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VEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3
KLASA: 003-01/21-02/10
BROJ: 3804-850-21-1
Zagreb, 10. studenog 2021.

POZIV
Na osnovi članka 36. Statuta, sazivam 2. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća
Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koja će se održati u srijedu 17. studenog 2021. s
početkom u 11 sati u dvorani D VII.
Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika
- izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća održane 29. rujna 2021.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/zapisnik_izv_2021_09.pdf
-

izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća održane 7. listopada 2021.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/zapisnik_izv_2021_10.pdf

-

1. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 20. listopada 2021.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/zapisnik_2021_10.pdf

2. Obavijesti o.d. dekana i o. d prodekana
2. 1. Potvrda izbora prodekana

3. Izvještaj sa sjednice Senata i Vijeća društveno-humanističkog područja
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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 znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje
društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije, na Katedri za
socijalnu ekologiju Odsjeka za sociologiju
1. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
2. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
3. izv. prof. dr. sc. Ivanka Buzov (Filozofski fakultet, Split)
5. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje
sociologija, grana posebne sociologije, na Odsjeku za sociologiju
1. izv. prof. dr. sc. Ivan Landripet
2. prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer
3. izv. prof. dr. sc. Marija Brajdić Vuković (Institut za društvena istraživanja,
Zagreb)
6. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti,
polje filozofija, na Katedri za judaistiku Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i
judaistiku
1. doc. dr. sc. Naida-Mihal Brandl
2. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić
3. prof. dr. sc. Klaus Davidowicz (Institut za judaistiku, Beč)
7. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje
informacijske i komunikacijske znanosti, u Centru za obrazovanje nastavnika
1. prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović
2. izv. prof. dr. sc. Kristina Kocijan
3. doc. dr. sc. Marijana Ražnjević Zdrilić (Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i
komunikacijske znanosti)
8. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje
pedagogija, u Centru za obrazovanje nastavnika
1. izv. prof. dr. sc. Ante Kolak
2. doc. dr. sc. Zvonimir Komar
3. doc. dr. sc. Irena Klasnić (Učiteljski fakultet, Zagreb)
9. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u suradničko zvanje
i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje
filologija, grana opće jezikoslovlje, na Katedri za algebarsku i računalnu lingvistiku
Odsjeka za lingvistiku
1. prof. dr. sc. Marko Tadić
2. prof. dr. sc. Ida Raffaelli
3. prof. dr. sc. Vlasta Erdeljac
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10. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u suradničko zvanje
i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija,
grana turkologija, na Katedri za turkologiju Odsjeka za hungarologiju, turkologiju
i judaistiku
1. prof. dr. sc. Ekrem Čaušević
2. doc. dr. sc. Marta Andrić
3. doc. dr. sc. Azra Abadžić Navaey
1. 1. Potvrda izbora
10. 1 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 Odsjeku za psihologiju.
Izvještaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice u trajnom
zvanju prihvaćen je na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 14. srpnja 2021.
Odluka Matičnog odbora o izboru dr. sc. Gordane Kuterovac Jagodić u znanstveno
zvanje znanstvene savjetnice u trajnom zvanju u znanstvenom području društvenih
znanosti, polje psihologija, KLASA: UP/I-640-03/21-01/0854, ur. br. 355-06-04-210002 od 28. listopada 2021.
2. Izvještaj o izborima u znanstveno-nastavna, nastavna, suradnička i stručna
zvanja
11. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Lahorke Plejić Poje u
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice za područje
humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika na Katedri za stariju
hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku.
str. 17
12. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Marinka Koščeca u
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za
područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za
francusku književnost Odsjeka za romanistiku.
str. 83
13. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Gordane Matić u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto docentice za područje humanističkih znanosti,
polje filologija, grana romanistika, na Katedri za hispanske književnosti Odsjeka
za romanistiku.
str. 121
14. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Inje Erceg u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto docentice za područje društvenih znanosti,
polje psihologija, grana razvojna psihologija, na Katedri za razvojnu psihologiju
Odsjeka za psihologiju.
str. 196
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15. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Filipa Šimetina Šegvića u
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje
humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i
suvremena povijest, na Katedri za povijest Srednje i Jugoistočne Europe Odsjeka
za povijest.
str. 211
16. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Dariye Pavlešen u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto docentice za područje humanističkih znanosti,
polje filologija, grana slavistika, na Katedri za ukrajinski jezik i književnosti
Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti.
str. 233
17. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Jelene Spreicer u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto docentice za područje humanističkih znanosti,
polje filologija, grana germanistika, na Katedri za njemačku književnost Odsjeka
za germanistiku.
str. 259
18. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Ivanke Rajh u nastavno zvanje i
na radno mjesto lektorice za područje humanističkih znanosti, polje filologija,
grana romanistika na Katedri za francuski jezik Odsjeka za romanistiku.
str. 289
19. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru Jasne Ćirić u nastavno zvanje i na radno
mjesto više predavačice za područje humanističkih znanosti, polje filologija,
grana romanistika, predmet francuski jezik u Centru za strane jezike.
str. 313
20. Izvještaj stručnoga povjerenstva o reizboru dr. sc. Aleksandre Mindoljević
Drakulić u nastavno zvanje i na radno mjesto više predavačice u Centru za
obrazovanje nastavnika.
str. 321
B. MIŠLJENJE FAKULTETSKOG VIJEĆA
1. Imenovanje stručnih povjerenstava radi davanja mišljenja o izborima u zvanja
predloženika visokih učilišta
21. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženika za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog
profesora za područje humanističkih znanosti, polje povijest, na Prirodoslovnomatematičkom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (predloženik: dr. sc. Tihomir
Vukelja)
1. prof. dr. sc. Damir Agičić
2. izv. prof. dr. sc. Ivica Šute
3. izv. prof. dr. sc. Igor Duda (Filozofski fakultet, Pula)
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22. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženice za izbor u nastavno zvanje i radno mjesto predavačice, područje
humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, za kolegije Engleski jezik
1-4 na neodređeno radno vrijeme u nepunom radnom vremenu od 40% na
Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (predloženica: Jelena Mandić)
1. prof. dr. sc. Irena Zovko Dinković
2. prof. dr. sc. Višnja Josipović Smojver
3. prof. dr. sc. Feđa Vukić (Arhitektonski fakultet, Zagreb)
2. Mišljenje o izborima u zvanja predloženika visokih učilišta
23. Mišljenje stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Martine Ivanuš i dr. sc. Ivane
Podnar u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje
humanističkih znanosti, polje povijesti umjetnosti, na Arhitektonskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu.
str. 335
3. Imenovanje stručnih povjerenstava radi davanja mišljena o izborima u
znanstvena zvanja
24. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženice za izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice za područje
društvenih znanosti, polje psihologija (predloženica: dr. sc. Andreja Bartolac)
1. izv. prof. dr. sc. Anita Lauri Korajlija
2. izv. prof. dr. sc. Margareta Jelić
3. izv. prof. dr. sc. Barbara Kalebić Maglica (Filozofski fakultet, Rijeka)
4. Mišljenje o izborima u znanstvena zvanja predloženika
25. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Jasminke Lažnjak u
znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u trajnom zvanju za područje
društvenih znanosti, polje sociologija.
str. 365
26. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Saše Puzića u
znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika za područje društvenih znanosti,
polje sociologija.
str. 390
27. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Ivana Dunđera u
znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za područje društvenih
znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti.
str. 406
28. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Ivana Markića u
znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za područje društvenih
znanosti, polje pedagogija.
str. 449
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29. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Tijane Vukić u
znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za područje društvenih znanosti,
polje informacijske i komunikacijske znanosti.
str. 478

