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SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3
KLASA: 007-01/22-01/5
BROJ: 3804-850-22-1
Zagreb, 11. svibnja 2022.

POZIV
Na osnovi članka 36. Statuta, sazivam 8. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća
Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koja će se održati u srijedu 18. svibnja 2022. s početkom
u 11 sati u dvorani D VII.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika:
 1. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća održane 21. ožujka 2022.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/zapisnik_izv_2022_03.pdf
 7. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 13. travnja 2022.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/zapisnik_2022_04.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. Prijedlog Odsjeka za talijanistiku za produljenje radnog odnosa prof. dr. sc.
Masline Ljubičić do kraja ak. god. 2023./2024.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/prof_dr_sc_Ljubicic_prijedlog.pdf

Mišljenje Povjerenstva za utvrđivanje minimalnih uvjeta u postupku produljenja
radnog odnosa redovitih profesora u trajnom zvanju.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/prof_dr_sc_Ljubicic_misljenje.pdf

A. IZBORI
1. Prijedlog za raspise natječaja i imenovanje stručnih povjerenstava
5. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u znanstvenonastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za
područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije na
Katedri za posebne sociologije Odsjeka za sociologiju
1. prof. dr. sc. Davorka Matić
2. prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer
3. prof. dr. sc. Saša Božić (Odjel za sociologiju, Sveučilište u Zadru)
6. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje društvenih
znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije na Katedri za posebne
sociologije Odsjeka za sociologiju
1. prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer
2. prof. dr. sc. Davorka Matić
3. prof. dr. sc. Saša Božić (Odjel za sociologiju, Sveučilište u Zadru)
7. Raspis natječaja i imenovanje stručnog povjerenstva za izbor u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto redovitoga profesora za područje
humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika na Katedri za hrvatski
standardni jezik Odsjeka za kroatistiku
1. prof. dr. sc. Zrinka Jelaska
2. prof. dr. sc. Bernardina Petrović
3. prof. dr. sc. Branimir Belaj (Filozofski fakultet, Osijek)
8. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih
znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije na Katedri za urbanu
sociologiju Odsjeka za sociologiju
1. izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić
2. prof. dr. sc. Davorka Matić
3. nasl. prof. dr. sc. Inga Tomić Koludrović (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar –
Centar Split)
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9. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednoga profesora za područje
humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika na Katedri za hrvatsku
usmenu književnost Odsjeka za kroatistiku
1. izv. prof. dr. sc. Evelina Rudan
2. prof. dr. sc. Krešimir Bagić
3. prof. dr. sc. Ružica Pšihistal (Filozofski fakultet, Osijek)
10. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje
humanističkih znanosti, polje arheologija, grana prapovijesna arheologija na
Katedri za prapovijesnu arheologiju Odsjeka za arheologiju
1. prof. dr. sc. Ivor Karavanić
2. prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica
3. nasl. prof. dr. sc. Ivor Janković, znanstveni savjetnik (Institut za antropologiju,
Zagreb)
11. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u naslovno
znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje društvenih znanosti, polje
sociologija, grana posebne sociologije na predmetu Sociologija grada na Odsjeku
za sociologiju.
