1

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3
KLASA: 003-01/22-01/1
BROJ: 3804-850-22-1
Zagreb, 12. siječnja 2022.

POZIV
Na osnovi članka 36. Statuta, sazivam 4. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća
Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koja će se održati u srijedu 19. siječnja 2022. s početkom
u 9 sati u dvorani D VII.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika 3. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 15. prosinca
2021.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/zapisnik_2021_12.pdf
2. Obavijesti dekana i prodekana
3. Izvještaj sa sjednice Senata i Vijeća društveno-humanističkog područja
4. Produžetak trajanja odluke Fakultetskog vijeća KLASA: 602-04/21-01/16;
URBROJ: 3804-850-21-2 od 15. srpnja 2021. godine do 30. rujna 2022. godine, a
zbog nastavka loše epidemiološke situacije i nemogućnosti studenata da završe
svoje obveze.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/produljenje_covid.pdf
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A. IZBORI
1. Prijedlog za raspise natječaja i imenovanje stručnih povjerenstava
5. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje
humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika na Katedri za englesku
književnost Odsjeka za anglistiku
1. prof. dr.sc. Borislav Knežević
2. prof. dr.sc. Tatjana Jukić Gregurić
3. prof. dr.sc. Sanja Runtić (Filozofski fakultet, Osijek)
6. 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 Katedri za vojnu sociologiju Odsjeka za
sociologiju
1. prof. dr. sc. Mirko Bilandžić
2. doc. dr. sc. Danijela Lucić
3. prof. dr. sc. Renato Matić (Fakultet hrvatskih studija, Zagreb)
7. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti,
polje filozofija, grana etika, na Katedri za etiku Odsjeka za filozofiju
1. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić
2. doc. dr. sc. Goran Sunajko
3. doc. dr. sc. Igor Eterović (Medicinski fakultet, Rijeka)
8. 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 na Katedri za bibliotekarstvo Odsjeka za
informacijske i komunikacijske znanosti
1. prof. dr. sc. Ana Barbarić
2. prof. dr. sc. Sonja Špiranec
3. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog (Filozofski fakultet, Osijek)
9. Imenovanje stručnog povjerenstva za reizbor u nastavno zvanje i na radno mjesto
višeg lektora, područje humanističkih znanosti, polje filologije, grana anglistika,
na Katedri za jezik Odsjeka za anglistiku (predloženica: dr.sc. Tea Raše, viši lektor)
1. Marko Majerović, viši lektor
2. dr.sc. Ivana Bašić, viši lektor
3. prof. emeritus dr.sc. Damir Kalogjera
10. Molba Odsjeka za kroatistiku za poništenjem natječaja za izbor u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora, područje humanističkih
znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti na Katedri za teoriju
književnosti Odsjeka za kroatistiku od 28. siječnja 2021. jer se na natječaj nisu javili
kandidati koji zadovoljavaju uvjete natječaja.
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2. Potvrde izbora
11. 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.
Izvještaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docentice prihvaćen je na sjednici
Fakultetskoga vijeća održanoj 20. listopada 2021.
Odluka Matičnog odbora o izboru dr. sc. Nine Čengić u znanstveno zvanje
znanstvene suradnice u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje
filologija, Klasa: UP/I-640-03/21-01/1142, URBROJ: 355-06-04-21-0002 od 5.
studenoga 2021.
Ocjena nastupnog predavanja održanog 16. prosinca 2021.
str. 14
3. Izvještaj o izborima u znanstveno-nastavna, nastavna, suradnička i stručna
zvanja
12. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Ksenije Klasnić u
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice za
područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana sociološka metodologija, na
Katedri za metodologiju Odsjeka za sociologiju.
str. 16
13. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Małgorzate Vražić u
nastavno zvanje i na radno mjesto lektora za područje humanističkih znanosti,
polje filologija, grana slavistika, na Katedri za poljski jezik i književnost Odsjeka za
zapadnoslavenske jezike i književnosti.
str. 66
14. Izvještaj stručnoga povjerenstva o reizboru dr. sc. Maje Anđel u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice za područje
humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na Odsjeku za
germanistiku.
str. 79