C. NASTAVNI PREDMETI
30. Prijedlog za otvaranje izvanrednog ispitnog roka za preddiplomski i diplomski
studij od 29. studenog do 3. prosinca 2021.
1. Studijski programi
31. Kriteriji za upis u 1. godinu preddiplomskih i integriranih studija u ak. god.
2022./2023.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/Kriteriji_upis_preddiplomski
_i_integrirani_22_23.xlsx
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/Kriteriji_Hrvati_izvan_RH_22
_23.xlsx
32. Naknadne izmjene u izvedbenom planu za ak. god. 2021./2022.

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/POK/POK_naknadne_izmjene.zip

33. Godišnje izvješće o osiguravanju kvalitete na Filozofskom fakultetu za ak. god.
2020./2021.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/POK/POK_godisnje_izvjesce_20_21.
pdf

34. Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete na Filozofskom fakultetu za ak. god.
2021./2022.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/POK/POK_plan_aktivnosti_21_22.pd
f

2. Angažiranje vanjskih suradnika i ugovornih lektora
35. Molba Odsjeka za indologiju i dalekoistočne studije za odobrenje angažiranja
ugovornog letora za kineski jezik Shengkai Caia na Katedri za sinologiju u
razdoblju od 1. 3. 2022. do 1. 3. 2024.
36. Izmjene u angažiranju vanjskih suradnika za akademsku godinu 2021./2022.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/izmjene_plan_vanjske_21_22
_11.xlsx
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3. Mentori
37. Prijedlog Odsjeka za talijanistiku za izbor mentora na nastavničkom smjeru
diplomskog studija talijanistike u ak. god. 2021./2022.:
Ivana Skvrce Kramarić – XVI. Jezična gimnazija, Križanićeva 4a, Zagreb
Sandra Crnković Kranjčec – X. Gimnazija, Klaićeva 7, Zagreb
Danijela Filipović Bojanić – II. gimnazija, Križanićeva 4, Zagreb
Snježana Buić – II. gimnazija, Križanićeva 4, Zagreb
Andrea Svilarić – XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, Zagreb
Ines Staničić – Hotelijersko-turistička škola, Frankopanska 8, Zagreb
Monica Priante – Katolički-bogoslovni fakultet, Vlaška 38, Zagreb
Katarina Mistrić – OŠ dr. Ivan Merz, F. Račkoga 4, Zagreb
Kristina Štefiček – OŠ Augusta Šenoe, Selska 95, Zagreb
Gordana Zatezalo – OŠ Pavleka Miškine, Sveti duh 24, Zagreb
Dubravka Novak – OŠ A.G. Matoša, A. Augustinčića 12, Zagreb
Kristina Huljev – OŠ A.G. Matoša, A. Augustinčića 12, Zagreb
Ljerka Perković Hnatjuk – OŠ Rudeš, Jablanska 51, Zagreb
38. Prijedlog Odsjeka za sociologiju za izbor mentorica na kolegiju Praksa nastave
sociologije u ljetnom semestru ak. god 2021./2022.:
Irena Ihas Jurić – II. gimnazija, Križanićeva 4a, Zagreb
Zlata Paštar – I. gimnazija, Avenija Dubrovnik 36, Zagreb
39. Prijedlog Odsjeka za pedagogiju vježbaonica i mentorica za stručno-pedagošku
praksu iz kolegija Školska-stručno pedagoška praksa (voditelj prakse: izv. prof. dr.
sc. Ante Kolak) i Stručno-pedagoška praksa u ustanovi ranog odgoja (voditeljica
prakse: prof. dr. sc. Edita Slunjski) za ak. god. 2021./2022.
Školska stručno-pedagoška praksa:
Katja Turk – OŠ Tituša Brezovačkog, Špansko ul. 1, Zagreb
Katarina Posavec – OŠ Malešnica, Ul. Ante Topića Mimare 36
Mara Stojanac – OŠ Frana Galovića, Školski prilaz
