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

POZIV

Na osnovi članka 36. Statuta, sazivam 6. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća
Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koja će se održati u srijedu 16. ožujka 2022. s početkom
u 11 sati u dvorani D VII.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika 5. redovne sjednice Fakultetskog vijeća održane 16. veljače
2022.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/zapisnik_2022_02.pdf
2. Obavijesti dekana i prodekana.
3. Izvještaj sa sjednice Senata i Vijeća društveno-humanističkog područja
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4. Prijedlozi za izbor u počasno zvanje professor emeritus.
4.1.

Prijedlog Odsjeka za germanistiku za izbor prof. dr. sc. Marijana Bobinca
u počasno zvanje professor emeritus.
str. 15

4.2.

Prijedlog Odsjeka za germanistiku za izbor prof. dr. sc. Zrinjke GlovackiBernardi u počasno zvanje professor emerita.
str. 54

4.3.

Prijedlog Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku za izbor prof.
dr. sc. Ekrema Čauševića u počasno zvanje professor emeritus.
str. 71

4.4.

Prijedlog Odsjeka za kroatistiku za izbor prof. dr. sc. Mire Menac-Mihalić
u počasno zvanje professor emerita.
str. 86

4.5.

Prijedlog Odsjeka za pedagogiju za izbor prof. dr. sc. Vedrane Spajić
Vrkaš u počasno zvanje professor emerita.
str. 113

4.6.

Prijedlog Odsjeka za romanistiku za izbor prof. dr. sc. Nenada Ivića u
počasno zvanje professor emeritus.
str. 150

4.7.

