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SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3
KLASA: 007-01/22-01/2
BROJ: 3804-850-22-1
Zagreb, 9. veljače 2022.

POZIV
Na osnovi članka 36. Statuta, sazivam 5. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća
Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koja će se održati u srijedu 16. veljače 2022. s početkom
u 11 sati u dvorani D VII.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika 4. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 19. siječnja
2022.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/zapisnik_2022_01.pdf
2. Obavijesti dekana i prodekana.
3. Izvještaj sa sjednice Senata i Vijeća društveno-humanističkog područja.
4. Molba izv. prof. dr. sc. Goranke Antunović i doc. dr. sc. Anđela Starčevića za
razrješenje s dužnosti članice i zamjenika članice u Vijeću društvenohumanističkog područja na vlastiti zahtjev i imenovanje novog člana i zamjene.
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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 redovitog profesora u trajnom zvanju za
područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija,
na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju
1. prof. emeritus dr. sc. Vitomir Belaj
2. prof. dr. sc. Milana Černelić
3. prof. dr. sc. Ljiljana Marks (Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb)
6. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje
humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za talijanski
jezik Odsjeka za talijanistiku
1. prof. dr. sc. Ivica Peša Matracki
2. prof. dr. sc. Maslina Ljubičić
3. izv. prof. dr. sc. Maja Bezić (Filozofski fakultet, Split)
7. 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)
8. Imenovanje stručnoga povjerenstva za reizbor u nastavno zvanje i na radno mjesto
višeg lektora, za područje humanističkih znanosti, polje filologije, grana klasična
filologija, na Katedri za grčki jezik i književnost Odsjeka za klasičnu filologiju
(predloženik: Ninoslav Zubović, viši lektor)
1. prof. dr. sc. Neven Jovanović
2. Voljena Marić, viša lektorica
3. izv. prof. dr. sc. Tamara Tvrtković (Fakultet hrvatskih studija, Zagreb)
9. Molba Odsjeka za psihologiju za poništenjem natječaja 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 na Odsjeku za psihologiju od 9. studenog 2021. jer su
kandidatkinje koje su se javile na natječaj povukle svoje prijave.
10. Molba Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku za poništenjem natječaja
za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje
humanističkih znanosti, polje filologija, na Katedri za judaistiku na Odsjeku za
hungarologiju, turkologiju i judaistiku od 9. prosinca 2021. jer je natječaj pogrešno
raspisan.
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2. Potvrde izbora
11. Molba Odsjeka za klasičnu filologiju za stavljanje van snage Odluke Fakultetskog
vijeća od 3. veljače 2022. o izboru pristupnice dr. sc. Nine Čengić u znanstvenonastavno zvanje docentice, a radi nedostatka utvrđenih na Povjerenstvu za
utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Vijeća društveno-humanističkoga
područja.
3. Izvještaj o izborima u znanstveno-nastavna, nastavna, suradnička i stručna
zvanja
12. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Ivana Markića u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih
znanosti, polje pedagogija, grana didaktika na Odsjeku za pedagogiju.
str. 16
13. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Naide-Mihal Brandl u
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice za
područje humanističkih znanosti, polje povijest, na Katedri za judaistiku Odsjeka
za hungarologiju, turkologiju i judaistiku.
str. 46
14. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Nine Čengić u znanstvenonastavno 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. 87
15. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Lidije Ban Matovac u nastavno
zvanje i na radno mjesto lektorice za područje humanističkih znanosti, polje
filologija, grana kroatistika, u Croaticumu – Centru za hrvatski kao drugi i strani
jezik pri Odsjeku za kroatistiku, na određeno vrijeme.
str. 118
16. Izvještaj stručnoga povjerenstva za reizbor dr. sc. Marije Paprašarovski u
nastavno zvanje i na radno mjesto više lektorice za područje humanističkih
znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za francuski jezik Odsjeka
za romanistiku.
str. 135
17. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Matee Filko u suradničko zvanje
i na radno mjesto poslijedoktorandice za područje humanističkih znanosti, polje
filologija, grana opće jezikoslovlje (lingvistika), na Katedri za algebarsku i
računalnu lingvistiku Odsjeka za lingvistiku.