Marinović Radojković – OŠ Gustava Krkleca, Ul. Božidara Magovca 103
Andrea Gregurić Jug – OŠ Božjakovina, Domaćinska 1, Božjakovina
Anđa Pavlović – OŠ Savski gaj, Remetinečka cesta 64a, Zagreb
Vedrana Kurjan Manestar – OŠ Medvedgrad, Strama ulica 15, Zagreb
Biljana Manin OŠ Trnsko, Trnsko ulica 25, Zagreb
Zdravka Ciglenečki – OŠ Jure Kaštelana, Ul. Vladimira Ruždjaka 2a, Zagreb
Mirela Sučević – OŠ Kajzerica, Ul. Žarka Dolinara 9, Zagreb
Jadranka Bizjak Igrec – OŠ Bukovac, Trnac ul. 42, Zagreb
Zlatica Šimunović – Škola za medicinske sestre Vrapče, Bolnička cesta 32, Zagreb
Nada Mudrovčić – Škola za medicinske sestre Vinogradska, Vinogradska cesta 39,
Zagreb
Vanja Praznik – OŠ Davorina Trstenjaka, Krčka ul. 3, Zagreb
Silvija Teskeredžić – OŠ Jordanovac, Jordanovac ul. 108, Zagreb
Katarina Savić – Športska gimnazija, Selska cesta 119, Zagreb
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Ustanove ranog odgoja i obrazovanja:
Ana Klara Stamenković – Dječji vrtić Dječja igra, A. B. Jurišića 9, Zagreb
Nikolina Nikić – Dječji vrtić Gajnice, Hrvatskih iseljenika 6, Zagreb
Zlata Gunc – Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić, Cerska 22, Zagreb
Sonja Marković – Dječji vrtić Malešnica, A. Topića Mimare 36, Zagreb
Mirna Krpan – Dječji vrtić Medveščak, Voćarska bb, Zagreb
Alka Požnjak – Malobabić Dječji vrtić Radost, Ljubijska bb, Zagreb
Ivana Popek – Dječji vrtić Milana Sachsa, Sachsova 5, Zagreb
Sanda Barić – Dječji vrtić Šumska jagoda, Sveti Duh 75, Zagreb
Đurđica Grozdanović – Dječji vrtić Trešnjevka, Badalićeva 24, Zagreb
Biljana Vidačić Maraš i Andrea Santini – Dječji vrtić Trnsko, Trnsko 19, Zagreb
Katica Kuljašević – Dječji vrtić Vrbik, Gagarinov put 10, Zagreb
Vesna Kašuba – Dječji vrtić Zrno, Nede Krmpotić 5, Zagreb
40. Prijedlog Odsjeka za anglistiku za izbor mentora na nastavničkom smjeru
diplomskog studija anglistike u ak. god. 2021./2022.:
Osnovne škole
Ante Žderić – OŠ Cvjetno naselje
Marina Hadžiomerović – OŠ Medvedgrad
Mirta Grizak Štrbenac – OŠ D. Domjanića
Dajana Vukadin – OŠ Sveta Klara
Željka Paleka – OŠ Prečko
Tatyana Butorac – OŠ Granešina
Suzana Anić-Antić – OŠ Jabukovac
Andrea Gostl – OŠ Vrbani
Anita Damjanović – OŠ Sesvetski Kraljevec
Dijana Posedi – OŠ Davorina Trstenjaka (porodiljni dopust)
Ratko Johan – Osnovna škola Matije Gupca (Matija Gubec International School)
Olivera Lemaić – OŠ Ivana Cankara
Srednje škole
Milena Gilić Gerber, Dunja Krpanec – V. gimnazija
Lada Rebernjak, Danijela Ille – XVI. Gimnazija
Izabela Vujičić Capar – Upravna škola Zagreb
Elena Erak – XVIII. gimnazija
Ivana Tonžetić Budošan – I. tehnička škola „Tesla“
Dubravka Radoničić – Tehnička škola Ruđera Boškovića
Marina Kevrić – Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Katarina Vukelić, Marin Popović – Škola za primijenjenu umjetnost i dizajn, Zagreb
Ankica Šarić, Helga Kraljik – Srednja škola Ban Josip Jelačić, Zaprešić
Škole stranih jezika
Jasminka Dupor, Irena Kormanić – Sova jezično učilište
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Fakulteti
doc. dr. sc. Darija Omrčen – Kineziološki fakultet
dr. sc. Ivana Lukica – Tekstino-tehnološki fakultet
dr. sc. DubravkaPleše – Rudarsko-geološko-naftni fakultet
dr. sc. Saša Bjelobaba – Fakultet političkih znanosti

