža)  
3. doc. dr. sc. Tomislav Šakić, znan. suradnik (Leksikografski zavod Miroslav 
Krleža) 
 



16 
 

86. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada mr. sc. Jelene 
Balabanić Mavrović pod naslovom Sociološki aspekti tijela, prehrane i 
očekivanja rodnih uloga kod žena oboljelih od poremećaja hranjenja, 
mentorice: prof. dr. sc. Branka Galić i doc. dr. sc. Ksenija Klasnić 
1. doc. dr. sc. Danijela Lucić 
2. izv. prof. dr. sc. Jasmina Božić 
3. dr. sc. Marija Geiger Zeman, znan. savjetnica (Institut društvenih znanosti Ivo 
Pilar, Zagreb) 

 
4. Izvještaj stručnih povjerenstava za ocjenu doktorskog rada 

87. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Ivane Grabar pod 
naslovom The Role of Blended Learning in Vocabulary Acquisition and 
Student Autonomy Development in an ESP Context (Uloga hibridnoga učenja u 
usvajanju vokabulara i razvoju samostalnosti u učenju engleskoga kao stranoga 
jezika struke). 

str. 632 
 

88. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Damira Mišetića pod 
naslovom Frazemi biblijskoga podrijetla u talijanskome i hrvatskome jeziku. 

str. 643 
 

89. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Denisa Kosa pod 
naslovom Jamstvo perspektive u transdisciplinarnoj organizaciji znanja, prvi 
mentor: prof. dr. sc. Sonja Špiranec, drugi mentor: prof. dr. sc. Ante Čović. 

str. 648 
 

90. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Barbare Balaž pod 
naslovom Odrednice i ishodi epistemičkih emocija u obrazovnom kontekstu. 

str. 653 
 

91. Izvještaj stručnoga povjerenstva o ocjenjivanju doktorskog rada Lovre Furjanića 
pod naslovom Transhumanizam kao paradigma čitanja anglofonih 
književnosti. 

str. 657 
 

92. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Luke Perušića pod 

naslovom Bioetički aspekti suvremene znanosti. 

str. 661 

 

93. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Helene Trbušić pod 

naslovom Kritička analiza diskursa o fleksibilizaciji tržišta rada. 

str. 668 

 

94. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Anite Rapan Papeša 
pod naslovom Avarodobni arheološki krajobraz međuriječja Bosuta, Vuke i 
Dunava. 

str. 672 
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94. 1. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Jelene Knešaurek 
Carić pod naslovom Tekstovi o glazbi na latinskom jeziku u 18. stoljeću. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/Jelena_Knesaurek_Caric_izvjestaj.pdf 

 

5. Promjena mentora 

95. Prijedlog Vijeća poslijediplomskoga doktorskoga studija Predmoderne povijesti da 

se studentu Zoranu Turku imenuje novi mentor pri izradi doktorskoga rada čija 

je tema Međimurje u kasnom srednjem vijeku odobrena 10. rujna 2019. na sjednici 

Senata Sveučilišta u Zagrebu. S obzirom na kronološku i sadržajnu specifičnost 

teme doktorskog rada umjesto prve mentorice prof. dr. sc. Nataše Štefanec 

predlaže se novi mentor doc. dr. sc. Luka Špoljarić, dok prof. dr. sc. Ivan Jurković 

ostaje drugi mentor. 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/VPS/vps_2021_10_5.pdf 

6. Obustava postupka 

96. Obustava postupka ocjene doktorskoga rada Mire Muhoberac pod naslovom 

Držićev qui pro quo ili paradoks lašca: teatremi i ideologemi zbog smrti 

pristupnice. 

