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SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3
KLASA: 007-01/22-01/4
BROJ: 3804-850-22-1
Zagreb, 6. travnja 2022.

POZIV
Na osnovi članka 36. Statuta, sazivam 7. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća
Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koja će se održati u srijedu 13. travnja 2022. s početkom
u 11 sati u dvorani D VII.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika 6. sjednice Fakultetskog vijeća održane 16. ožujka 2022.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/zapisnik_2022_03.pdf

2. Obavijesti dekana i prodekana

3. Izvještaj sa sjednice Senata i Vijeća društveno-humanističkog područja
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Prijedlozi za produljenje radnog odnosa redovitim profesorima u trajnom
zvanju
4. Mišljenje o ispunjavanju kriterija znanstvene i nastavne izvrsnosti prof. dr. sc.
Zrinke Jelaska za produljenje ugovora o radu na dvije godine.
str. 17
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 arheologija, grana srednjovjekovna
arheologija na Odsjeku za arheologiju
1. prof. dr. sc. Miljenko Jurković
2. prof. dr. sc. Ante Uglešić (Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju)
3. prof. dr. sc. Borislav Grgin
6. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za
područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija, na Katedri
za psihometriju Odsjeka za psihologiju
1. prof. dr. sc. Vesna Buško
2. prof. dr. sc. Valentin Bucik (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani)
3. prof. emeritus Vladimir Takšić (Filozofski fakultet, Rijeka)
7. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u naslovno
znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za područje humanističkih
znanosti, polje arheologija, grana prapovijesna arheologija
1. prof. dr. sc. Ivor Karavanić
2. prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica
3. prof. dr. sc. Stašo Forenbaher (Institut za antropologiju, Zagreb)
8. Raspis natječaja i imenovanje stručnog povjerenstva za izbor u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje
humanističkih znanosti, polje filozofija, grana povijest filozofije na Katedri za
povijest filozofije Odsjeka za filozofiju
1. prof. dr. sc. Igor Mikecin
2. izv. prof. dr. sc. Marko Tokić
3. dr. sc. Petar Šegedin, viši znanstveni suradnik (Institut za Filozofiju, Zagreb)
9. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u naslovno
znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za područje humanističkih
znanosti, polje arheologija
1. izv. prof. dr. sc. Ina Miloglav
2. izv. prof. dr. sc. Rajna Šošić Klindžić
3. izv. prof. dr. sc. Dario Vujević (Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju)
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10. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u naslovno
znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za područje humanističkih
znanosti, polje arheologija, grana prapovijesna arheologija
1. prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica
2. izv. prof. dr. sc. Marcel Burić
3. prof. dr. sc. Stašo Forenbaher (Institut za antropologiju, Zagreb)
11. Raspis natječaja i imenovanje stručnog povjerenstva za izbor u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti,
polje filologija, grana druge orijentalne i ostale filologije (romistika) na Odsjeku za
indologiju i dalekoistočne studije
1. izv. prof. dr. sc. Ivan Andrijanić
2. izv. prof. dr. sc. Goran Kardaš
3. prof. dr. sc. Mislav Ježić (Fakultet za filozofiju i religijske znanosti, Zagreb)
12. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u nastavno zvanje i
na radno mjesto lektora (dva izvršitelja) za područje humanističkih znanosti,
polje filologija, grana kroatistika, na Croaticumu na Odsjeku za kroatistiku
1. dr. sc. Sanda Lucija Udier, viša lektorica i znanstvena suradnica
2. dr. sc. Milvia Gulešić Machata, viša lektorica i znanstvena suradnica
3. doc. dr. sc. Maša Plešković (Filozofski fakultet, Rijeka)
13. Raspis natječaja i imenovanje stručnog povjerenstva za izbor u nastavno zvanje i
na radno mjesto višeg lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija,
grana japanologija na Odsjeku za indologiju i dalekoistočne studije
1. izv. prof. dr. sc. Ivan Andrijanić
2. doc. dr. sc. Hazuki Mori
3. prof. dr. sc. Chikako Shigemori Bučar (Sveučilište u Ljubljani)
14. Raspis natječaja i imenovanje stručnog povjerenstva za izbor u suradničko zvanje
i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje
filologija, grana anglistika na Katedri za amerikanistiku Odsjeka za anglistiku
1. izv. prof. dr.sc. Sven Cvek
2. prof. dr.sc. Jelena Šesnić
3. prof. dr.sc. Sanja Runtić (Filozofski fakultet, Osijek)
15. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za reizbor u naslovno
znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, polje
arheologija (predloženica: dr. sc. Tatjana Lolić)
1. izv. prof. dr. sc. Ina Miloglav
2. izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić
3. prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić (Filozofski fakultet, Pula)
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16. Imenovanje stručnoga povjerenstva za reizbor u nastavno zvanje i na radno mjesto
više lektorice za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana
germanistika na Odsjeku za germanistiku (predloženica: dr. sc. Inja Skender
Libhard)
1. izv. prof. dr. sc. Kristijan Novak
2. izv. prof. dr. sc. Slađan Turković
3. Geriena Karačić, viša lektorice (Sveučilište u Zadru)
2. Potvrde izbora
17. 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.
Izvještaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice prihvaćen
je na sjednici Fakultetskoga vijeća održanoj 17. studenog 2021.
Odluka Matičnog odbora o izboru dr. sc. Lahorke Plejić Poje u znanstveno zvanje
znanstvenog savjetnika u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje
filologija, KLASA: UP/I-640-03/21-01/1247, URBROJ: 355-06-04-22-0002 od 3.
veljače 2022.
18. 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.
Izvještaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora prihvaćen
je na sjednici Fakultetskoga vijeća održanoj 19. siječnja 2022.
Odluka Matičnog odbora o izboru dr. sc. Ksenije Klasnić u znanstveno zvanje višeg
znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, polje
sociologija; KLASA: UP/I-640-03/22-01/0127, URBROJ: 355-06-04-22-0002 od
28. veljače 2022.
3. Izvještaj o izborima u znanstveno-nastavna, nastavna, suradnička i stručna
zvanja
19. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Tihane Klepač u
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice za
područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Odsjeku za
anglistiku.
str. 79
20. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Sanje Kišiček u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto docentice u području društvenih znanosti, polje
informacijske i komunikacijske znanosti u Centru za obrazovanje nastavnika.
str. 117
21. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Luke Perušića u
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih
znanosti, polje filozofija, grana etika, na Katedri za etiku Odsjeka za filozofiju.
str. 159
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22. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Ive Lakić Parać u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto docentice za područje humanističkih znanosti,
polje filologija, grana japanologija, na Katedri za japanologiju Odsjeka za indologiju
i dalekoistočne studije.
str. 217
23. Izvještaj stručnoga povjerenstva o reizboru dr. sc. Marka Tokića u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje
humanističkih znanosti, polje filozofija, grana povijest filozofije na Katedri za
povijest filozofije Odsjeka za filozofiju.
str. 250
24. Izvještaj stručnoga povjerenstva o reizboru dr. sc. Tanje Bukovčan u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto docentice za područje humanističkih znanosti,
polje etnologija i antropologija, grana etnologija, na Odsjeku za etnologiju i
kulturnu antropologiju.
str. 268
25. Izvještaj stručnoga povjerenstva o reizboru Ninoslava Zubovića u nastavno
zvanje i na radno mjesto višeg lektora za područje humanističkih znanosti, polje
filologija, grana klasična filologija, na Katedri za grčki jezik i književnost Odsjeka
za klasičnu filologiju.
str. 275
B. MIŠLJENJE FAKULTETSKOG VIJEĆA
1. Imenovanje stručnih povjerenstava radi davanja mišljenja o izborima u zvanja
predloženika visokih učilišta
26. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženika za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovite
profesorice u trajnom zvanju za područje društvenih znanosti, polje psihologija,
grana ostale primijenjene psihologije, na neodređeno radno vrijeme, na
Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (predloženica: prof. dr. sc. Tajana
Ljubin Golub).
1. prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić
2. prof. dr. sc. Vesna Buško
3. prof. dr. sc. Renata Miljević-Riđički (Učiteljski fakultet, Zagreb)
27. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženice za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovite
profesorice za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana razvojna
psihologija, na neodređeno radno vrijeme, na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu (predloženica: izv. prof. dr. sc. Tea Pavin Ivanec)
1. prof. dr.sc. Gordana Keresteš
2. prof. dr.sc. Vesna Vlahović Štetić
3. prof. dr.sc. Majda Rijavec (Učiteljski fakultet, Zagreb)
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2. Imenovanje stručnih povjerenstava radi davanja mišljena o izborima u
znanstvena zvanja
28. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženice za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom
zvanju za područje humanističkih znanosti, polje povijest (predloženica: prof. dr.
sc. Zrinka Blažević)
1. prof. dr. sc. Damir Agičić
2. prof. dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić
3. prof. dr. sc. Slaven Bertoša (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli)
29. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženice za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za
područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija (predloženica: dr.
sc. Olga Orlić):
1. izv. prof. dr. sc. Sanja Potkonjak
2. prof. dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević
3. dr. sc. Melanija Belaj, viša znanstvena suradnica (Institut za etnologiju i
folkloristiku, Zagreb)
30. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženice za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za
područje humanističkih znanosti, polje filologija (predloženica: dr. sc. Elenmari
Pletikos Olof)
1. prof. dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić
2. prof. emeritus dr. sc. Damir Horga
3. izv. prof. dr. sc. Anita Runjić-Stoilova (Filozofski fakultet, Split)
31. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženika za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za područje
humanističkih znanosti, polje filozofija (predloženik: dr. sc. Josip Guć)
1. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić
2. izv. prof. dr. sc. Ivana Zagorac
3. izv. prof. dr. sc. Marita Brčić Kuljiš (Filozofski fakultet, Split)
32. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženika za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za područje
društvenih znanosti, polje sociologija (predloženik: dr. sc. Toni Prug)
1. izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić
2. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
3. prof. dr. sc. Hajrudin Hromadžić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci)
33. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženice za izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice za područje
društvenih znanosti, polje psihologija, na Fakultetu za odgojne i obrazovne
znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (predloženica: dr. sc. Valentina
Ružić).
1. doc. dr. sc. Inja Erceg
2. doc. dr. sc. Aleksandra Huić
3. izv. prof. dr. sc Tena Velki (Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek)
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34. Imenovanje stručnoga povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženika za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za područje
društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti (predloženik:
dr. sc. Josip Mihaljević)
1. doc. dr. sc. Petra Bago
2. prof. dr. sc. Hrvoje Stančić
3. doc. dr. sc. Zdenko Jecić (Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb)
35. 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. Nikola Tomašegović)
1. prof. dr. sc. Iskra Iveljić
2. prof. dr. sc. Damir Agičić
3. prof. dr. sc. Josip Vrandečić (Filozofski fakultet, Split)

3. Mišljenje o izborima u znanstvena zvanja predloženika
36. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Svena Marcelića u
znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za područje društvenih
znanosti, polje sociologija.
str. 280
37. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Marka Mrakovčića u
znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za područje društvenih
znanosti, polje sociologija.
str. 297
38. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Nikole Vukosavljevića
u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za područje humanističkih
znanosti, polje arheologija, grana prapovijesna arheologija.
str. 313
39. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog da se dr. sc. Juraj Perković ne izabere
u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za područje društvenih
znanosti, polje sociologija.
str. 338
40. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Virne Karlić u
znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za područje humanističkih
znanosti, polje filologija, grana slavistika.
str. 343
41. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Damira Stanića u
znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za područje humanističkih znanosti,
polje povijest.
str. 391
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C. NASTAVNI PREDMETI
1. Studijski programi
42. Prijedlog za pokretanje postupka izmjene odredbe članka 69. stavka 4. Statuta
Sveučilišta u Zagrebu o ukupnim tjednim obvezama studenta u nastavi.
str. 410
2. Angažiranje vanjskih suradnika i ugovornih lektora
42.1 Izmjene u angažiranju vanjskih suradnika za akademsku godinu 2021./2022.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/izmjene_plan_vanjske_21_2
2_4.xlsx
D. IZVJEŠTAJ O RADU ASISTENATA I POSLIJEDOKTORANADA
43. Izvještaj o radu Aide Alagić Bandov, asistentice na Odsjeku za germanistiku.
str. 411
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_04_1.pdf
44. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Ane Mikulke pod naslovom
Forenzična antropologija: istraživanje masovnih grobnica iz Drugog
svjetskog rata i poraća te Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj, na
poslijediplomskome doktorskome studiju Arheologije, mentori: izv. prof. dr. sc.