Prijedlog Odsjeka za romanistiku za izbor prof. dr. sc. Mirjane Polić Bobić
u počasno zvanje professor emerita.
str. 168
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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 filologija, grana komparativna književnost,
na Odsjeku za komparativnu književnost
1. prof. dr. sc. Željka Matijašević
2. prof. dr. sc. Lada Čale Feldman
3. prof. dr. sc. Divna Mrdeža Antonina (Odjel za kroatistiku, Sveučilište u Zadru)
6. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje
humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i
suvremena povijest, na Odsjeku za povijest
1. prof. dr. sc. Damir Agičić
2. prof. dr. sc. Ivo Goldstein
3. prof. dr. sc. Darko Dukovski (Filozofski fakultet, Rijeka)
7. Molba Odsjeka za anglistiku za poništenjem oduke o imenovanju 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
od 19. siječnja 2022.
8. Imenovanje stručnoga povjerenstva za reizbor u znanstveno-nastavno zvanje i na
radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje
filozofija, grana povijest filozofije na Katedri za povijest filozofije Odsjeka za
filozofiju (predloženik: dr. sc. Marko Tokić)
1. prof. dr. sc. Igor Mikecin
2. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić
3. izv. prof. dr. sc. Davor Balić (Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku)
9. Imenovanje stručnoga povjerenstva za reizbor u znanstveno-nastavno zvanje i na
radno mjesto docentice za područje humanističkih znanosti, polje antropologija i
etnologija na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju (predloženica: dr. sc.
Tanja Bukovčan)
1. izv. prof. dr. sc. Sanja Potkonjak
2. izv. prof. dr. sc. Tihana Rubić
3. prof. dr. sc. Senka Božić-Vrbančić (Sveučilište u Zadru)
10. Imenovanje stručnog povjerenstva za reizbor u znanstveno-nastavno zvanje i
radno mjesto docentice za područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana
hrvatska i svjetska ranonovovjekovna povijest, na Katedri za hrvatsku povijest
Odsjeka za povijest (predloženica: dr. sc. Kornelija Jurin Starčević)
1. izv. prof. dr. sc. Vjeran Kursar
2. prof. dr. sc. Nataša Štefanec
3. dr. sc. Tatjana Paić Vukić, viši znan. savjetnik (HAZU, Zagreb)
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11. Imenovanje stručnog povjerenstva za reizbor u nastavno zvanje i na radno mjesto
višeg lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika
na Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti na Katedri za češki jezik i
književnost (predloženik: Alen Novosad, v. lektor)
1. prof. dr. sc. Katica Ivanković
2. prof. dr. sc. Petar Vuković
3. dr. sc. Marijan Šabić, znanstveni savjetnik (Hrvatski institut za povijest)
12. Imenovanje stručnog povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju kriterija
znanstvene i nastavne izvrsnosti prof. dr. sc. Zrinke Jelaska prema čl. 102., st. 8.9. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, te prema čl. 10. Zakona
o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
(NN, br. 139/2013, 20.11.2013.) u postupku produljenja ugovora o radu.
1. prof. dr. sc. Anđela Frančić
2. prof. dr. sc. Mateo Žagar
3. prof. dr. sc. Dunja Pavličević-Franić (Učiteljski fakultet, Zagreb)
2. Potvrde izbora
13. Izbor dr. sc. Frane Dulibića u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto
redovitog profesora u trajnom zvanju za područje humanističkih znanosti, polje
povijesti umjetnosti na Odsjeku za povijest umjetnosti.
Izvještaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom
zvanju prihvaćen je na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 15. rujna 2021.
Odluka Matičnog odbora o izboru dr. sc. Frane Dulibića u znanstveno zvanje
znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju u znanstvenom području humanističkih
znanosti, polje povijest umjetnosti, KLASA: UP/I-640-03/21-01/1078, URBROJ:
355-06-04-22-0004 od 18. veljače 2022.
14. Izbor dr. sc. Dragutina Ivanca u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto
redovitog profesora u trajnom zvanju za područje društvenih znanosti, polje
psihologija na Odsjeku za psihologiju.
Izvještaj za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju
prihvaćen je na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 15. prosinca 2022.
Odluka Matičnog odbora o izboru dr. sc. Dragutina Ivanca u znanstveno zvanje
znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju u znanstvenom području društvenih
znanosti, polje psihologija, KLASA: UP/I-640-03/21-01/1377, URBROJ: 355-0604-22-0002 od 20. siječnja 2022.
15. Izbor 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 književnost Odsjeka za
romanistiku.
Izvještaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice prihvaćen
je na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 20. listopada 2021.
Odluka Matičnog odbora o izboru dr. sc. Ivane Olujić u znanstveno zvanje više
znanstvene suradnice u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje
filologija, KLASA: UP/I-640-03/21-01/1221, URBROJ: 355-06-04-21-0002 od 03.
veljače 2022.
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16. Izbor 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.
Izvještaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice prihvaćen
je na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 20. listopada 2021.
Odluka Matičnog odbora o izboru dr. sc. Lidije Orešković Dvorski u znanstveno
zvanje više znanstvene suradnice u znanstvenom području humanističkih
znanosti, polje filologija, KLASA: UP/I-640-03/21-01/1126, URBROJ: 355-06-0422-0004 od 03. veljače 2022.
3. Izvještaj o izborima u znanstveno-nastavna, nastavna, suradnička i stručna
zvanja
17. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Tijane Trako Poljak u
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice za
područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije, na
Katedri za socijalnu ekologiju Odsjeka za sociologiju.
str. 181
18. 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 Katedri za didaktiku i školsku
pedagogiju Odsjeka za pedagogiju.
str. 251

