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SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 

FILOZOFSKI FAKULTET 

Zagreb, Ivana Lučića 3 

 

KLASA: 007-01/22-01/7 

BROJ: 3804-850-22-1 

 

Zagreb, 6. srpnja 2022. 

 

POZIV 

Na osnovi članka 36. Statuta, sazivam 10. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća 

Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koja će se održati u srijedu 13. srpnja 2022. s početkom 

u 10 sati u dvorani D VII. 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći  

DNEVNI RED 

 

1. Verifikacija zapisnika 9. sjednice Fakultetskog vijeća održane 15. lipnja 2022. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/zapisnik_2022_06.pdf 
 
 

2. Obavijesti dekana i prodekana 

3. Izvještaj sa sjednice Senata i Vijeća društveno-humanističkog područja 

4. Produžetak trajanja odluke Fakultetskog vijeća KLASA: 602-04/21-01/16; 

URBROJ: 3804-850 21-2 od 15. srpnja 2021. godine do 28. veljače 2023. godine, a 

zbog nastavka loše epidemiološke situacije i nemogućnosti studenata da završe 

svoje obveze. 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/produljenje_covid.pdf 

 

5. Izuzeće od primjene odredbe članka 16. stavak 1. točka 4. Pravilnika o studiranju 

na preddiplomskim i diplomskim i integriranim studijima Filozofskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu za studente koji u posljednje dvije uzastopne akademske 

godine nisu ostvarili najmanje 35 ECTS bodova, a zbog proglašenja epidemije 

COVID i nemogućnosti studenata da izvrše svoje obveze. 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/produljenje_studija_35_ECTS.

pdf 

 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/zapisnik_2022_06.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/produljenje_covid.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/produljenje_studija_35_ECTS.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/produljenje_studija_35_ECTS.pdf
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A. IZBORI 

1. Prijedlog za raspise natječaja i imenovanje stručnih povjerenstava 

6. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u znanstveno-
nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih 
znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana arhivistika i 
dokumentalistika, na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti 
1. prof. dr. sc. Hrvoje Stančić 
2. prof. dr. sc. Sanja Seljan 
3. prof. dr. sc. Stjepan Ćosić (Fakultet hrvatskih studija, Zagreb) 
 

7. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u znanstveno-
nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje 
humanističkih znanosti, polje filologija, grana poredbena književnost na Katedri za 
poredbenu povijest hrvatske književnosti Odsjeka za komparativnu književnost 
1. prof. dr. sc. Željka Matijašević 
2. prof. dr. sc. Cvijeta Pavlović 
3. izv. prof. dr. sc. Miranda Levanat-Peričić (Odjel za kroatistiku, Sveučilište u 
Zadru) 
 

8. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u nastavno zvanje i 
na radno mjesto višeg predavača za područje humanističkih znanosti, polje 
filologija, grana romanistika, predmet španjolski jezik u Centru za strane jezike 
1. dr. sc. Maša Musulin, viša predavačica 
2. Ana Maria Valencia Špoljarić, lektorica 
3. Drijenka Pandžić Kuliš, viša predavačica (Ekonomski fakultet, Zagreb) 
 

2. Produljenje ugovora o radu 

9. Odluka o utvrđivanju kriterija znanstvene izvrsnosti za prof. dr. sc. Zrinku 
Jelaska, za znanstveno područje humanističkih znanosti, u znanstvenom polju 
filologija, u postupku odabira zaposlenika za zaključenje ugovora o radu nakon 65. 
godine. 
Izvještaj stručnoga povjerenstva prihvaćen je na sjednici Fakultetskog vijeća 
Filozofskog fakulteta 13. travnja 2022. 
Odluka Matičnog odbora od 24. svibnja 2022. 
KLASA: UP/I-640-03/22-01/35, URBROJ: 533-240-22-6. 
 

3. Izvještaj o izborima u znanstveno-nastavna, nastavna, suradnička i stručna 
zvanja 

10. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Jasminke Lažnjak u znanstveno-
nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju za 
područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije na 
Katedri za posebne sociologije Odsjeka za sociologiju. 

str. 17 
11. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Krešimira Filipca u 

znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom 
zvanju za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana 
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srednjovjekovna arheologija na Katedri za opću srednjovjekovnu i nacionalnu 
arheologiju Odsjeka za arheologiju. 

str. 50 
 

12. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Ivana Markovića u znanstveno-
nastavno zvanje i na radno mjesto redovitoga profesora za područje 
humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika na Katedri za hrvatski 
standardni jezik Odsjeka za kroatistiku. 

str. 105 
 

13. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Davora Nikolića u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednoga profesora za 
područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Katedri za 
hrvatsku usmenu književnost Odsjeka za kroatistiku. 

str. 174 
 

14. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Jacqueline Balen u naslovno 
znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice za područje humanističkih 
znanosti, polje arheologija na Odsjeku za arheologiju. 