Zdravka Hincak i prof. dr. sc. Krešimir Filipec
1. prof. dr. sc. Darko Polšek
2. izv. prof. Vedrana Petrovečki (Medicinski fakultet u Zagrebu, Zavod za sudsku
medicinu i kriminalistiku)
3. prof. dr. sc. Krešimir Filipec
45. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Ive Alebića pod naslovom
Život kao umjetnost u ranoj filozofiji egzistencije na primjeru
Kierkegaardove i Nietzscheove filozofije umjetnosti, na poslijediplomskome
doktorskome studiju Filozofija, mentor: doc. dr. sc. Goran Sunajko
1. prof. emerit. dr. sc. Nadežda Čačinovič
2. doc. dr. sc. Goran Sunajko
3. izv. prof. dr. sc. Boško Pešić (Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski
fakultet)
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46. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Katarine Dimšić pod
naslovom Odnos čovjeka i zajednice prema plodnosti u hrvatskoj tradicijskoj
kulturi s odjecima u suvremenosti, na poslijediplomskome doktorskome studiju
Hrvatske kulture, mentorica: dr sc. Jelena Marković, viša znanstvena suradnica
(Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb)
1. prof. dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević
2. izv. prof. dr. sc. Evelina Rudan
3. dr. sc. Renata Jambrešić Kirin, znanstvena savjetnica (Institut za etnologiju i
folkloristiku, Zagreb)
47. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Maje Matijević pod naslovom
Hijerarhijski leksičko-semantički odnosi u hrvatskome jeziku, na
poslijediplomskome doktorskome studiju Hrvatske filologije u interkulturnom
kontekstu, mentorice: prof. dr. sc. Bernardina Petrović i dr. sc. Milica Mihaljević,
znan. savjetnica (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb).
1. izv. prof. dr. sc. Tatjana Pišković
2. prof. dr. sc. Ida Raffaelli
3. dr. sc. Lana Hudeček, znan. savjetnica (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje,
Zagreb)
48. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Irene Pauk Sili pod naslovom
Konzervatorske i urbanističke posljedice rušenja bedema Tvrđe u Osijeku,
na poslijediplomskome doktorskom studiju Povijesti umjetnosti, mentor: prof. dr.
sc. Zlatko Jurić
1. prof. dr. sc. Marko Špikić
2. prof. dr. sc. Zlatko Jurić
3. prof. dr. sc. Zlatko Karač (Arhitektonski fakultet u Zagrebu)
49. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Barbare Pleić Tomić pod
naslovom Majčinstvo u suvremenom hrvatskom dječjem i adolescentskom
romanu, na poslijediplomskome doktorskome studiju Znanosti o književnosti,
teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture – opći smjer,
mentorica: prof. dr. sc. Željka Matijašević
1. doc. dr. sc. Maša Grdešić
2. prof. dr. sc. Željka Matijašević
3. dr. sc. Marijana Hameršak, viša znan. suradnica (Institut za etnologiju i
folkloristiku, Zagreb)
50. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu teme Marije Lalić pod naslovom
Vrednovanje medijacijskih praksi u digitalnom roditeljstvu, na
poslijediplomskome doktorskome studiju Informacijskih i komunikacijskih
znanosti, mentor: izv. prof. dr. sc. Igor Kanižaj (Fakultet političkih znanosti u
Zagrebu)
1. prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica
2. izv. prof. dr. sc. Igor Kanižaj (Fakultet političkih znanosti u Zagrebu)
3. izv. prof. dr. sc. Tamara Gazdić Alerić (Učiteljski fakultet u Zagrebu)
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51. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu teme Ive Melinšćak Zlodi pod
naslovom Izdavačke i uredničke prakse hrvatskih znanstvenih časopisa u
humanističkom području i uloga javnih znanstvenih politika, na
poslijediplomskome doktorskome studiju Informacijskih i komunikacijskih
znanosti, mentorica: izv. prof. dr. sc. Ivana Hebrang Grgić
1. prof. dr. sc. Sonja Špiranec
2. izv. prof. dr. sc. Ivana Hebrang Grgić
3. dr. sc. Aleksandra Pikić Jugović, znan. suradnica (Nacionalna i sveučilišna
knjižnica)
52. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Marije Zelić pod naslovom
Digitalizacija javne uprave i e-participacija na lokalnoj razini – primjer
Međimurske županije, na poslijediplomskome doktorskome studiju Sociologije,
mentor: doc. dr. sc. Krešimir Žažar
1. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
2. prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak
3. dr. sc. Drago Čengić, znan. savjetnik u mirovini (Institut društvenih znanosti Ivo
Pilar, 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_04_2.pdf
53. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Jurice Triplata pod
naslovom Gradine Cetinske doline – njihova funkcija i geografska distribucija,
na poslijediplomskome doktorskome studiju Arheologije, mentorica: prof. dr. sc.