str. 148
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18. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru Luje Šimunović 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.
str. 160
19. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru Sandre Banas u suradničko zvanje i na
radno mjesto asistentice za područje humanističkih znanosti, polje filologija,
grana slavistika, na Katedri za poljski jezik i književnost Odsjeka za
zapadnoslavenske jezike i književnosti.
str. 183
20. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru Adriana Markotića 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.
str. 189

B. MIŠLJENJE FAKULTETSKOG VIJEĆA
1. Imenovanje stručnih povjerenstava radi davanja mišljena o izborima u
znanstvena zvanja
21. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženice za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice za područje
društvenih znanosti, polje psihologija (predloženica: dr. sc. Andrea Vranić)
1. prof. dr. sc. Dragutin Ivanec
2. prof. dr. sc. Vesna Vlahović Štetić
3. prof. dr. sc. Dražen Domijan (Filozofski fakultet, Rijeka)
22. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženika za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za
područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti
(predloženik: dr. sc. Tomislav Ivanjko)
1. prof. dr. sc. Sonja Špiranec
2. prof. dr. sc. Ana Barbarić
3. izv. prof. dr. sc. Boris Badurina (Filozofski fakultet, Osijek)
23. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženika za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za
područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija
(predloženik: dr. sc. Duško Petrović)
1. izv. prof. dr. sc. Tihana Rubić
2. izv. prof. dr. sc. Petra Kelemen
3. dr. sc. Marijana Hameršak, znan. savjetnica (Institut za etnologiju i folkloristiku,
Zagreb)
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24. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženika za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za
područje društvenih znanosti, polje sociologija (predloženik: dr. sc. Sven Marcelić)
1. izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić
2. izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić
3. izv. prof. dr. sc. Valerija Barada (Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru)
25. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženika za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za
područje društvenih znanosti, polje sociologija (predloženik: dr. sc. Juraj Perković)
1. izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić
2. izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić
3. izv. prof. dr. sc. Valerija Barada (Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru)
26. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženika za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za područje
humanističkih znanosti, polje filologija (predloženik: dr. sc. Miroslav Hrdlička)
1. prof. dr. sc. Neda Pintarić
2. prof. dr. sc. Ivana Vidović Bolt
3. dr. sc. Barbara Kovačević, znanstvena savjetnica (Institut za hrvatski jezik i
jezikoslovlje, Zagreb)
27. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženika za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za područje
društvenih znanosti, polje pedagogija (predloženik: dr. sc. Zoran Horvat)
1. doc. dr. sc. Barbara Kušević
2. izv. prof. dr. sc. Ante Kolak
3. prof. dr. sc. Siniša Opić (Učiteljski fakultet, Zagreb)
2. Mišljenje o izborima u znanstvena zvanja predloženika
28. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Barbare Kušević u
znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za područje društvenih znanosti,
polje pedagogija.
str. 192
29. Izvješće stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Marije Bartulović u
znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za područje društvenih znanosti,
polje pedagogija.
str. 219
30. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Matka Krce-Ivančića
u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za područje društvenih znanosti,
polje sociologija.
str. 249
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31. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Jasmine Tomas u
znanstveno zvanje znanstvene suradnice za područje društvenih znanosti, polje
psihologija.
str. 261

C. NASTAVNI PREDMETI
1. Studijski programi
32. Prijedlog za pokretanje akreditacije interdisciplinarnog sveučilišnog diplomskog
studijskog programa Primijenjena kognitivna znanost (Applied Cognitive Science) u
suradnji s Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/Primijenjena_kognitivna_zna
nost.zip
33. Prijedlog kvota za upis na preddiplomske studije u ak. god. 2022./2023.

34. Naknadne izmjene izvedbenog plana za ak. god. 2021./2022.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/POK/POK_naknadne_izmjene
_02.zip
35. Odobrenje sudjelovanja asistenata u izvođenju nastave na kolegijima
preddiplomskih i diplomskih studija u ljetnom semestru ak. god. 2021./2022.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/POK/molbe_asistenti_2022_0
2.pdf
2. Angažiranje vanjskih suradnika i ugovornih lektora
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
_02.xlsx
37. Molba Odsjeka za južnoslavenske jezike i književnosti za produljenje ugovora s
ugovornom (stranom) lektoricom za bugarski jezik dr. sc. Evelinom
Grozdanovom na Katedri za bugarski jezik i književnost u ak. god. 2022./2023.