D. IZVJEŠTAJ O RADU ASISTENATA I POSLIJEDOKTORANADA
41. Izvještaj o radu dr. sc. Une Mikac, poslijedoktorandice na Odsjeku za psihologiju.
str.502
E. STJECANJE DOKTORATA ZNANOSTI

42. 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.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/Misljenje_Borovac_Pecarevic.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/Dokumentacija_Borovac_Pecarevic.
pdf

1. Imenovanje stručnih povjerenstava za ocjenu teme u doktorskom studiju
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/VPS/vps_2021_11_1.pdf
43. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Ane Božičević pod naslovom
Dijecezanski muzej Zagrebačke nadbiskupije i očuvanje drvene
polikromirane skulpture od 1939. do danas, na poslijediplomskome
doktorskome studiju Povijesti umjetnosti, mentori: prof. dr. sc. Marko Špikić i prof.
dr. sc. Vladan Desnica (Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu)
1. izv. prof. dr. sc. Franko Ćorić
2. prof. dr. sc. Marko Špikić
3. dr. sc. Daniel Premerl, viši znan. suradnik (Institut za povijest umjetnosti,
Zagreb)
44. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Ive Kožnjak pod naslovom
Sakralna arhitektura u doba baroka u Međimurju, na poslijediplomskome
doktorskome studiju Povijesti umjetnosti, mentorica: izv. prof. dr. sc. Dubravka
Botica
1. doc. dr. sc. Danko Šourek
2. izv. prof. dr. sc. Dubravka Botica
3. dr. sc. Petar Puhmajer, znan. suradnica (Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb)
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45. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Vjerana Lazića pod naslovom
Historijsko-emocionološka analiza posttridentske pobožnosti u duhovnoteološkom opusu Franje Glavinića (1585-1652), na poslijediplomskome
doktorskome studiju Predmoderne povijesti, mentorice: prof. dr. sc. Zrinka
Blažević i doc. dr. sc. Ivana Brković
1. izv. prof. dr. sc. Trpimir Vedriš
2. izv. prof. dr. sc. Dolores Grmača
3. izv. prof. dr. sc. Danijel Tolvajčić (Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu)
46. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Filipa Lovrića pod naslovom
Transformacija povijesnog pejzaža zadarskog otočja od 4. do sredine 14.
stoljeća, na poslijediplomskome doktorskome studiju Predmoderne povijesti,
mentor: prof. dr. sc. Miljenko Jurković
1. prof. dr. sc. Neven Budak
2. prof. dr. sc. Miljenko Jurković
3. izv. prof. dr. sc. Ivan Josipović (Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest umjetnosti)
47. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Dražena Maleša pod
naslovom Upravljanje medijima i komunikacijskim sustavom velikih
sportskih događaja, na poslijediplomskome doktorskome studiju Informacijske
i komunikacijske znanosti, mentor: prof. dr. sc. Danijel Labaš (Fakultet hrvatskih
studija u Zagrebu)
1. prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica
2. prof. dr. sc. Danijel Labaš
3. doc. dr. sc. Lana Ciboci (Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski
menadžment, Zagreb)
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_11_2.pdf
48. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Maje Jović pod
naslovom Radnička kultura Borova od 1950-ih godina do danas, na
poslijediplomskome doktorskom studiju Znanosti o književnosti, teatrologije i
dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture – opći smjer, 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).
49. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Igora Mrkalja pod
naslovom Ustaški teror i genocid – primjer Gline i glinskog kotara 1941.1942. godine, na poslijediplomskome doktorskome studiju Moderne i suvremene
hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu, mentor: prof. dr. sc. Ivo
Goldstein.
50. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje 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, znan.
savjetnica (Institut za povijest umjetnosti, Zagreb) i izv. prof. dr. sc. Ahmed Zildžić
(Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu).
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51. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Ivane Udovičić pod
naslovom Socijalna umjetnost u Bosni i Hercegovini, na poslijediplomskome
doktorskome studiju Povijesti umjetnosti, mentorica: doc. dr. sc. Lovorka Magaš
Bilandžić.
52. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Karla Kanajeta pod
naslovom Vladino upravljanje kriznom komunikacijom na internetu u
javnozdravstvenoj 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).
53. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Mije Knezovića pod
naslovom Informacijska pismenost kao prekursor strateškog predviđanja,
na poslijediplomskome doktorskome studiju Informacijske i komunikacijske
znanosti, mentorica: prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica.
54. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Nikole Ercega pod
naslovom Decision-making skills and styles as predictors of managerial
performance (Vještine i stilovi donošenja odluka kao prediktori uspjeha u poslu
rukovoditelja), za izradu disertacije po skandinavskom modelu na
poslijediplomskome doktorskome studiju Psihologije, mentor: izv. prof. dr. sc.
Zvonimir Galić.
55. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje 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 znan. suradnica (Institut
za društvena istraživanja, Zagreb).
3. Imenovanje stručnih povjerenstava za ocjenu doktorskog rada
56. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Martine Horvat
pod naslovom Jezik i gramatikološki prinos Lanosovićeve slavonske
gramatike u kontekstu standardizacije hrvatskoga jezika, mentori: prof.
emeritus dr. sc. Ivo Pranjković i dr. sc. Marijana Horvat, znan. savj. (Institut za
hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb)
1. prof. dr. sc. Anđela Frančić
2. prof. dr. sc. Krešimir Mićanović
3. dr. sc. Željka Brlobaš, znan. savj. (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb)
57. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Marte Petrak
pod naslovom Leksičko-značenjske strukture u francuskome i hrvatskom
jeziku s osobitim obzirom na prefiksaciju: kontrastivna analiza, mentorice:
prof. dr. sc. Ida Raffaelli i izv. prof. dr. sc. Ivana Franić
1. doc. dr. sc. Krešimir Šojat
2. prof. dr. sc. Ida Raffaelli
3. dr. sc. Tomislava Bošnjak Botica, viša znan. suradnica (Institut za hrvatski jezik
i jezikoslovlje)
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58. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Nikole
Tomašegovića pod naslovom Modernistički pokret mladih u hrvatskoj
kulturu i politici na prijelomu 19. i 20. stoljeća, mentor: prof. dr. sc. Iskra Iveljić
1. prof. dr. sc. Damir Agičić
2. izv. prof. dr. sc. Marina Protrka Štimec
3. izv. prof. dr. sc. Rok Stergar (Filozofski fakultet, Ljubljana)
59. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Dunje Nekić pod
naslovom Recepcija stvaralaštva Kluba likovnih umjetnica od prve polovice
20. stoljeća do danas, mentorica: prof. dr. sc. Leonida Kovač (Akademija likovnih
umjetnosti, Zagreb)
1. doc. dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić
2. prof. dr. sc. Frano Dulibić
3. dr. sc. Irena Kraševac, viša znan. suradnica (Institut za povijest umjetnosti,
Zagreb)
60. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Katarine Katavić
pod naslovom Postanak i ustroj romskoga u okviru povijesti indoarijskih
jezika, mentor: prof. dr. sc. Mislav Ježić (Fakultet filozofije i religijskih znanosti,
Zagreb)
1. izv. prof. dr. sc. Ivan Andrijanić
2. dr. sc. Danijel Vojak, viši znan. suradnik (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar)
3. prof. dr. sc. Mislav Ježić (Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u
Zagrebu)
61. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Zdenke Burda
pod naslovom Svrha ili opći cilj Hrvatskoga jezika u srednjoj školi od 70-ih
godina 20. stoljeća do danas, mentor: izv. prof. dr. sc. Marko Alerić
1. prof. dr. sc. Bernardina Petrović
2. doc. dr. sc. Ana Ćavar
3. doc. dr. sc. Martina Kolar Billege (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
62. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Ivana Žagara pod
naslovom Nogometna publika i raspad Jugoslavije. Od nacionalističkih
parola do međunacionalnih sukoba (1980-1991), mentor: izv. prof. dr. sc.
Hrvoje Klasić
1. doc. dr. sc. Martin Previšić
2. izv. prof. dr. sc. Ivica Šute
3. dr. sc. Davor Kovačić, znan. suradnik (Hrvatski institut za povijest, Zagreb)
63. Prijedlog za promjenu redoslijeda i sastava članova stručnoga povjerenstva za
ocjenu doktorskoga rada Ines Škuflić-Horvat pod naslovom Metodičke osnove
rada s djecom i mladima u području dramskog stvaralaštva, mentori: izv. prof.
dr. sc. Marko Alerić i doc. dr. sc. Iva Gruić (Učiteljski fakultet, Zagreb )
1. doc. dr. Damir Miholić (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb)
2. prof. emeritus dr. sc. Boris Senker
3. doc. dr. sc. Ana Ćavar
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64. Prijedlog za promjenu sastava stručnog 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. izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić
3. prof. dr. sc. Božo Skoko (Fakultet političkih znanosti, Zagreb)
4. Izvještaj stručnih povjerenstava za ocjenu doktorskog rada
65. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Marijane Matijaš pod
naslovom Uloga karijerne prilagodljivosti u tranziciji s fakulteta na posao.
str. 507
66. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Morane Plavac pod
naslovom Predodžbe o Mađarima u hrvatskoj književnoj periodici od 1835.
do 1858.
str.511
67. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Barbare Kalanj
Butković pod naslovom Tradicijska baština Novog Vinodolskog i djelo Ivana
Mažuranića.
str. 515
5. Nastavni predmeti
68. Obustava postupka za izmjene u studijskom programu Moderne i suvremene
hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekst pokrenut odlukom
Fakultetskog vijeća od 21. travnja 2021.
F. STJECANJE ZAVRŠNOG/SPECIJALISTIČKOG RADA
1. Imenovanje stručnih povjerenstava za ocjenu završnog/specijalističko rada
69. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu završnog specijalističkog rada
Dunje Rančić Dopuđ pod naslovom Osobine ličnosti, aleksitimija i kvaliteta
života oboljelih od upalnih bolesti crijeva, mentorica: izv. prof. dr. sc. Anita
Lauri Korajlija
1. doc. dr. sc. Tanja Jurin
2. izv. prof. dr. sc. Anita Lauri Korajlija
3. prof. dr. sc. Nadan Rustemović (Medicinski fakultet, Zagreb)