Helena Tomas.
54. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje 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.
55. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Marijete Bradić
pod naslovom Geološko vrijeme 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.
56. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Lare Hedžić pod
naslovom Kulturbezogene Inhalte in Lehrwerken für Deutsch als
Fremdsprache in Bosnien-Herzegowina (Kulturni sadržaji u udžbenicima
njemačkoga jezika u Bosni i Hercegovini), na poslijediplomskome doktorskome
studiju Glotodidaktike, mentorica: prof. dr. sc. Marija Lütze Miculinić.
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57. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Daniela Rafaelića
pod naslovom Percepcija starog Egipta u kinematografiji nacističke
Njemačke, na poslijediplomskom doktorskom studiju Moderne i suvremene
hrvatske povijest u europskom i svjetskom kontekstu, mentori: izv. prof. dr. sc.
Hrvoje Klasić i dr. sc. Tomislav Šakić, znan. suradnik, Leksikografski zavod
Miroslav Krleža, Zagreb.
58. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Brune Baraća pod
naslovom Provjera transdijagnostičke uloge teorije uma u objašnjenju
eksternaliziranih problema djece predškolske dobi, na poslijediplomskome
doktorskome studiju Psihologije, mentorica: prof. dr. sc. Anita Vulić-Prtorić (Odjel
za psihologiju, Sveučilište u Zadru).
59. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Francesce
Dumančić pod naslovom Foreign language effect in everyday moral decisionmaking (Efekt stranog jezika pri svakodnevnom moralnom odlučivanju), na
poslijediplomskome doktorskome studiju Psihologije, mentorica: izv. prof. dr. sc.
Mirjana Tonković.
60. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Ive Kapović pod
naslovom Međugrupni stavovi u većinskim i manjinskim obiteljima - uloga
etničke socijalizacije, obiteljske kohezije i međugrupnog kontakta, na
poslijediplomskome doktorskome studiju Psihologije, mentorica: prof. dr. sc.
Dinka Čorkalo Biruški.
61. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Jane Kiralj pod
naslovom Uloga doživljaja međugrupne prijetnje u socio-psihološkoj
integraciji izbjeglica i zajednice primatelja, na poslijediplomskome
doktorskome studiju Psihologije, mentor: prof. emeritus dr. sc. Dean Ajduković.
62. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Jasmine Mehulić
pod naslovom Proces međudjelovanja individualnih obilježja partnera i
interakcije u dijadi na percepciju svakodnevnog stresa i održavanje
kvalitetnih partnerskih odnosa, na poslijediplomskome doktorskome studiju
Psihologije, mentorica: prof. dr. sc. Željka Kamenov.
63. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Maria Pandžića pod
naslovom Kognitivni aspekti kockanja adolescenata, na poslijediplomskome
doktorskome studiju Psihologije, mentorica: prof. dr. sc. Gordana KuterovacJagodić.
64. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Denisa Vlašičeka
pod naslovom Exploring the concept of orthographic similarity and its
operationalizations (Istraživanje koncepta ortografske sličnosti i njegovih
operacionalizacija), na poslijediplomskome doktorskome studiju Psihologije,
mentorica: izv. prof. dr. sc. Mirjana Tonković.