3. Mentori
38. Prijedlog Odsjeka za anglistiku za izbor mentorice na nastavničkom smjeru
diplomskog studija anglistike u ljetnom semestru ak. god. 2021./2022.:
Darija Kos, XV. Gimnazija
39. Prijedlog Odsjeka za pedagogiju za izbor mentorice na kolegiju Školska-stručno
pedagoška praksa u ljetnome semestru ak. god. 2021./2022. u zamjenu za
prethodno izabranu mentoricu Katarinu Savić (Športska gimnazija Zagreb):
Tihana Barbarić – Športska gimnazija Zagreb, Selska cesta 119, Zagreb
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40. Prijedlog Odsjeka za romanistiku za izbor dodatne mentorice na nastavničkom
smjeru diplomskog studija francuskog jezika i književnosti u ak. god. 2021./2022.:
Iva Kanjir – O.Š. Izidora Kršnjavoga, Kršnjavoga 2
41. Prijedlog Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti za izbor mentora
studentske prakse na nastavničkom smjeru diplomskog studija informatike u
ljetnom semestru ak. god. 2021./2022.:
Ana Mateković, Osnovna škola Kajzerica
Andreja Štancl, I. Tehnička škola Tesla
Ivica Buzov, Upravna škola Zagreb
Željko Toth, Obrtnička i industrijska graditeljska škola
42. Prijedlog Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti za izbor mentora
studentske prakse u knjižnicama u ljetnom semestru ak. god. 2021./2022.:
Blaženka Klemar Bubić, Knjižnica Filozofskog fakulteta u Zagrebu
mr. sc. Ivančica Đukec Kero, Knjižnice grada Zagreba
Antonija Filipeti, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Jelena Lešaja, Hrvatska knjižnice za slijepe
dr. sc. Bojan Macan, Centar za znanstvene informacije Instituta Ruđer Bošković
Marko Tot, Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Ana Valentić, Knjižnica Hrvatskog državnog arhiva
D. IZVJEŠTAJ O RADU ASISTENATA I POSLIJEDOKTORANADA

43. Izvještaj poslijedoktoranda dr. sc. Mitje Ružojčića o radu na Odsjeku za
psihologiju.
str. 283
44. Izvještaj asistenta dr. sc. Gorana Koletića o radu na Odsjeku za sociologiju.
str. 286
45. Izvještaj o radu Nikole Tomašegovića, asistenta na Odsjeku za povijest.

str. 288

46. Izvještaj o radu Francesce Dumančić, asistentice na Odsjeku za psihologiju.
str. 291
47. Izvještaj o radu Jasmine Mehulić, asistentice na Odsjeku za psihologiju.
str. 295
48. Izvještaj o radu Ene Uzelac, asistentice na Odsjeku za psihologiju.
str. 300
49. Izvještaj o radu Denisa Kosa, asistenta na Odsjeku za informacijske i
komunikacijske znanosti.
str. 303
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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_02_1.pdf
50. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Borisa Čuturića pod
naslovom Razvoj teorije masovne kulture Siegfrieda Kracauera u
Weimarskoj Republici i njezina modifikacija tijekom egzila u SAD (19211966), na poslijediplomskome doktorskome studiju Znanosti o književnosti,
teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture – opći smjer,
mentorica: prof. dr. sc. Milka Car Prijić
1. prof. dr. sc. Dean Duda
2. dr. sc. Bruno Kragić, znan. suradnik (Leksikografski zavod Miroslav Krleža)
3. prof. dr. sc. Milka Car Prijić
51. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Željka Luketića pod
naslovom Prosvjetiteljski i umjetnički elementi u filmskom i televizijskom
opusu redatelja Nikše Fulgosija, na poslijediplomskome doktorskome studiju
Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i
studija kulture – opći smjer, mentor: dr. sc. Bruno Kragić (Leksikografski zavod
Miroslav Krleža, Zagreb)
1. doc. dr. sc. Krunoslav Lučić
2. dr. sc. Bruno Kragić, znan. suradnik (Leksikografski zavod Miroslav Krleža,
Zagreb)
3. dr. sc. Tomislav Šakić, znan. suradnik (Leksikografski zavod Miroslav Krleža,
Zagreb)
52. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Milane Romić Viđen pod
naslovom Fikcionalni Dubrovnik u južnoslavenskim književnostima od 1945.