B. MIŠLJENJE FAKULTETSKOG VIJEĆA
1. Imenovanje stručnih povjerenstava radi davanja mišljena o izborima u
znanstvena zvanja
19. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženice za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za
područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika (predloženica:
dr. sc. Virna Karlić)
1. prof. dr. sc. Anita Peti-Stantić
2. prof. dr. sc. Krešimir Mićanović
3. prof. dr. sc. Dijana Crnjak (Filološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci)
20. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženice za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice, za
područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana opće jezikoslovlje
(lingvistika) (predloženica: dr. sc. Daniela Katunar)
1. prof. dr. sc. Ranko Matasović
2. prof. dr. sc. Marko Tadić
3. dr. sc. Kristina Štrkalj Despot, znanstvena savjetnica (Institut za hrvatski jezik i
jezikoslovlje, Zagreb)
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21. 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. Marko
Mrakovčić)
1. izv. prof. dr. sc. Ivan Landripet
2. izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić
3. izv. prof. dr. sc. Valerija Barada (Odjel za sociologiju, Sveučilište u Zadru)
22. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženika za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za
područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana prapovijesna
arheologija (predloženik: dr. sc. Nikola Vukosavljević)
1. izv. prof. dr. sc. Ina Miloglav
2. dr. sc. Marko Dizdar, znan. savjetnik (Institut za arheologiju, Zagreb)
3. prof. dr. sc. Marcel Burić
23. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženice za izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice za područje
humanističkih znanosti, polje filologija, grana japanologija (predloženica: dr. sc.
Dragana Špica)
1. prof. dr. sc. Andrej Bekeš, professor emeritus (Filozofski fakultet, Ljubljana)
2. doc. dr. sc. Krešimir Šojat
3. izv. prof. dr. sc. Irena Srdanović, (Filozofski fakultet, Pula)
24. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženice za izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice za područje
humanističkih znanosti polje filologija (predloženica: dr. sc. Andreja Kovačić)
1. prof. dr. sc. Irena Zovko Dinković
2. prof. dr.sc. Višnja Josipović Smojver
3. doc. dr. sc. Jelena Parizoska (Učiteljski fakultet, Zagreb)
2. Mišljenje o izborima u znanstvena zvanja predloženika
25. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Tene Velki u
znanstveno zvanje znanstvene savjetnice za područje društvenih znanosti, polje
psihologija.
str. 284
26. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Anđeline Svirčić
Gotovac u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice za područje društvenih
znanosti, polje sociologija.
str. 326
27. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Petre Rodik u
znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za područje društvenih znanosti,
polje sociologija.
str. 348
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28. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Tomislava Ivanjka u
znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za područje društvenih
znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti.
str. 366
29. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Miroslava Hrdličke u
znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za područje humanističkih znanosti,
polje filologija, grana slavistika.
str. 391
C. NASTAVNI PREDMETI
1. Studijski programi
30. Prijedlog za otvaranje izvanrednog ispitnog roka za preddiplomski i diplomski
studij od 4. travnja do 8. travnja 2022.
31. Naknadne izmjene izvedbenog plana za ak. god. 2021./2022.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/POK/Naknadne_izmjene_21_
22.zip
32. Naknadno odobrenje sudjelovanja asistenata u izvođenju nastave u ljetnom
semestru ak. god. 2021./2022.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/POK/Molbe_asistenti_2022_0
3.pdf
33. Usvajanje manjih izmjena i dopuna studijskih programa (do 20%) te uvođenje
novih izbornih kolegija za ak. god. 2022./2023.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/POK/Manje_izmjene_novi_iz
borni_22_23.zip
34. Usvajanje izvedbenog plana za ak. god. 2022./2023.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/POK/Izvedbeni_plan_22_23.z
ip

2. Angažiranje vanjskih suradnika i ugovornih lektora
35. Izmjene u angažiranju vanjskih suradnika za akademsku godinu 2021./2022.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/izmjene_plan_vanjske_21_22
_3.xlsx
36. Molba Odsjeka za klasičnu filologiju za odobrenje angažiranja strane ugovorne
lektorice mr. sc. Xanthi Zafeiraki u ak. god. 2022./2023.
37. Molba Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti za odobrenje angažiranja
strane ugovorne lektorice dr. sc. Lesje Petrovske na Katedri za ukrajinski jezik i
književnost u ak. god. 2022./2023.
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3. Mentori
38. Prijedlog Odsjeka za sociologiju za izbor mentorice na kolegiju Praksa nastave
sociologije u ljetnom semestru ak. god. 2021./2022.:
Marina Vrdoljak – 4. gimnazija, Ulica Žarka Dolinara 9, Zagreb