1. doc. dr. sc. Jana Vukić
2. doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak
3. doc. dr. sc. Anđelina Svirčić Gotovac (Institut za društvena istraživanja, Zagreb)
12. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u suradničko zvanje
i na radno mjesto poslijedoktoranda na određeno vrijeme od 12 mjeseci na
projektu Hrvatske zaklade za znanost IP2019-04-5344 Modeliranje mreže
prapovijesnih naselja u Slavoniji, voditeljice izv. prof. dr. sc. Rajne Šošić Klindžić
1. izv. prof. dr. sc. Rajna Šošić Klindžić
2. prof. dr. sc. Ivor Karavanić
3. prof. dr. sc. Hrvoje Potrebica
13. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u suradničko zvanje
i na radno mjesto asistenta u području društvenih znanosti, polje informacijske i
komunikacijske znanosti, na Katedri za obradu prirodnog jezika, leksikografiju i
enciklopedistiku Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti (zamjena do
završetka mirovanja zaposlenikova radnog odnosa)
1. doc. dr. sc. Petra Bago
2. prof. dr.sc. Nives Mikelić Preradović
3. prof. dr. sc. Tomislava Lauc
14. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u stručno zvanje i
na radno mjesto stručnog suradnika za područje društvenih znanosti, polje
psihologija, grana opća psihologija, na Katedri za opću psihologiju Odsjeka za
psihologiju, na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust)
1. prof. dr. sc. Denis Bratko
2. izv. prof. dr. sc. Ana Butković
3. izv. prof. dr. sc. Damir Ljubotina
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15. Izmjena odluke o imenovanju 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: umjesto vanjskog člana dr. sc. Petra
Šegedina predlaže se izv. prof. dr. sc. Davor Balić te izmijenjeno povjerenstvo u
sastavu
1. prof. dr. sc. Igor Mikecin
2. izv. prof. dr. sc. Marko Tokić
3. izv. prof. dr. sc. Davor Balić (Filozofski fakultet, Osijek)
16. Imenovanje stručnoga povjerenstva za reizbor predloženika u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih
znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije na Odsjeku za sociologiju
(predloženik: dr. sc. Anton Vukelić)
1. prof. dr. sc. Nenad Karajić
2. prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak
3. prof. dr. sc. Renato Matić (Fakultet hrvatskih studija, Zagreb)
2. Izvještaj o izborima u znanstveno-nastavna, nastavna, suradnička i stručna
zvanja
17. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Tihane Petrović Leš u
znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice u trajnom zvanju za područje
humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija na
Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju.
str. 17
18. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Gorana Koletića u
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih
znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije na Odsjeku za sociologiju.
str. 48
19. Izvještaj stručnog povjerenstva o izboru dr. sc. Sanje Jurić u znanstveno-nastavno
zvanje i na radno mjesto docentice za područje društvenih znanosti, polje
pedagogija, u Centru za obrazovanje nastavnika.
str. 107
20. Izvještaj stručnog povjerenstva o reizboru Alena Novosada u nastavno zvanje i na
radno mjesto višeg lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija,
grana slavistika na Katedri za češki jezik i književnost Odsjeka za
zapadnoslavenske jezike i književnosti.
str. 110
21. Izvještaj stručnog povjerenstva o reizboru dr. sc. Inje Skender Libhard u
nastavno zvanje i na radno mjesto više lektorice za područje humanističkih
znanosti, polje filologija, grana germanistika na Odsjeku za germanistiku.
str. 118
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B. MIŠLJENJE FAKULTETSKOG VIJEĆA
1. Imenovanje stručnih povjerenstava radi davanja mišljenja o izborima u zvanja
predloženika drugih visokih učilišta
22. Imenovanje stručnog povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženice za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne
profesorice za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika,
za predmet Engleski jezik u kineziologiji na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu (pristupnica: dr. sc. Darija Omrčen)
1. prof. dr. sc. Irena Zovko Dinković
2. izv. prof. dr. sc. Mateusz Milan Stanojević
3. izv. prof. dr. sc. Sanja Šalaj (Kineziološki fakultet, Zagreb)
23. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženice za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za područje
društvenih znanosti, polje psihologija, na Fakultetu organizacije i informatike
Sveučilišta u Zagrebu (predloženici: dr. sc. Marija Viktorija Jagodić; mag. psych.