B. MIŠLJENJE FAKULTETSKOG VIJEĆA
1. Imenovanje stručnih povjerenstava radi davanja mišljena o izborima u
znanstvena zvanja
15. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženice za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice za područje
društvenih znanosti, polje sociologija (predloženica: dr. sc. Anđelina Svirčić
Gotovac)
1. prof. dr. sc. Davorka Matić
2. prof. dr. sc. Branka Galić
3. prof. dr. sc. Ankica Marinović, znan. savjetnica u trajnom zvanju (Institut za
društvena istraživanja, Zagreb)
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16. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženice za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za
područje društvenih znanosti, polje pedagogija (predloženica: doc. dr. sc. Marija
Bartulović)
1. izv. prof. dr. sc. Ante Kolak
2. prof. dr. sc. Edita Slunjski
3. izv. prof. dr. sc. Marija Sablić (Filozofski fakultet, Osijek)
17. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženice za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za
područje društvenih znanosti, polje pedagogija (predloženica: doc. dr. sc. Barbara
Kušević)
1. prof. dr. sc. Edita Slunjski
2. izv. prof. dr. sc. Ante Kolak
3. izv. prof. dr. sc. Rozana Petani (Sveučilište u Zadru, Odjel za pedagogiju)
18. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženika za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstevnog suradnika za
područje humanističkih znanosti, polje povijest (predloženik: dr. sc. Siniša BilićDujmušić)
1. prof. dr. sc. Boris Olujić
2. prof. dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić
3. prof. dr. sc. Emilio Marin (Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb)
19. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženika za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za područje
humanističkih znanosti, polje povijest (predloženik: dr. sc. Damir Stanić)
1. prof. dr. sc. Nataša Štefenec
2. prof. dr. sc. Neven Budak
3. dr. sc. Sanja Lazanin, viša znan. suradnik (Institut za migracije i narodnosti,
Zagreb)

2. Mišljenje o izborima u znanstvena zvanja predloženika
20. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Antonije Čuvalo u
znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za područje društvenih znanosti,
polje sociologija.
str. 85
21. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Tee Rogić Musa u
znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za područje humanističkih
znanosti, polje filologija.
str. 101
22. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Igora Medića u
znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za područje humanističkih znanosti,
polje filologija, grana poredbena književnost.
str. 133
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23. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Nikole Protrke u
znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za područje društvenih znanosti,
polje informacijske i komunikacijske znanosti.
str. 143
24. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Andreje Bartolac u
znanstveno zvanje znanstvene suradnice za područje društvenih znanosti, polje
psihologija.
str. 173
C. NASTAVNI PREDMETI
1. Studijski programi
25. Naknadne izmjene izvedbenog plana za akademsku godinu 2021./2022.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/POK/POK_naknadne_izmjene
_01.zip
2. Angažiranje vanjskih suradnika i ugovornih lektora
26. Izmjene u angažiranju vanjskih suradnika za akademsku godinu 2021./2022.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/Izmjene_plan_vanjske_21_22
_1.xlsx
3. Mentori
27. Prijedlog Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti za izbor mentora
studentima za izvođenje studentske prakse u ljetnom semestru ak. god.
2021./2022.:
Maja Burger – češki jezik, OŠ S. S Kranjčevića, Bogišićeva 13, Zagreb
28. Prijedlog Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti za izbor mentora
studentima za izvođenje studentske prakse u ljetnom semestru ak. god
2021./2022.:
Eva Velički – ruski jezik, II. Gimnazija, Križanićeva 4, Zagreb

D. IZVJEŠTAJ O RADU ASISTENATA I POSLIJEDOKTORANADA

29. Izvještaj o radu Lidije Milković, asistentice na Odsjeku za istočnoslavenske jezike
i književnosti.
str. 189
30. Izvještaj o radu Martine Pocrnić, asistentice na Odsjeku za psihologiju.
str. 192
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E. STJECANJE DOKTORATA ZNANOSTI