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3. Imenovanje stručnih povjerenstava za ocjenu doktorskog rada
65. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Filipa Budića
pod naslovom Zemljopisne, društvene i ekonomske okolnosti grčkog interesa
za istočnu obalu Jadrana, mentorica: prof. dr. sc. Marina Milićević Bradač
1. doc. dr. sc. Jelena Marohnić
2. doc. dr. sc. Vedran Barbarić (Filozofski fakultet, Split)
3. doc. dr. sc. Ana Pavlović
66. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Mirele
Landsman Vinković pod naslovom Učinak poučavanja razrednom jeziku u
izobrazbi nastavnika njemačkoga, mentorica: izv. prof. dr. sc. Marija LützeMiculinić
1. izv. prof. dr. sc. Maja Anđel
2. prof. dr. sc. Lovorka Zergollern-Miletić (Učiteljski fakultet, Zagreb)
3. prof. dr. sc. Zrinka Jelaska
67. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Gabrijele Bionda
pod naslovom Stilističko čitanje suvremene hrvatske drame – od dramskoga
do kazališnog teksta, mentor: prof. dr. sc. Krešimir Bagić
1. prof. dr. sc. Marina Katnić Bakaršić (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu)
2. doc. dr. sc. Višnja Kačić Rogošić
3. izv. prof. dr. sc. Tatjana Pišković
68. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Željka Trbušića
pod naslovom Metode analize i optimizacije procesa optičkog prepoznavanja
znakova u arhivskim informacijskim sustavima, mentor: prof. dr. sc. Hrvoje
Stančić
1. prof. dr. sc. Sanja Seljan
2. izv. prof. dr. sc. Goran Zlodi
3. nasl. izv. prof. dr. sc. Arian Rajh (Agencija za lijekove i medicinske proizvode RH)
69. Skinuto s dnevnog reda
70. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Leali Osmančević
pod naslovom Djeca i medijski konstruirana stvarnost, mentor: izv. prof. dr. sc.
Viktorija Car
1. prof. dr. sc. Sonja Špiranec
2. izv. prof. dr. sc. Igor Kanižaj (Fakultet političkih znanosti, Zagreb)
3. doc. dr. sc. Dunja Majstorović Jedovnicki (Fakultet političkih znanosti, Zagreb)
70.1 Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Ivane
Kardum Goleš pod naslovom Analiza neokolonijalnih odnosa moći u
postkolonijalnom pismu, mentor: prof. emeritus Stipe Grgas
1. prof. dr. sc. Jelena Šesnić
2. izv. prof. dr. sc. Iva Polak
3. izv. prof. dr. sc. Marko Lukić (Sveučilište u Zadru, Odjel za anglistiku)
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4. Izvještaj stručnih povjerenstava za ocjenu doktorskog rada
71. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Romane Pozniak
pod naslovom Humanitarni rad u kontekstu izbjeglištva i migracija u
posttranzicijskoj Hrvatskoj.
str. 413
72. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Ivana Kokeze pod
naslovom Historijsko slikarstvo u Hrvatskoj od ilirskog pokreta do Drugog
svjetskog rata.
str. 418
73. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Vedrane Lovrinović
pod nazivom Las estrategias narrativas de representación de violencia de
género y femicidio en la literatura argentina contemporánea (Narativne
strategije reprezentacije rodno uvjetovanog nasilja i femicida u suvremenoj
argentinskoj književnosti).
str. 422
74. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Sergeja Lugovića pod
naslovom Recognition of User Information Behavior Through Music-Related
Information Searching Patterns (Prepoznavanje informacijskog ponašanja
korisnika putem obrazaca pretraživanja informacija o glazbi i glazbenih
zapisa).
str. 436
75. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Marte Petrak pod
naslovom Leksičko-značenjske strukture u francuskome i hrvatskome s
osobitim obzirom na prefiksaciju – kontrastivna analiza.
str. 446
75. 1 Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Silvije Hanžić
Deda pod naslovom Međujezična fonološka osjetljivost u početnom
opismenjivanju.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/izvjestaj_Hanzic_Deda.doc
5. Obustava postupka
76. Prijedlog obustave postupka ocjene doktorskoga rada Oresta Vilchynskog, pod
naslovom Sakralni prostor stare vjere Slavena istočne Galicije, na
Poslijediplomskom doktorskom studiju etnologije i kulturne antropologije, zbog
smrti pristupnika.