Luka Zlatić)
1. doc. dr. sc. Aleksandra Huić
2. izv. prof. dr. sc. Nina Pavlin Bernardić
3. izv. prof. dr. sc. Tea Pavin Ivanec (Učiteljski fakultet, Zagreb)
2. Mišljenje o izborima u zvanja predloženika drugih visokih učilišta
24. Mišljenje o izboru dr. sc. Tee Pavin Ivanec u znanstveno-nastavno zvanje i radno
mjesto redovite profesorice za područje društvenih znanosti, polje psihologija,
grana razvojna psihologija, na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
str. 127
3. Imenovanje stručnih povjerenstava radi davanja mišljena o izborima u
znanstvena zvanja
25. Imenovanje stručnog 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. Lana
Molvarec)
1. izv. prof. dr. sc. Maša Kolanović
2. prof. dr. sc. Tvrtko Vuković
3. prof. dr. sc. Kristina Peternai Andrić (Filozofski fakultet, Osijek)
26. 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. Ljubica
Josić)
1. prof. dr. sc. Krešimir Bagić
2. prof. dr. sc. Krešimir Mićanović
3. prof. dr. sc. Vlasta Rišner (Filozofski fakultet, Osijek)
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27. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženice za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za
područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti
(predloženica: dr. sc. Petra Bago)
1. prof.dr.sc. Nives Mikelić Preradović
2. prof. dr. s. Tomislava Lauc
3. prof. dr. sc. Sanda Martinčić-Ipšić (Fakultet informatike i digitalnih tehnologija,
Rijeka)
28. 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. Branka Barčot)
1. prof. dr. sc. Ivana Vidović Bolt
2. prof. emerita Željka Fink Arsovski
3. izv. prof. dr. sc. Sandra Hadžihalilović (Odjel za rusistiku, Sveučilište u Zadaru)
29. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja 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. Gordan Akrap)
1. prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović
2. prof. dr. sc. Radovan Vrana
3. prof. dr. sc. Jadranka Lasić Lazić (Sveučilište Sjever, Koprivnica)
30. 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. Margareta Jelić)
1. prof. dr. sc. Željka Kamenov
2. prof. dr. sc. Dean Ajduković
3. prof. dr. sc. Radmila Prišlin (San Diego State University, SAD)
4. Mišljenje o izborima u znanstvena zvanja predloženika
31. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Zrinke Blažević u
znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u trajnom zvanju za područje
humanističkih znanosti, polje povijest.
str. 162
32. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Daniele Katunar u
znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za područje humanističkih
znanosti, polje filologija.
str. 183
33. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Denisa Kosa u
znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za područje društvenih znanosti,
polje informacijske i komunikacijske znanosti.
str. 214
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34. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Josipa Pandžića u
znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za područje društvenih znanosti,
polje sociologija.
str. 236
35. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Josipa Guća u
znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za područje humanističkih znanosti,
polje filozofija.
str. 259
36. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Andreje Kovačić u
znanstveno zvanje znanstvene suradnice za područje humanističkih znanosti,
polje filologija.
str. 269
37. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Nikole Tomašegovića
u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje humanističkih znanosti,
polje povijest.
str. 299
38. 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. 310

C. NASTAVNI PREDMETI
1. Angažiranje vanjskih suradnika i ugovornih lektora
39. Izmjene u angažiranju vanjskih suradnika za akademsku godinu 2021./2022.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/izmjene_plan_vanjske_21_22
_5.xlsx
40. Molba Odsjeka za južnoslavenske jezike i književnosti za produljenje ugovora s
ugovornom (stranom) lektoricom za slovenski jezik Simonom Gotal u ak. god.
2022./2023. na Katedri za slovenski jezik i književnost na Odsjeku za
južnoslavenske jezike i književnosti.
41. Molba Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti za odobrenje angažiranja
ugovorne (strane) lektorice Zdeňka Kohoutková na Katedri za češki jezik i
književnost u ak. god. 2022./2023.