D. IZVJEŠTAJ O RADU ASISTENATA I POSLIJEDOKTORANADA
39. Izvještaj o radu Ive Kapović, asistentice na Odsjeku za psihologiju.
str. 420
40. Izvještaj o radu Mirele Dakić, asistentice na projektu HRZZ-a na Odsjeku za
kroatistiku.
str. 424
41. Izvještaj o radu Đurđice Degač, asistentice na Odsjeku za sociologiju.

str. 427

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_03_1.pdf
42. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Andree Jović pod naslovom
Književni otpor radu, na poslijediplomskome doktorskome studiju Znanosti o
književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture
– opći smjer, mentor: izv. prof. dr. sc. Brian Daniel Willems (Filozofski fakultet u
Splitu)
1. doc. dr. sc. Luka Bekavac
2. izv. prof. dr. sc. Brian Daniel Willems (Filozofski fakultet u Splitu)
3. izv. prof. dr. sc. Predrag Brebanović (Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu)
43. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Jurice Triplata pod naslovom
Gradine Cetinske doline – njihova funkcija i geografska distribucija, na
poslijediplomskome doktorskome studiju Arheologije, mentorica: prof. dr. sc.
Helena Tomas
1. izv. prof. dr. Marcel Burić
2. prof. dr. sc. Helena Tomas
3. dr. sc. Stašo Forenbaher, znan. savjetnik (Institut za antropologiju, Zagreb)
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44. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Josipa Vučkovića pod
naslovom
Firentinski
zbornik
(Codice
Dalmatico-Laurenziano):
provenijencija rukopisnoga kodeksa i predmoderna ženska čitateljska
publika na istočnojadranskome prostoru, na poslijediplomskom doktorskom
studiju Hrvatske kulture, mentorica: izv. prof. dr. sc. Dolores Grmača
1. prof. dr. sc. Tomislav Bogdan
2. prof. dr. sc. Mateo Žagar
3. dr. sc. Vesna Badurina Stipčević, znanstvena savjetnica (Staroslavenski institut,
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_2022_03_2.pdf
45. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Marka Bande pod
naslovom Organizacija litičke proizvodnje na nalazištu Campanož u
kontekstu srednjega paleolitika jadranske regije, na poslijediplomskome
doktorskome studiju Arheologije, mentor: prof. dr. sc. Ivor Karavanić.
46. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje 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).
47. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Ive-Matije Bitanga
pod naslovom Medij i prostor posthumnih izvedbi Tomislava Gotovaca, na
poslijediplomskome doktorskome studiju Književnosti, izvedbenih umjetnosti,
filma i kulture, mentorice: dr. sc. Suzana Marjanić, znan. savjetnik (Institut za
etnologiju i folkloristiku, Zagreb) i prof. dr. sc. Jelena Todorović (Fakultet likovnih
umjetnosti u Beogradu, Srbija).
48. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Nensi Blažević pod
naslovom Nova obilježja intervjua u televizijskim središnjim emisijama u
Hrvatskoj za vrijeme pandemije korona virusa, na poslijediplomskome
doktorskome studiju Informacijske i komunikacijske znanosti, mentorica: izv. prof.
dr. sc. Tena Perišin (Fakultet političkih znanosti u Zagrebu).
49. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje 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).
50. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Matee Balen Šimić pod naslovom
Usmena književnost u nastavi književnosti: hrvatska usmena književnost u
čitankama za Hrvatski jezik od V. do VIII. razreda osnovne škole od 2006. do
2019. godine, na poslijediplomskome doktorskom studiju Hrvatske kulture,
mentori: prof. dr. sc. Dean Slavić i izv. prof. dr. sc. Evelina Rudan Kapec. Predlaže
se dorada teme.
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51. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Tomislava
Pavlovića pod naslovom Uloga mračne osobine ličnosti, relativne deprivacije
i pripisivanja krivnje u predviđanju radikaliziranih stavova i namjera, na
poslijediplomskome doktorskom studiju Psihologije, mentorica: prof. dr. sc. Dinka
Čorkalo Biruški.
3. Imenovanje stručnih povjerenstava za ocjenu doktorskog rada
52. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Marije Bošnjak
pod naslovom Rječnički razvoj inojezičnih učenika hrvatskoga na početnome
e-tečaju, mentorica: prof. dr. sc. Zrinka Jelaska
1.doc. dr. sc. Iva Nazalević Čučević
2. doc. dr. sc. Ines Carović
3. dr. sc. Zrinka Kolaković, znan. suradnica (Institut za slavistiku, Sveučilište u
Klagenfurtu)
53. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Pije Šmalcelj
Novaković pod naslovom Tri avarodobne mikrozajednice u Srijemu, mentori:
prof. dr. sc. Krešimir Filipec i dr. sc. Maja Petrinec, znanstvena i muzejska
savjetnica (Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu)
1. prof. dr. sc. Mirja Jarak