do 2015. godine, na poslijediplomskome doktorskome studiju Znanosti o
književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture
– opći smjer, mentor: doc. dr. sc. Ivica Baković
1. doc. dr. sc. Ivana Brković
2. doc. dr. sc. Ivica Baković
3. prof. dr. sc. Tihomir Brajović (Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet)
53. Promjena 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. dr. sc. Stipe Grgas. Umjesto vanjskog člana izv. prof. dr. sc. Simona
John Rylea u povjerenstvo se imenuje doc. dr. sc. Monika Bregović. Sastav
povjerenstva je sljedeći:
1. doc. dr. sc. Branislav Oblučar
2. prof. dr. sc. Borislav Knežević
3. doc. dr. sc. Monika Bregović (Sveučilište u Zadru, Odjel za anglistiku)
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54. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Štefice Dumančić Poljski pod
naslovom Utjecaj povijesnoga udžbeničkog matematičkog nazivlja (1758. –
1858.) na razvoj hrvatskoga matematičkog nazivlja, na poslijediplomskome
doktorskom studiju Hrvatske kulture, mentorice: prof. dr. sc. Bernardina Petrović
i prof. dr. sc. Željka Milin-Šipuš (Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u
Zagrebu)
1. izv. prof. dr. sc. Tatjana Pišković
2. prof. dr. sc. Anđela Frančić
3. doc. dr. sc. Franka Miriam Brückler (Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilišta u Zagrebu)
55. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Maria Pandžića pod
naslovom Kognitivni aspekti kockanja adolescenata, na poslijediplomskome
doktorskome studiju Psihologije, mentorica: prof. dr. sc. Gordana KuterovacJagodić
1. prof. dr. sc. Nataša Jokić Begić
2. prof. dr. sc. Gordana Kuterovac-Jagodić
3. izv. prof. dr. sc. Neven Ricijaš (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu)
56. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Brune Šimca pod naslovom
Objektivne i subjektivne odrednice namjere ostanka mladih osoba u
ruralnim područjima Hrvatske, na poslijediplomskome doktorskome studiju
Sociologije, mentorica: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
1. doc. dr. sc. Jana Vukić
2. doc. dr. sc. Ksenija Klasnić
3. dr. sc. Anja Gvozdanović, viša znan. suradnica (Institut za društvena istraživanja
u Zagrebu)
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_02_2.pdf
57. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Diega Hana pod
naslovom Fašizam u Rovinju 1918.-1940. na poslijediplomskome doktorskome
studiju Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom
kontekstu, mentor: prof. dr. sc. Ivo Goldstein.
58. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Ane Kadović pod
naslovom Proizvodnja i cirkulacija humanističkoga znanja prema
epistolarnim opusima Antuna Vrančića i Andrije Dudića, na
poslijediplomskome doktorskome studiju Predmoderne povijesti, mentorica: prof.
dr. sc. Zrinka Blažević.
59. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Filipa Lovrića pod
naslovom Transformacije povijesnog pejzaža zadarskog otočja od 4. do
sredine 14. stoljeća, na poslijediplomskome doktorskome studiju Predmoderne
povijesti, mentor: prof. dr. sc. Miljenko Jurković.
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60. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Petra Strunje pod
naslovom Defining spaces of exchange: Venice and the Eastern Adriatic
(Definiranje prostora razmjene u Veneciji i na istočnome Jadranu), na
poslijediplomskome doktorskom studiju Hrvatske kulture za stjecanje
međunarodnog dvojnog doktorata znanosti (cotutelle) prema sporazumu
sklopljenom između Sveučilišta u Zagrebu i Università IUAV di Venezia, Italija,
mentori: izv. prof. dr. sc. Jasenka Gudelj (Ca' Foscari Sveučilište u Veneciji,
Republika Italija) i izv. prof. dr. sc. Fulvio Lenzo (Sveučilište IUAV u Veneciji,
Republika Italija).
61. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje 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.
62. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje 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.
63. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Almira Elezovića
pod naslovom Medijsko posredovanje teorija zavjera 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).
64. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Maje Homen Pavlin
pod naslovom Primjenjivost videoigara zasnovanih na računalnom oblaku u
obrazovanju, 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).
65. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Andree Grus pod
naslovom Neuralne, afektivne i kognitivne komponente aktivacije
bihevioralnog imunosnog sustava, na poslijediplomskome doktorskome studiju
Psihologije, mentorica: izv. prof. dr. sc. Ivana Hromatko.
66. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Marije Džida pod
naslovom Uloga osjetljivosti na okolinu u odnosima između obiteljskih
čimbenika, strategija regulacije emocija i psihološke prilagodbe u razdoblju
tranzicije u adolescenciju, na poslijediplomskome doktorskome studiju
Psihologije, mentorica: prof. dr. sc. Gordana Keresteš.
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67. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Martine Pocrnić
pod naslovom Etiologija subjektivne dobrobiti u prostoru HEXACO modela
ličnosti, na poslijediplomskome doktorskome studiju Psihologije, mentor: prof. dr.
sc. Denis Bratko.
68. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Rebeke Prosoli pod
naslovom Stres i suočavanje sa stresom roditelja djece sportaša, na
poslijediplomskome doktorskome studiju Psihologije, mentorice: izv. prof. dr. sc.
Margareta Jelić i izv. prof. dr. sc. Renata Barić (Kineziološki fakultet u Zagrebu).
69. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme mr. sc. Marka
Rojnića pod naslovom Uloga teorije uma i kognitivnih pristranosti u
formiranju vjerovanja u nadnaravno, na poslijediplomskome doktorskome
studiju Psihologije, mentorica: izv. prof. dr. sc. Ivana Hromatko.
3. Imenovanje stručnih povjerenstava za ocjenu doktorskog rada
70. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Romane Pozniak
pod naslovom Humanitarni rad u kontekstu izbjeglištva i migracija u
posttranzicijskoj Hrvatskoj, mentorica: dr. sc. Reana Senjković-Svrčić, znan.
savjetnica (Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb)
1. izv. prof. dr. sc. Sanja Potkonjak
2. doc. dr. sc. Duško Petrović
3. dr. sc. Marijana Hameršak, znan. savjetnica (Institut za etnologiju i folkloristiku,
Zagreb)
71. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Lorete Šimunić
pod naslovom Motivacija hrvatskih višejezičnih studenata za učenje
romanskih jezika, mentorica: izv. prof. dr. sc. Sandra Mardešić
1. prof. dr. sc. Zrinka Jelaska
2. doc. dr. sc. Stela Letica Krevelj
3. doc. dr. sc. Andrea Beata Jelić (Jezični centar Poliglossa, Zagreb)
72. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Domagoja
Kličeka pod naslovom Ukrajinsko jezično naslojavanje u hrvatskoglagoljskim
bogoslužnim tekstovima, mentori: prof. emeritus Milenko Popović i akademik
Stjepan Damjanović
1. prof. dr. sc. Mateo Žagar
2. prof. dr. sc. Oksana Timko Đitko
3. doc. dr. sc. Vera Blažević Krezić (Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku)
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4. Izvještaj stručnih povjerenstava za ocjenu doktorskog rada
73. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Jagode Poropat
Darrer pod naslovom Predsjednička retorika u Hrvatskoj.
str. 305
74. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Eme Bakran pod
nazivom Lik kao čitatelj – laži i proročanstva u Sofoklovim tragedijama.
str. 310
75. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Jelene Grgić pod
naslovom Postmoderni žanrovski film u hrvatskoj kinematografiji.
str. 313
76. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Martine Horvat pod
naslovom Jezik i gramatikološki prinos Lanosovićeve slavonske gramatike u
kontekstu standardizacije hrvatskoga jezika.
str. 317
5. Nastavni predmeti
77. Prijedlog Odsjeka za sociologiju za imenovanje prof. dr. sc. Aleksandra
Štulhofera voditeljem poslijediplomskoga doktorskoga studija Sociologije, izv.
prof. dr. sc. Dragana Bagića zamjenikom voditelja i dr. sc. Gorana Koletića
tajnikom, od dana donošenja odluke u ak. godini 2021./2022., te u ak. godinama
2022./2023. i 2023./2024.