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42. Molba Odsjeka za indologiju i dalekoistočne studije za odobrenje angažiranja
stranih ugovornih lektora za ak. god. 2022./2023.:
Katedra za indologiju – Sudipti Singhza
Katedra za indologiju - dr. sc. Chandra Bhushan Jha
Katedra za japanologiju – Kana Kamiya
Katedra za sinologiju – Lin Tong Shi
Katedra za sinologiju – Sheng Cai
43. Molba Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku za odobrenje angažiranja
stranih ugovornih lektora za ak. god. 2022./2023.:
Katedra za hungarologiju – Gabriella Kiss
Katedra za turkologiju – Gönül Erdem Nas
Katedra za turkologiju – Ahmet Cüneyt Issı
Katedra za judaistiku – Einat-Lilian Hason

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_05_1.pdf
44. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Miroslava Vukovića pod
naslovom Archaeological prospection in karst landscapes – case study of Muć
valley (Arheološka prospekcija u krškim krajolicima – primjer doline Muća), na
poslijediplomskome doktorskom studiju Arheologije, mentori: izv. prof. dr. sc. Ina
Miloglav, prof. dr. sc. Michael Doneus (Universität Wien, Institut für Urgeschichte
und Historische Archäologie)
1. izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić
2. prof. dr. sc. Michael Doneus (Universität Wien, Institut für Urgeschichte und
Historische Archäologie)
3. doc. dr. sc. Vedrana Glavaš (Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju)
45. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Sanje Budić Leto pod
naslovom Model digitalne prezentacije arheoloških nalazišta i nalaza na
primjeru triljskog kraja, na poslijediplomskome doktorskom studiju
Arheologije, mentori: izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić i izv. prof. dr. sc. Goran
Zlodi
1. prof. u miru dr. sc. Mirjana Sanader
2. izv. prof. dr. sc. Goran Zlodi
3. nasl. doc. dr. sc. Tatjana Lolić, znan. suradnica (Ministarstvo kulture i medija)
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46. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Gorana Tomca pod naslovom
Stočarstvo u kontekstu modela organizacije neolitičkih i eneolitičkih naselja
u istočnoj Hrvatskoj, na poslijediplomskome doktorskom studiju Arheologije,
mentori: izv. prof. dr. sc. Rajna Šošić Klindžić i dr. sc. Siniša Radović, znanstveni
suradnik (HAZU)
1. prof. dr. sc. Ivor Karavanić
2. doc. dr. sc. Nikola Vukosavljević
3. prof. dr. sc. Tajana Trbojević Vukičević (Veterinarski fakultet u Zagrebu)
47. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Jasne Jakšić pod naslovom
Umjetnost i politika u Hrvatskoj od 1989. do 2019. – vizualne prakse od
izvedbi političkih identiteta do društvenih pokreta, na poslijediplomskome
doktorskom studiju Povijesti umjetnosti, mentorica: prof. dr. sc. Leonida Kovač
(Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb)
1. izv. prof. dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić
2. prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina
3. dr. sc. Ivana Mance, viša znan. suradnica (Institut za povijest umjetnosti,
Zagreb)
48. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Ante Petrovića pod naslovom
An Areal Typology of Focus Constructions with Special Reference to Europe
(Arealna tipologija fokusnih konstrukcija s posebnim obzirom na Europu), na
poslijediplomskome doktorskom studiju Lingvistike, mentor: prof. dr. sc. Ranko
Matasović
1. doc. dr. sc. Daniela Katunar
2. prof. dr. sc. Ranko Matasović
3. doc. dr. sc. Marco Angster (Sveučilište u Zadru, Odjel za lingvistiku)
49. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Aide Alagić Bandov pod
naslovom Aufstieg eines Paradigmas. Die Bedeutung der Literaturkritik für
die Durchsetzung der Ästhetisierung in Deutschland seit dem 18.
Jahrhundert (Uspon jedne paradigme. Značaj književne kritike za proboj
estetizacije u Njemačkoj od 18. stoljeća), na poslijediplomskome doktorskom
studiju Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije,
muzikologije i studija kulture, mentorica: izv. prof. dr. sc. Christine Magerski
1. prof. dr. sc. Svjetlan Lacko Vidulić
2. izv. prof. dr. sc. Christine Magerski
3. prof. dr. sc. Stephan Moebius (Sveučilište u Grazu)
50. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Ive Vrkić pod naslovom
Utjecaj
neujednačenosti
kategorizacije
radova
u
znanstvenim
bibliografskim bazama podataka na bibliometrijske analize, na
poslijediplomskome doktorskom studiju Informacijskih i komunikacijskih
znanosti, mentorice: izv. prof. dr. sc. Ivana Hebrang Grgić i doc. dr. sc. Ksenija
Baždarić
1. prof. dr. sc. Ana Barbarić
2. izv. prof. dr. sc. Ivana Hebrang Grgić
3. dr. sc. Lea Škorić, znan. suradnica, knjižničarska savjetnica (Medicinski fakultet
u Zagrebu, Središnja medicinska knjižnica)
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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_05_2.pdf
51. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Sonje Biglbauer
pod naslovom Social Anxiety and Social Media (Socijalna anksioznost i
društvene mreže), za izradu doktorskoga rada po skandinavskom modelu na
poslijediplomskome doktorskom studiju Psihologije, mentorica: izv. prof. dr. sc.