7. Nastavni predmeti 

97. Prijedlog poslijediplomskoga doktorskoga studija Arheologije za izmjene u 
studijskom programu. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/VPS/vps_arheologija.pdf 
 

98. Prijedlog poslijediplomskoga doktorskoga studija Psihologije za usvajanje 
Akcijskog plana za unapređenje kvalitete studijskog programa nakon provedenog 
postupka reakreditacije u 2018. godini i izdavanja potvrde o ispunjavanju uvjeta 
za izvođenje studija. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/VPS/vps_psihologija.pdf 
 

99. Prijedlog poslijediplomskoga doktorskoga studija Predmoderne povijesti za 
usvajanje Akcijskog plana za unapređenje kvalitete studijskog programa nakon 
provedenog postupka reakreditacije u 2019. godini i izdavanja potvrde o 
ispunjavanju uvjeta za izvođenje studija. 

 
100. Prijedlog Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti za 

imenovanje prof. dr. sc. Krešimira Pavline za voditelja te prof. dr. sc. Sonje 
Špiranec za zamjenicu voditelja poslijediplomskoga doktorskoga studija 
Informacijskih i komunikacijskih znanosti u ak. god. 2021./2022. 
 

101. Prijedlog Vijeća Odsjeka za kroatistiku za imenovanje prof. dr. sc. Tvrtka 
Vukovića za voditelja te izv. prof. dr. sc. Ivana Markovića za zamjenika voditelja 
poslijediplomskoga doktorskoga studija Hrvatska filologija u interkulturnom 
kontekstu i poslijediplomskoga doktorskoga studija Kroatistike u ak. god. 
2021./2022. 

 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/Jelena_Knesaurek_Caric_izvjestaj.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/VPS/vps_2021_10_5.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/VPS/vps_arheologija.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/VPS/vps_psihologija.pdf
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102. Prijedlog Vijeća Odsjeka za komparativnu književnost za imenovanje doc. 
dr. sc. Maše Grdešić za zamjenicu voditelja poslijediplomskog studija Znanosti o 
književnosti, teatrologije, dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture 
u ak. god. 2021./2022. i 2022./2023. 

 

G. SLOBODNE STUDIJSKE GODINE, KADROVSKA PITANJA I DRUGO 

1. Pročelnici odsjeka i predstojnici katedri 

103. Prijedlog Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti za 
imenovanje doc. dr. sc. Petre Bago za predstojnicu Katedre za obradu prirodnog 
jezika, leksikografiju i enciklopedistiku. 
 

104. Prijedlog Odsjeka za kroatistiku za imenovanje doc. dr. sc. Ane Ćavar za 
predstojnicu Katedre za metodiku hrvatskog jezika i književnosti u ak. god. 
2021./2022. i 2022./2023. 
 

105. Prijedlog Odsjeka za talijanistiku za imenovanje prof. dr. sc. Ivice Peša 
Matracki za predstojnicu Katedre za talijanski jezik u ak. god. 2021./2022. i 
2022./2023. 
 
 

2. Slobodne studijske godine i dopusti 

106. Izvještaj doc. dr. sc. Zrinke Božić o korištenju slobodne studijske godine u 
ak. god. 2020./2021. 

str. 676 
 

107. Izvještaj prof. dr. sc. Meri Tadinac o korištenju slobodne studijske godine 
u ak. god. 2020./2021. 

str. 679 
 

108. Izvještaj prof. dr. sc. Jelene Šesnić o korištenju slobodne studijske godine 
u ak. god. 2020./2021. 

str. 684 
 

109. Molba Luke Jurasa za odobrenje plaćenog dopusta od 20. listopada 2021. 
do 6. prosinca 2021. radi boravka na Institute of Psychology, Faculty of Philosophy, 
Jagiellonian University of Krakow, u okviru stipendije Srednjoeuropskog 
programa razmjene za sveučilišne studije (CEEPUS). 