F. STJECANJE ZAVRŠNOG/SPECIJALISTIČKOG RADA
1. Imenovanje stručnih povjerenstava za ocjenu završnog/specijalističko rada
78. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu specijalističkoga rada Kristine
Gudlin pod naslovom Primjena terminoloških načela na oblikovanje nazivlja
teorije konceptualne integracije, mentor: dr. sc. Kristian Lewis, viši znan.
suradnik, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
1. prof. dr. sc. Zrinka Jelaska
2. dr. sc. Igor Marko Gligorić, znan. suradnik
3. dr. sc. Ivana Brač, znan. suradnica (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje,
Zagreb)

G. SLOBODNE STUDIJSKE GODINE, KADROVSKA PITANJA I DRUGO
1. Pročelnici odsjeka i predstojnici katedri
79. Prijedlog Odsjeka za psihologiju za imenovanje izv. prof. dr. sc. Nine Pavlin
Bernardić za zamjenicu pročelnika Odsjeka za psihologiju za razdoblje od 1. 3.
2022. do 30. 9. 2023. (zbog odlaska trenutne zamjenice prof. dr. sc. Gordane
Kuterovac Jagodić na slobodnu studijsku godinu).
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80. Prijedlog Odsjeka za psihologiju za imenovanje prof. dr. sc. Denisa Bratka za
predstojnika Katedre za opću psihologiju za razdoblje od 1. 3. 2022. do 30. 9. 2023.
(umjesto trenutne predstojnice doc. dr. sc. Tene Vukasović Hlupić koja je na
rodiljnom dopustu).
81. Prijedlog Odsjeka za filozofiju za imenovanje doc. dr. sc. Gorana Sunajka za
privremenog predstojnika Katedre za ontologiju zbog stavljanja u mirovanje
radnog odnosa predstojnice Katedre izv. prof. dr. sc. Marije Selak Raspudić.
2. Slobodne studijske godine i dopusti
82. Molba prof. dr. sc. Frane Dulibića za odmrzavanje prethodno odobrenih
slobodnih studijskih semestara, u ljetnim semestrima ak. god 2022./2023. i
2023./2024.
str. 321
83. Molba prof. dr. sc. Željke Kamenov za odobrenje korištenja slobodne studijske
godine tijekom dva semestra: zimskog semestra 2022./2023. i zimskog semestra
2023./2024.
str. 322
84. Molba prof. dr. sc. Nikice Gilića za odobrenje korištenja slobodne studijske
godine u ak. god. 2022./2023.
str. 323
85. Molba izv. prof. dr. sc. Ivane Hromatko za odobrenje korištenja slobodne
studijske godine tijekom dva semestra: ljetnog semestra 2022./2023. i zimskog
semestra 2023./2024.
str. 324
86. Molba izv. prof. dr. sc. Marijete Rajković Iveta za odobrenje korištenja slobodne
studijske godine u ak. god. 2022./2023.
str. 325
87. Molba izv. prof. dr. sc. Anite Skelin Horvat za odobrenje korištenja slobodne
studijske godine u ak. god. 2022./2023.
str. 326
88. Molba doc. dr. sc. Maše Grdešić za odobrenje korištenja slobodne studijske
godine u ak. god. 2022./2023.
str. 327
89. Izvještaj izv. prof. dr. sc. Mateusza Milana Stanojevića o korištenju slobodne
studijske godine – zimski semestar ak. god 2020./2021. i zimski semestar ak. god.
2021./2022.
str. 328
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3. Drugo
90. Razrješenje prof. dr. sc. Ivane Franić kao članice Vijeća povjerenika za kvalitetu te
imenovanje doc. dr. sc. Gordane Matić članicom Vijeća povjerenika za kvalitetu kao
predstavnice Odsjeka za romanistiku.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/POK/VP_ROM.pdf
91. Prijedlozi za dodjelu državnih nagrada za znanost za 2021. godinu.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/DNZ_2021.zip
92. Prezentacija o radnim karijerama alumnija Fakulteta.
93. Razno