Anita Lauri Korajlija.
52. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Matee Šoštarić pod
naslovom Psychological characteristics and behaviors on the Internet as risk
factors for the development of fear of childbirth in pregnant women
(Psihološke karakteristike i ponašanja na internetu kao rizični čimbenici za razvoj
straha od poroda kod trudnica), za izradu doktorskoga rada po skandinavskom
modelu na poslijediplomskome doktorskom studiju Psihologije, mentorica: prof.
dr. sc. Nataša Jokić-Begić.
53. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Ene Uzelac pod
naslovom Međugrupni kontakt i unutargrupna identifikacija kao prediktori
međugrupne prijetnje u višeetničkim zajednicama, na poslijediplomskome
doktorskom studiju Psihologije mentorica: izv. prof. dr. sc. Margareta Jelić.
54. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Antonije Vrdoljak
pod naslovom Imagined contact as a mechanism of change in intergroup
attitudes: evaluating the assumptions of the Theory of planned behaviour
(Zamišljeni kontakt kao mehanizam promjene međugrupnih stavova – provjera
postavki teorije planiranog ponašanja), na poslijediplomskome doktorskom
studiju Psihologije, mentorica: izv. prof. dr. sc. Margareta Jelić.
55. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Nikoline Stanković
pod naslovom Examining the longitudinal effects of cooperative learning on
attitudes toward refugee children: the role of personal and social norms
(Provjera longitudinalnih efekata suradničkog učenja na stavove prema djeci
izbjeglicama – uloga osobnih i socijalnih normi), na poslijediplomskome
doktorskom studiju Psihologije, mentorica: prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški.
56. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Josipa Razuma pod
naslovom Daily motivational underpinnings and outcomes of adolescent
video gaming (Dnevni motivacijski prediktori i ishodi igranja videoigara kod
adolescenata), na poslijediplomskome doktorskom studiju Psihologije, mentorica:
doc. dr. sc. Aleksandra Huić.
57. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje 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 u Zagrebu).
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58. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Luke Huzjaka pod
naslovom Konstrukcije humora u kratkoj prozi Janka Jesenskog, na
poslijediplomskome doktorskom studiju Znanosti o književnosti, teatrologije i
dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture – opći smjer, mentorice:
izv. prof. dr. sc. Zrinke Kovačević i prof. dr. sc. Cvijete Pavlović.
59. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Željka Luketića pod
naslovom Prosvjetiteljski i umjetnički elementi u filmskom i televizijskom
opusu redatelja Nikše Fulgosija, na poslijediplomskome doktorskom studiju
Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i
studija kulture – opći smjer, mentor: dr. sc. Bruno Kragić, znan. suradnik
(Leksikografski zavod Miroslav Krleža).
60. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Brune Šimca pod
naslovom Društvene odrednice namjere ostanka mladih u ruralnim
područjima Republike Hrvatske, na poslijediplomskome doktorskome studiju
Sociologije, mentorica: doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak.
3. Imenovanje stručnih povjerenstava za ocjenu doktorskog rada
61. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Marka Marelića
pod naslovom E-profesionalizam doktora medicine i doktora dentalne
medicine u Hrvatskoj, mentorice: doc. dr. sc. Ksenija Klasnić i izv. prof. dr. sc. Tea
Vukušić Rukavina (Medicinski fakultet, Zagreb)
1. prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak
2. prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer
3. prof. dr. sc. Stjepan Orešković (Medicinski fakultet, Zagreb)
62. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Dine Vukušića
pod naslovom Supkulturne i postsupkulturne prakse mladih u Zagrebu,
mentor: prof. dr. sc. Benjamin Perasović (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar,
Zagreb)
1. doc. dr. sc. Jana Vukić
2. doc. dr. sc. Danijela Lucić
3. dr. sc. Rašeljka Krnić, viša znan. suradnica (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar,
Zagreb)
63. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Nikole Mlinca
pod naslovom Društvene mreže kao sredstva utjecaja u hibridnim sukobima,
mentorica: prof.dr.sc. Jadranka Lasić Lazić
1. doc. dr. sc. Ivan Dunđer
2. nasl. doc. dr. sc. Gordan Akrap (Sveučilište Sjever, Koprivnica)
3. dr. sc. Ivo Lučić, znanstveni savjetnik (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar,
Zagreb)
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64. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Irene Sovar pod
naslovom Profesionalne kompetencije odgajatelja za rad u dječjem domu,
mentor: prof. dr. sc. Neven Hrvatić (Fakultet hrvatskih studija, Zagreb)
1. doc. dr. sc. Ivan Markić,
2. prof. dr. sc. Neven Hrvatić (Fakultet hrvatskih studija, Zagreb)
3. prof. dr. sc. Siniša Opić (Učiteljski fakultet, Zagreb)
65. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Sare Košutar pod
naslovom Značenjski i gramatički čimbenici razrješavanja dvosmislenosti
anaforičke zamjenice, mentorice: prof. dr. sc. Zrinka Jelaska i izv. prof. dr. sc.