2. dr. sc. Željko Demo, znan. savjetnik u miru (Arheološki muzej, Zagreb)
3. prof. dr. sc. Krešimir Filipec
54. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Frane Musića
pod naslovom Metafore i geste u četirima Evanđeljima, mentorica: prof. dr. sc.
Ida Raffaelli
1. doc. dr. sc. Daniela Katunar
2. prof. dr. sc. Dean Slavić
3. dr. sc. Kristina Štrkalj Despot, znan. savjetnica (Institut za hrvatski jezik i
jezikoslovlje, Zagreb)
55. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Danijele Ucović
pod naslovom Sakralna arhitektura Zlatka Ugljena, mentori: izv. prof. dr. Sanja
Žaja Vrbica (Sveučilište u Dubrovniku) i prof. dr. sc. Dragan Damjanović
1. prof. dr. sc. Zlatko Jurić
2. prof. dr. sc. Marko Špikić
3. doc. dr. sc. Alen Žunić (Arhitektonski fakultet, Zagreb)
56. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Josipa Parata
pod naslovom Rimska obitelj na grobnim natpisima iz Donje Panonije tijekom
principata, mentor: izv. prof. dr. sc. Dino Demicheli
1. prof. dr. sc. Marina Milićević Bradač
2. izv. prof. dr. sc. Ivan Matijević (Filozofski fakultet, Split)
3. izv. prof. dr. sc. Dino Demicheli
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4. Izvještaj stručnih povjerenstava za ocjenu doktorskog rada
57. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Majne Parijez pod
naslovom Djelatnost zografa popa Strahinje iz Budimlja potkraj 16. i na
početku 17. stoljeća.
str. 430
58. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Mirhe Šabanović pod
naslovom Arhitekt Rudolf Tönnies – život i djelo.
str. 437
59. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada mr. sc. Ines ŠkuflićHorvat pod naslovom Metodičke osnove rada s djecom i mladima u području
dramskog stvaralaštva.
str. 441
60. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Saše Stanića pod
nazivom Ideologija i spektakl u suvremenoj hrvatskoj književnosti i filmu.
str. 446
61. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Katarine Katavić
pod naslovom Postanak i ustroj romskoga u okviru povijesti indoarijskih
jezika.
str. 450
62. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Hrvoja Markulina
pod naslovom Organizacija i djelovanje Hrvatske seljačke stranke u Dalmaciji
(1935. – 1941.).
str. 457
63. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Marija Šimudvarca
pod naslovom Poetika prostora u romanima bačkih Hrvata.
str. 464
64. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Hrvoja
Potlimbrzovića pod naslovom Djela iz logike u Hrvata tijekom 19. stoljeća.
str. 469
65. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Lorene Peroš pod
naslovom Kulturne vrijednosti u funkciji turističke komunikacije na
primjeru povijesne jezgre grada Zadra.
str. 473
5. Obustava postupka
66. Obustava postupka ocjene teme Ivone Smolčić pod naslovom Književno djelo
Ivana Dežmana na poslijediplomskome doktorskome studiju Hrvatske kulture na
zahtjev doktorandice.
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6. Promjena mentora
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/VPS/vps_2022_03_6.pdf
67. Prijedlog Vijeća poslijediplomskoga doktorskoga studija Hrvatske filologije u
interkulturnom kontekstu da se studentu Luki Veliću odobri promjena mentora
pri izradi doktorskoga rada pod naslovom Fonologija i morfologija novoštokavskih
ikavskih govora Vrpolja, Kninskoga Polja i Knina. Umjesto mentorica doc. dr. sc.
Marije Malnar Jurišić i dr. sc. Perine Vukuša Nahod za novu mentoricu se predlaže
dr. sc. Ivana Kurtović Budja, znan. suradnica (Institut za hrvatski jezik i
jezikoslovlje).
(Napomena: Tema je prihvaćena 10. studenog 2020. na Senatu Sveučilišta u
Zagrebu)
7. Nastavni predmeti
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/VPS/vps_2022_03_7.pdf
68. Izvještaj o provedbi akcijskog plana poslijediplomskoga doktorskoga studija
Informacijskih i komunikacijskih znanosti za razdoblje 2018. – 2023.
F. STJECANJE ZAVRŠNOG/SPECIJALISTIČKOG RADA
1. Imenovanje stručnih povjerenstava za ocjenu završnog/specijalističko rada
69. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu završnog specijalističkog rada
Vinke Pučić pod naslovom Subjektivna kvaliteta života i humor, mentorica:
prof. dr. sc. Gorka Vuletić (Filozofski fakultet, Osijek)
1. izv. prof. dr. sc. Nina Pavlin-Bernardić
2. prof. dr. sc. Gorka Vuletić (Filozofski fakulteta, Osijek)
3. dr. sc. Bruna Profaca (Poliklinika za zaštitu djece i mladih)
70. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu završnog specijalističkog rada
Tomislava Pučića pod naslovom Subjektivna kvaliteta života kod osoba s
Parkinsonovom bolešću, mentorica: prof. dr. sc. Gorka Vuletić (Filozofski
fakultet, Osijek)
1. doc. dr. sc. Tanja Jurin
2. prof. dr. sc. Gorka Vuletić (Filozofski fakultet, Osijek)
3. doc. dr. sc. Svetlana Tomić (Medicinski fakultet, Osijek)