str. 452
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6. Nastavni predmeti
77. Prijedlog Vijeća poslijediplomskoga doktorskoga studija Moderne i suvremene
hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu za izmjene studijskog
programa u skladu s Akreditacijskom preporukom i završnim izvješćem stručnoga
povjerenstva u postupku reakreditacije provedene 6. svibnja 2019.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/VPS/vps_2022_04_6_1.pdf
78. Prijedlog Vijeća poslijediplomskoga doktorskoga studija Hrvatske filologije u
interkulturnom kontekstu za izmjene studijskog programa u skladu s
Akreditacijskom preporukom i završnim izvješćem stručnoga povjerenstva u
postupku reakreditacije provedene 6. svibnja 2019.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/VPS/vps_2022_04_6_2.pdf
79. Prijedlog Vijeća poslijediplomskoga doktorskoga studija sociologije o odustajanju
od otklanjanja nedostataka u studijskom programu doktorskoga studija
Sociologije prema preporukama stručnoga povjerenstva u postupku reakreditacije
provedene 20. svibnja 2019. i prestanak mogućnosti upisa na postojeći studijski
program.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/VPS/vps_2022_04_6_3.pdf
80. Prijedlog za sklapanje sporazuma o stjecanju međunarodnog dvojnog doktorata
znanosti (cotutelle) između Sveučilišta u Zagrebu i Università di Pisa, Italija, za
Filipa Lovrića, studenta poslijediplomskog doktorskoga studija Predmoderne
povijesti.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/VPS/vps_2022_04_6_4.pdf
81. Prijedlog za sklapanje sporazuma o stjecanju međunarodnog dvojnog doktorata
znanosti (cotutelle) između Sveučilišta u Zagrebu i Università Ca'Foscari Venezia,
Italija, za Karlu Papeš, studenticu poslijediplomskog doktorskoga studija Hrvatske
kulture.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/VPS/vps_2022_04_6_5.pdf
82. Prijedlog za izmjenu Postupnika prijave teme, obrane doktorskoga rada i
promocije koji je usvojen na Fakultetskom vijeću 18.02.2016. u dijelu koji se
odnosi na ukoričavanje doktorskoga rada. Predlaže se smanjenje broja predaje
ukoričenih radova s 9 primjeraka na 6 (primjerak za članove povjerenstva, NSK,
Knjižnicu Ff-a, Sveučilište u Zagrebu).
F. STJECANJE ZAVRŠNOG/SPECIJALISTIČKOG RADA
1. Imenovanje stručnih povjerenstava za ocjenu završnog/specijalističko rada
83. Imenovanje članove stručnog povjerenstva za ocjenu završnog specijalističkog
rada Nede Pleić pod naslovom Terapija prihvaćanja i posvećenosti u tretmanu
internaliziranih smetnji djece i adolescenata, mentorica: prof. dr. sc. Nataša
Jokić-Begić.
1. prof. dr. sc. Gordana Keresteš
2. prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić
3. prof. dr. sc. Trpimir Glavina (Klinika za psihijatriju, KBC Split)
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G. SLOBODNE STUDIJSKE GODINE, KADROVSKA PITANJA I DRUGO
1. Slobodne studijske godine i dopusti
84. Molba prof. dr. sc. Ranka Matasovića za odobrenje plaćenog dopusta u razdoblju
u razdoblju od 28. 6. 2022. do 11. 9. 2022. radi studijskoga boravka na Slavic and
Eurasian Research Center Sveučilišta Hokkaida u Sapporu, Japan.
str. 453
85. Molba doc. dr. sc. Ane Ćavar za odobrenje korištenja slobodne studijske godine u
ak. god. 2022./2023.
str. 454
2. Drugo
86. Prijedlog Odsjeka za fonetiku za imenovanje doc. dr. sc. Elenmari Pletikos Olof
novu povjerenicu za kvalitetu (umjesto doc. dr. sc. Diane Tomić).
87. Misija i vizija sustava osiguravanja kvalitete Filozofskog fakulteta

str. 455

88. Prijedlog za osnivanje fakultetskog Centra za društveno korisno učenje – Filozofski
u zajednici i imenovanje prof. dr. sc. Darje Maslić Seršić vršiteljicom dužnosti
voditeljice.
89. Prijedlog za osnivanje fakultetskog Centra za kognitivnu znanost.

90. Razno