Gordana Hržica
1. prof. dr. sc. Ida Raffaelli
2. doc. dr. sc. Iva Nazalević Čučević
3. prof. dr. sc. Marijan Palmović (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb)
66. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Branke Šegvić
pod naslovom Usporedna analiza muške i ženske retorike u političkom
intervjuu, mentorica: prof. dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić
1.prof. dr. sc. Mislava Bertoša
2.prof. dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić
3. doc. dr. sc. Jelena Jurišić (Fakultet hrvatskih studija, Zagreb)
67. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Višnje
Vukašinović pod naslovom Igranofilmska poetika Kuće na pijesku Ivana
Martinca, mentori: prof. Nikica Gilić i dr. Tomislav Šakić (Leksikografski zavod
Miroslav Krleža)
1. doc. dr. sc. Janica Tomić
2. dr. sc. Tomislav Šakić, znanstveni suradnik (Leksikografski zavod Miroslav
Krleža)
3. izv. prof. dr. sc. Rajko Petković (Sveučilište u Zadru)
4. Izvještaj stručnih povjerenstava za ocjenu doktorskog rada
68. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Josipa Parata pod
naslovom Rimska obitelj na grobnim natpisima iz Donje Panonije tijekom
principata.
str. 336
69. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Pije Šmalcelj
Novaković pod naslovom Tri avarodobne mikrozajednice u Srijemu.
str. 340
70. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Lorete Šimunić pod
naslovom Motivacija hrvatskih višejezičnih studenata za učenje romanskih
jezika.
str. 345
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71. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Marije Bošnjak pod
naslovom Rječnički razvoj inojezičnih učenika hrvatskoga na početnome etečaju.
str. 352
72. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Daše Grković pod
naslovom Gerundiv u španjolskome i njegove istovrijednice u hrvatskome
jeziku.
str. 358
5. Promjena mentora
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/VPS/vps_2022_05_5.pdf
73. Prijedlog Vijeća poslijediplomskoga doktorskoga studija Moderne i suvremene
hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu da se studentu Peri Brajku
odobri promjena mentora pri izradi doktorskoga rada pod naslovom Vrhbosanska
nadbiskupija u komunističkoj Jugoslaviji. Umjesto pokojnog prof. dr. sc. Ive Banca
za mentora se predlaže prof. dr. sc. Ivo Goldstein.
(Napomena: Tema disertacije odobrena je 21. 02. 2014. na Fakultetskom vijeću, te
24. 04. 2014. na Senatu Sveučilišta u Zagrebu.)
6. Nastavni predmeti
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/VPS/vps_2022_05_6.pdf
74. Prijedlog Vijeća poslijediplomskoga doktorskoga studija Lingvistike za pokretanje
i izvođenje studijskog programa na engleskome jeziku koji će svojim sadržajem biti
istovjetan studiju na hrvatskome jeziku, a koji je akreditiralo i u preporučenim
izmjenama odobrilo Sveučilište u Zagrebu te za koji je Filozofski fakultet od
Ministarstva znanosti i obrazovanja dobio Potvrdu o ispunjavanju uvjeta za
obavljanje tog dijela djelatnosti.