str. 687 

3. Drugo 

110. Prihvaćanje Samoanalize Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u 

postupku reakreditacije 2021. godine. 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/Samoanaliza_FFZG_2021_FV.
pdf 
 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/Samoanaliza_FFZG_2021_FV.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/Samoanaliza_FFZG_2021_FV.pdf
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111. Izmjena Odluke o imenovanju Stegovnog suda za studente kojom se 
umjesto Josipa Majseca, koji je podnio ostavku na mjesto predstavnika iz redova 
studenata, izabire Rea Kurtović za novog predstavnika iz redova studenata u 
Stegovnom sudu za studente. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/odluka_izmjena_predstavnik
a_stegovnog_suda.pdf 
 

112. Prijedlog imenovanja prof. dr. sc. Krešimira Filipeca za predstojnika 
Arheološkog zavoda Filozofskog fakulteta u ak. godini 2021./2022. i 2022./2023. 
 

113. Prijedlog Odsjeka za arheologiju za preimenovanje Katedre za antičku 
provincijalnu i ranokršćansku arheologiju u Katedru za rimsku provincijalnu, 
kasnoantičku i ranokršćansku arheologiju. 
 

114. Razrješenje doc. dr. sc. Petre Matović kao članice Vijeća povjerenika za 
kvalitetu i zamjenske članice Povjerenstva za kvalitetu te imenovanje prof. dr. sc. 
Nevena Jovanovića članom Vijeća povjerenika za kvalitetu kao predstavnika 
Odsjeka za klasičnu filologiju i kao novog zamjenskog člana Povjerenstva za 
kvalitetu. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/POK/KLF_Molba_promjena_p
ovjerenika.pdf 
 

115. Razrješenje prof. dr. sc. Damira Ljubotine kao člana Vijeća povjerenika za 
kvalitetu te imenovanje izv. prof. dr. sc. Nine Pavlin Bernardić članicom Vijeća 
povjerenika za kvalitetu kao predstavnice Odsjeka za psihologiju. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/POK/PSI_Odluka_povjerenik_
POK.pdf 
 

116. Molba Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju za odobrenje 
gostovanja sljedećih predavača u sklopu redovite nastave na kolegiju Etnografija 
jugoistočne Europe u predavaonici A-125 u trajanju od 15.30 do 16.15 sati u 
sljedećim nastavnim terminima: 
27. 10. „Etnografija Bugarske 1“, izv. prof. dr. sc. Mira Markova, Sveučilište Sv. 
Kliment Ohridski, Sofija. 
3. 11. „Etnografija Slovenije“, doc. dr. sc. Marko Vidnjevič, Sveučilište u Mariboru. 
10. 11. „Etnografija Bosne i Hercegovine 1“, doc. dr. sc. Damir Zorić, Sveučilište u 
Mostaru. 
17. 11. „Etnografija Bosne i Hercegovine 2“, dr. sc. Lebiba Džeko, Zemaljski muzej 
BIH. 
24. 11. „Etnografija Bugarske 2“, izv. prof. dr. sc. Petko Hristov, Institut za 
etnologiju i folkloristiku, Sofija. 
1. 12. „Etnografija Makedonije“, prof. dr. sc. Ljupče Risteski, Sveučilište u Skopju. 
8. 12. „Etnografija Crne Gore“, prof. dr. sc. Lidija Vujačić, Sveučilište Crne Gore. 
15. 12. „Etnografija Srbije“, prof. dr. sc. Bojan Žikić, Etnografski institut, Beograd. 
22. 12. „Etnografija Albanije“, prof. dr. sc. Hasan Jashari, Sveučilište Jugoistočna 
Europa, Tetovo. 
12. 1. „Etnografija Kosova“, Rina Geci, Sveučilište u Grazu. 
 

117. Razno 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/odluka_izmjena_predstavnika_stegovnog_suda.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/odluka_izmjena_predstavnika_stegovnog_suda.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/POK/KLF_Molba_promjena_povjerenika.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/POK/KLF_Molba_promjena_povjerenika.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/POK/PSI_Odluka_povjerenik_POK.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/POK/PSI_Odluka_povjerenik_POK.pdf