G. SLOBODNE STUDIJSKE GODINE, KADROVSKA PITANJA I DRUGO
1. Pročelnici odsjeka i predstojnici katedri
70. Prijedlog Odsjeka za klasičnu filologiju za imenovanje prof. dr. sc. Nevena
Jovanovića za zamjenika pročelnice Odsjeka za klasičnu filologiju do 30. rujna
2022., a zbog odlaska doc. dr. sc. Petre Matović na bolovanje/rodiljni dopust.
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71. Prijedlog Odsjeka za kroatistiku za imenovanje lektorice Jelene Cvitanušić za
zamjenicu voditelja Croaticuma u ak. god. 2021./2022.
72. Prijedlog Odsjeka za lingvistiku za imenovanje predstojnica katedri za ak. god.
2021./2022. i 2022./2023.:
Katedra za opću lingvistiku – prof. dr. sc. Ida Raffaelli
Katedra za primijenjenu lingvistiku – prof. dr. sc. Vlasta Erdeljac
2. Slobodne studijske godine i dopusti
73. Izvještaj prof. dr. sc. Vesne Vlahović Štetić o korištenju slobodne studijske
godine u ak. god. 2020./2021.
str. 521
74. Izvještaj prof. dr. sc. Nevena Budaka o korištenju slobodne studijske godine u ak.
2020./2021.
str. 523
75. Izvještaj izv. prof. dr. sc. Rajne Šošić Klindžić o korištenju slobodne studijske
godine u ak. god. 2020./2021.
str. 526
76. Izvještaj prof. dr. sc. Davora Dukića o korištenju slobodne studijske godine u ak.
god. 2020./2021.
str. 530
77. Izvještaj izv. prof. dr. sc. Tatjane Pišković o korištenju slobodne studijske godine
u ak. god. 2020./2021.
str. 534
78. Izvještaj izv. prof. dr. sc. Irene Bratičević o korištenju slobodne studijske godine
u ak. god. 2020./2021.
str. 536
79. Molba doc. dr. sc Ivane Peruško za odobrenje korištenja slobodne studijske
godine u ak. god. 2022./2023.
str. 538
80. Molba prof. dr. sc. Bernardine Petrović za odobrenje korištenje slobodne
studijske godine u ak. god. 2022./2023.
str. 539
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3. Drugo
81. Izvješće o radu Croaticuma u ak. god 2020./2021.

str. 540

82. Izmjene i dopune Pravilnika o načinu, kriterijima i mjerilima raspodjele prihoda
na tržištu zaposlenicima koji su neizravno sudjelovali u ostvarenju prihoda
str. 545
83. Davanje suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave računala za potrebe
Knjižnice procijenjene vrijednosti iznad 1.000.000,00 kuna.

84. Davanje suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave usluga opskrbe
toplinskom energijom za 2022. godinu procijenjene vrijednosti iznad
1.000.000,00 kn.
84. 1. Izmjene i dopune Pravilnika o radu Knjižnice
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/Pravilnik_o_radu_Knjiznice.pdf
85. Razno