75. Prijedlog za prihvaćanje Akcijskog plana za unapređenje kvalitete u postupku II.
ciklusa reakreditacije poslijediplomskoga doktorskoga studija Glotodidaktike.
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F. STJECANJE ZAVRŠNOG/SPECIJALISTIČKOG RADA
1. Imenovanje stručnih povjerenstava za ocjenu završnog/specijalističkog rada
76. Imenovanje članova stručnogaa povjerenstva za ocjenu završnog specijalističkog
rada Amele Abidović-Mačković pod naslovom Stres kod nastavnika
zaposlenih u osnovnim i srednjim školama tijekom pandemije COVID-19,
mentorica: izv. prof. dr. sc. Anita Lauri Korajlija
1. doc. dr. sc. Aleksandra Huić
2. prof. dr. sc. Anita Lauri Korajlija
3. dr. sc. Ivana Jugović, viša stručna suradnica (Institut za društvena istraživanja,
Zagreb)
77. Imenovanje članova stručnoga povjerenstva za ocjenu završnog specijalističkog
rada Ivane Mrgan pod naslovom Kulturološke prilagodbe kognitivnobihevioralne terapije u izvanbolničkom tretmanu odraslih, mentorica: prof.
dr. sc. Nataša Jokić-Begić
1. prof. dr. sc. Denis Bratko
2. prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić
3. prof. dr. sc. Ivana Živčić Bećirević (Filozofski fakultet, Rijeka)
2. Izvještaj za ocjenu završnog/specijalističkog rada
78. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu završnog specijalističkog rada Kristine
Gudlin pod naslovom Primjena terminoloških načela na oblikovanje nazivlja
teorije konceptualne integracije.
str. 363
79. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu završnog specijalističkog rada Nede
Pleić pod naslovom Terapija prihvaćanja i posvećenosti u tretmanu
internaliziranih smetnji djece i adolescenata.
str. 365
80. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu završnog specijalističkog rada Vinke
Pučić pod naslovom Subjektivna kvaliteta života i humor.
str. 371
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G. SLOBODNE STUDIJSKE GODINE, KADROVSKA PITANJA I DRUGO
1. Pročelnici odsjeka i predstojnici katedri
81. Prijedlog Odsjeka za kroatistiku za imenovanje predstojnika katedara za ak. god.
2022./2023. i 2023./2024.
Katedra za noviju hrvatsku književnost – doc. dr. sc. Ivana Drenjančević
Katedra za stariju hrvatsku književnost – prof. dr. sc. Davor Dukić
Katedra za povijest hrvatskog jezika i dijalektologiju – doc. dr. sc. Marija Malnar
Jurišić
Katedra za stilistiku – doc. dr. sc. Anera Ryznar
Katedra za hrvatsku usmenu književnost – doc. dr. sc. Davor Nikolić
Katedra za hrvatski standardni jezik – izv. prof. dr. sc. Ivan Marković
Katedra za teoriju književnosti – doc. dr. sc. Zrinka Božić
2. Slobodne studijske godine i dopusti
82. Molba prof. dr. sc. Davora Dukića za odobrenje plaćenog dopusta u razdoblju od
1. 6. 2022. do 31. 8. 2022. radi studijskoga boravka na Sveučilištu u Münchenu,
Njemačka.
str. 375
83. Molba dr. sc. Sanje Šoštarić, više lektorice za odobrenje korištenja slobodnnog
zimskog semestra u ak. god. 2022./2023.
str. 376
84. Molba Matije Vigato, asistentice na Odsjeku za filozofiju, za korištenje plaćenog
dopusta u razdoblju od 25. travnja do 26. lipnja 2022. godine radi ostvarivanja
stipendije Sveučilišta u Oxfordu.
str. 377
85. Molba Josipa Ralašića, asistenta na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i
književnosti, za poništenje odluke o plaćenom dopustu u razdoblju od 01. ožujka
do 30. lipnja 2022. radi ostvarivanja mobilnosti u svrhu Erasmus+ KA107 (Lavov,
Ukrajina)
3. Drugo
86. Prijedlog programa 50. seminara Zagrebačke slavističke škole (Dubrovnik, 21. ‒
31. kolovoza 2022).
str. 369

87. Razno