1. Imenovanje stručnih povjerenstava za ocjenu teme u doktorskom studiju
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/VPS/vps_2022_1_1.pdf
31. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme mr. sc. Ozane Martinčić pod
naslovom Arheološki tragovi tekstilstva u srednjem vijeku na području
istočnoga Jadrana i zaleđa, na poslijediplomskome doktorskome studiju
Arheologije, mentorice: prof. dr. sc. Mirja Jarak i prof. dr. sc. Tanja Pušić (Tekstilnotehnološki fakultet u Zagrebu)
1. prof. dr. sc. Krešimir Filipec
2. dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan, znan. savjetnica (Institut za arheologiju, Zagreb)
3. prof. dr. sc. Tanja Pušić, mentorica (Tekstilno-tehnološki fakultet u Zagrebu)
32. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Emila Podruga pod naslovom
Lončarija danilskog stila u sjevernoj Dalmaciji 5300. – 4900. pr. Kr., na
poslijediplomskome doktorskome studiju Arheologije, mentor: dr. sc. Stašo
Forenbaher, znan. savjetnik (Institut za antropologiju, Zagreb)
1. izv. prof. dr. sc. Marcel Burić
2. dr. sc. Jacqueline Balen, znan. suradnica (Arheološki muzej, Zagreb)
3. dr. sc. Stašo Forenbaher, znan. savjetnik (Institut za antropologiju, Zagreb)
33. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Igora Krnjete pod naslovom
The Economic Decline of Rome's Hinterland, AD 100 – 650 (Ekonomsko
slabljenje zaleđa grada Rima 100. - 650. g.), na poslijediplomskome
doktorskome studiju Predmoderne povijesti, mentori: doc. dr. sc. Jelena Marohnić
i prof. dr. sc. Peter Attema (University of Groningen, Nizozemska)
1. prof. dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić
2. prof. dr. sc. Robert Matijašić (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet)
3. doc. dr. sc. Jelena Marohnić
34. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Valerije Babojelić pod
naslovom Kategorija lica u hrvatskome jeziku, na poslijediplomskome
doktorskome studiju Hrvatske filologije u interkulturnom kontekstu, mentor: prof.
emeritus dr. sc. Ivo Pranjković
1. prof. dr. sc. Zrinka Jelaska
2. prof. emeritus dr. sc. Ivo Pranjković
3. dr. sc. Željka Brlobaš, znan. savjetnica (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje,
Zagreb)
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35. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Petre Požgaj pod naslovom
Popularna kultura i mladi kao njezina publika u Hrvatskoj od sredine
pedesetih do sredine sedamdesetih godina 20. stoljeća, na
poslijediplomskome doktorskome studiju Znanosti o književnosti, teatrologije i
dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture – opći smjer, mentorica:
doc. dr. sc. Maša Grdešić
1. prof. dr. sc. Dean Duda
2. doc. dr. sc. Maša Grdešić
3. dr. sc. Marijana Hameršak, viša znan. suradnica (Institut za etnologiju i
folkloristiku, Zagreb)
36. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Luke Huzjaka pod naslovom
Konstrukcije humora u kratkoj prozi Janka Jesenskog, na poslijediplomskome
doktorskome studiju Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije,
filmologije, muzikologije i studija kulture – opći smjer, mentorice: izv. prof. dr. sc.
Zrinka Kovačević i prof. dr. sc. Cvijeta Pavlović
1. prof. dr. sc. Katica Ivanković
2. izv. prof. dr. sc. Zrinka Kovačević
3. dr. sc. Marijan Šabić, znan. savjetnik (Hrvatski institut za povijest, Slavonski
Brod)
37. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Mateje Kiseljak pod
naslovom La représentation du vieillissement de la femme dans les œuvres
de Simone de Beauvoir (Prikaz starenja žene u djelima Simone de Beauvoir),
na poslijediplomskome doktorskome studiju Znanosti o književnosti, teatrologije
i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture – opći smjer, mentorica:
doc. dr. sc. Maja Zorica
1. prof. dr. sc. Nenad Ivić, u miru
2. doc. dr. sc. Maja Zorica
3. prof. dr. sc. Marina Biti (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet)
38. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada Dubravke
Jerković Berović pod naslovom Percepcija i recepcija nezavisnih platformi za
provjeru činjenica u medijskim objavama: studija slučaja Faktograf, na
poslijediplomskome doktorskome studiju Informacijske i komunikacijske
znanosti, mentorica: prof. dr. sc. Gordana Vilović (Fakultet političkih znanosti u
Zagrebu)
1. doc. dr. sc. Tomislav Ivanjko
2. prof. dr. sc. Gordana Vilović (Fakultet političkih znanosti u Zagrebu)
3. doc. dr. sc. Boris Beck (Fakultet političkih znanosti u Zagrebu)
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39. Promjena redoslijeda i sastava 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. emeritus dr. sc. Stipe Grgas. Umjesto prve članice izv. prof. dr. sc. Ive
Polak u povjerenstvo se imenuje prof. dr. sc. Borislav Knežević na mjesto 2. člana,
a prvi član postaje doc. dr. sc. Branislav Oblučar. Sastav je sljedeći:
1. doc. dr. sc. Branislav Oblučar
2. prof. dr. sc. Borislav Knežević
3. izv. prof. dr. sc. Simon John Ryle (Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet)
40. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada Marka Bande
pod naslovom Organizacija litičke proizvodnje na nalazištu Campanož u
kontekstu srednjega paleolitika jadranske regije, na poslijediplomskome
doktorskom studiju Arheologije, mentor: prof. dr. sc. Ivor Karavanić
1. doc. dr. sc. Nikola Vukosavljević
2. dr. sc. Ivor Janković, znan. savj. (institut za antropologiju, Zagreb)
3. prof. dr. sc. Ivor Karavanić
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_2022_1_2.pdf
41. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje 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.
42. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Marka Pavića pod
naslovom Uloga urednika u odabiru i prezentaciji sadržaja – osobitosti
uređivanja internetskih portala, na poslijediplomskome doktorskome studiju
Informacijske i komunikacijske znanosti, mentorica: doc. dr. sc. Jelena Jurišić
(Fakultet hrvatskih studija u Zagrebu).
43. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Zorana Varge pod
naslovom Radikalna poetika i politika u kasnom stvaralaštvu P. B. Shelleyja,
na poslijediplomskome doktorskome studiju Znanosti o književnosti, teatrologije
i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture – opći smjer, mentorica:
doc. dr. sc. Martina Domines Veliki.
44. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Anđele Runjić
Babić pod naslovom Diskursi o dojenju u suvremenim medijima i popularnim
priručnicima, na poslijediplomskome doktorskom studiju Književnosti,
izvedbenih umjetnosti, filma i kulture, mentorica: doc. dr. sc. Maša Grdešić
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45. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Tine Miholjančan
pod naslovom Engleski i hrvatski modalni glagoli u znanstvenim radovima iz
područja lingvistike, na poslijediplomskome doktorskome studiju Lingvistike,
mentorica: prof. dr. sc. Irena Zovko Dinković.
3. Imenovanje stručnih povjerenstava za ocjenu doktorskog rada
46. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Daše Grković pod
naslovom Gerundiv u španjolskome i njegove istovrijednice u hrvatskome
jeziku, mentor prof. dr. sc. Dražen Varga
1. doc. dr. sc. Nina Lanović
2. prof. dr. sc. Dražen Varga
3. dr. sc. Matea Birtić, znan. savjetnica (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje,
Zagreb)
47. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Saše Stanića pod
nazivom Ideologija i spektakl u suvremenoj hrvatskoj književnosti i filmu,
mentorica prof. dr. Marina Biti
1. doc. dr. sc. Zrinka Božić
2. prof. dr. sc. Marina Biti (Filozofski fakultet, Rijeka)
3. izv. prof. dr. sc. Ivana Keser (Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u
Zagrebu)
48. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Hrvoja
Potlimbrzovića pod naslovom Djela iz logike u Hrvata tijekom 19. stoljeća,
mentor: prof. dr. sc. Davor Lauc
1. izv. prof. dr. sc. Ivana Zagorac
2. prof. dr. sc. Davor Lauc
3. izv. prof. dr. sc. Davor Balić (Filozofski fakultet, Osijek)
4. Izvještaj stručnih povjerenstava za ocjenu doktorskog rada
49. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Ive Černja Rajter
pod naslovom Uloga profesionalne zrelosti u uspješnoj tranziciji iz škole na
studij.
str. 195
50. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Irene Bočkai pod
naslovom Kultura putovanja i filmovi Billyja Wildera.
str. 200
51. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Sanje Šakić pod
naslovom Povijest u metafikciji – konfiguracija vremena u prozi Davida
Albaharija.
str. 203
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52. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Senke Zavišić pod
naslovom Društvene mreže kao komunikacijska platforma malih i obiteljskih
hotela.
str. 206
53. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Kristijana Sedaka
pod naslovom Povjerenje u komunikacijske kanale i izborna preferencija
birača u Republici Hrvatskoj.
str. 211
54. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Nikole
Tomašegovića pod naslovom Modernistički pokret mladih u hrvatskoj kulturi
i politici na prijelomu 19. i 20. stoljeća.
str. 215
55. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Mihaele Tabak pod
naslovom Utjecaj poučavanja strategija učenja kolokacija na razvoj
kolokacijske kompetencije u engleskom jeziku struke.
str. 221
56. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Maje Milovan pod
naslovom Rovinjska osobna imena od 1560. godine do kraja 20. stoljeća.
str. 226
5. Nastavni predmeti
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/VPS/vps_2022_1_5.pdf
57. Odustajanje Antona Divića od sporazuma o stjecanju dvojnog doktorata (cotutelle
de thèse) sklopljenog između Aix-Marseille Université, Francuska, i Sveučilišta u
Zagrebu, na poslijediplomskome doktorskome studiju Arheologije.
58. Prijedlog Vijeća poslijediplomskoga studija Psihologije za raspis natječaja za upis
nove generacije u ak. godini 2022./2023.