G. SLOBODNE STUDIJSKE GODINE, KADROVSKA PITANJA I DRUGO
1. Pročelnici odsjeka i predstojnici katedri
71. Prijedlog Odsjeka za arheologiju za imenovanje doc. dr. sc. Ive Kaić za
predstojnicu Katedre za rimsku provincijalnu, kasnoantičku i ranokršćansku
arheologiju za ljetni semestra ak. god. 2021./2022. i za cijelu ak. god. 2022./2023.
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2. Slobodne studijske godine i dopusti
72. Molba prof. dr. sc. Ivora Karavanića za odobrenje korištenja slobodne studijske
godine u ljetnom semestru ak. god. 2022./2023. i u ljetnom semestru ak. god.
2023./2024.
str. 476
73. Molba izv. prof. dr. sc. Trpimira Vedriša za odobrenje korištenja slobodnog
studijskog ljetnog semestra u ak. god. 2022./2023.
str. 477
74. Molba Ninoslava Zubovića, višeg lektora za odobrenje korištenja slobodne
studijske godine u ak. god. 2022./2023.
str. 478
75. Molba Katarine Faragune, asistentice na Odsjeku za psihologiju za odobrenje
plaćenog dopusta, u razdoblju od 17. ožujka do 16. svibnja 2022. godine, za vrijeme
studijskog boravka na Department of Psychology, University of Warwick,
Engleska.
str. 479
76. Prijedlog Odsjeka za psihologiju za imenovanje članova Savjeta Savjetovališta
Filozofskog fakulteta za studente:
1. izv. prof. dr. sc. Margareta Jelić
2. prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić
3. izv. prof. dr. sc. Nina Pavlin Bernardić
3. Drugo
77. Prijedlozi za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ za 2021. godinu.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/IF_2021.zip
78. Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti.
str. 480
79. Razno