F. STJECANJE ZAVRŠNOG/SPECIJALISTIČKOG RADA

1. Izvještaj za ocjenu završnog/specijalističkog rada
59. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu završnog specijalističkog rada Dunje
Rančić Dopuđ pod naslovom Osobine ličnosti, aleksitimija i kvaliteta života
oboljelih od upalnih bolesti crijeva.
str. 230
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G. SLOBODNE STUDIJSKE GODINE, KADROVSKA PITANJA I DRUGO

1. Pročelnici odsjeka i predstojnici katedri
60. Prijedlog Odsjeka za povijest umjetnosti za imenovanje izv. prof. dr. sc. Franka
Ćorića za pročelnika i prof. dr. sc. Dragana Damjanovića za zamjenika
pročelnika Odsjeka za povijest umjetnosti za ak. god. 2021./2022. i 2022./2023.
61. Prijedlog Odsjeka za psihologiju za imenovanje doc. dr. sc. Tanje Jurin za
voditeljicu i izv. prof. dr. sc. Anite Lauri Korajlija za zamjenicu voditeljice
Savjetovališta za studente, na razdoblje od 4 godine.
2. Slobodne studijske godine i dopusti
62. Molba prof. dr. sc. Nevene Škrbić Alempijević za nastavak korištenja prekinute
slobodne studijske godine u zimskom semestru ak. god. 2022./2023.
str. 235
63. Molba izv. prof. dr. sc. Kristine Kocijan za odobrenje korištenja slobodne
studijske godine u ak. god. 2022./2023.
str. 236
64. Molba prof. dr. sc. Tvrtka Vukovića za odobrenje korištenja slobodne studijske
godine u ak. god. 2022./2023.
str. 237
65. Molba izv. prof. dr. sc. Ivane Brković za odobrenje korištenja slobodne studijske
godine u ak. god. 2022./2023.
str. 239
66. Molba doc. dr. sc. Kristine Katalinić za odobrenje korištenja slobodnog
studijskog semestra u ak. god. 2022./2023, u razdoblju od 1. listopada 2022. do 28.
veljače 2023.
str. 240
67. Molba izv. prof. dr. sc. Vjerana Kursara za odobrenje plaćenog dopusta u
razdoblju od 1. do 17. veljače 2022. godine radi istraživanja u Osmanskom arhivu
u Istanbulu i knjižnici Sveučilišta Bilkent u Ankari.
str. 241
68. Izvještaj izv. prof. dr. sc. Maje Anđel o korištenju slobodne studijske godine u ak.
god. 2020./2021.
str. 242
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69. Izvještaj Luke Jurasa o korištenju plaćenog dopusta provedenog na Institute of
Psychology, Faculty of Philosophy, Jagiellonian University of Krakow, u okviru
stipendije Srednjoeuropskog programa razmjene za sveučilišne studije (CEEPUS).
str. 243

3. Drugo
70. Priručnik za kvalitetu Filozofskog fakulteta.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/Prirucnik_za_kvalitetu_2021.
pdf
71. Imenovanje članova Izdavačkog savjeta FF-pressa.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/izdavacki_savjet_FF_press.pd
f
72. Razrješenje i imenovanje Povjerenstva za osiguravanje kvalitete.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/POK/POK_2022_2024.pdf
73. Suglasnost na imenovanje Višnje Novosel za voditeljicu Knjižnice Filozofskog
fakulteta.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/voditelj_knjiznice.pdf
74. Prijedlozi za dodjelu nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/HAZU_nagrade.zip
75. Prijedlog Odsjeka za komparativnu književnost za dodjelu Nobelove nagrade za
književnost za god. 2022. (the Nobel Prize in Literarure for the year 2022): prof.
emerit. dr. sc. Pavao Pavličić. Prijedlog se dostavlja prema pozivu Povjerenstva
za dodjelu Nobelovih nagrada Švedske akademije (The Swedish Academy. The
Nobel Committee – Svenska Akademiens. Nobelkomitté).

76. Razno