str. 205 
 

15. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor (dva izvršitelja) dr. sc. Lidije 
Ban Matovac i Ninoslava Radakovića u nastavno zvanje i na radno mjesto 
lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, u 
Croaticumu – Centru za hrvatski kao drugi i strani jezik na Odsjeku za kroatistiku. 

str. 250 
 

16. Izvještaj stručnoga povjerenstva o reizboru dr. sc. Antona Vukelića u znanstveno-
nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih 
znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije, na Odsjeka za sociologiju. 

str. 311 
 

17. Izvještaj stručnoga povjerenstva o reizboru dr. sc. Kornelije Jurin Starčević u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice za područje 
humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska 
ranonovovjekovna povijest, na Odsjeku za povijest. 

str. 316 
 

18. Izvještaj stručnoga povjerenstva o reizboru mr. sc. Sonje Strmečki Marković u 
nastavno zvanje i radno mjesto više lektorice za područje humanističkih znanosti, 
polje filologija, grana germanistika, na Odsjeku za germanistiku. 

str. 337 
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B. MIŠLJENJE FAKULTETSKOG VIJEĆA 

1. Imenovanje stručnih povjerenstava radi davanja mišljenja o izborima u zvanja 

predloženika drugih visokih učilišta 

19. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
predloženice za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto predavačice, za 
područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, za kolegije 
Engleski jezik 1-4 na neodređeno radno vrijeme u nepunom radnom vremenu od 
40% na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (predloženica: Iva 
Grubišić Ćurić) 
1. Marko Majerović, viši lektor 
2. Marina Zubak Pivarski, viša lektorica 
3. prof. dr. sc. Feđa Vukić (Arhitektonski fakultet, Zagreb)  
 

2. Mišljenje o izborima u zvanja predloženika drugih visokih učilišta 

20. Mišljenje o izboru dr. sc. Marije Viktorije Jagodić i Luke Zlatića, mag. psych u 
naslovno nastavno zvanje predavača, za područje društvenih znanosti, polje 
psihologija, na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. 

str. 346 
 

3. Imenovanje stručnih povjerenstava radi davanja mišljena o izborima u 
znanstvena zvanja 

21. Stavljanje van snage Odluke Fakultetskog vijeća od 16. veljače 2022. o imenovanju 
stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženice 
dr. sc. Andree Vranić za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice za 
područje društvenih znanosti, polje psihologija, na osobni zahtjev predloženice. 
 

22. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
predloženice za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice za područje 
društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti (predloženica: 
dr. sc. Kristina Kocijan) 
1. prof. dr. sc. Tomislava Lauc  
2. prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović 
3. prof. dr. sc. Vladimir Šimović (Veleučilište Baltazar, Zaprešić) 
 

23. 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. Silvija Ručević) 
1. prof. dr. sc. Gordana Keresteš 
2. prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić  
3. prof. dr. sc. Marina Ajduković (Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta 
u Zagrebu) 
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24. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
predloženika za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika za područje 
društvenih znanosti, polje pedagogija (predloženik: dr. sc. Ante Kolak) 
1. prof. dr. sc. Edita Slunjski 
2. prof. dr. sc. Mirjana Šagud 
3. prof. dr. sc. Siniša Opić (Učiteljski fakultet, Zagreb) 
 

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. Krešimir 
Žažar) 
1. izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić 
2. prof. dr. sc. Davorka Matić 
3. izv. prof. dr. sc. Valerija Barada (Odjel za sociologiju, Sveučilište u Zadru) 
 

26. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
predloženika za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za područje 
društvenih znanosti, polje psihologija (predloženik: dr. sc. Ratko Đokić) 
1. izv. prof. dr. sc. Mirjana Tonković 
2. prof. dr. sc. Dragutin Ivanec 
3. dr. sc. Iris Marušić, znanstvena savjetnica (Institut za društvena istraživanja, 
Zagreb) 
 

27. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
predloženika za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za područje 
društvenih znanosti, polje psihologija (predloženik: dr. sc. Ivan Tomić) 
1. prof. dr. sc. Dragutin Ivanec 
2. izv. prof. dr. sc. Mirjana Tonković 
3. prof. dr. sc. Dražen Domijan (Filozofski fakultet, Rijeka) 
 

4. Mišljenje o izborima u znanstvena zvanja predloženika 

28. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Darka Gavrilovića u 
znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju za područje 
humanističkih znanosti, polje povijest. 

str. 354 
 

29. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Ljerke Luić u 
znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u trajnom zvanju za područje 
društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti.  

str. 375 
 

30. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Marka Odaka u 
znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za područje društvenih 
znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti.  

str. 447 
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31. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Siniše Bilić-Dujmušića 
u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za područje humanističkih 
znanosti, polje povijest. 

str. 464 
 

32. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Ljubice Josić u 
znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za područje humanističkih 
znanosti, polje filologija. 

str. 485 
 

33. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Petre Bago u 
znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za područje društvenih znanosti, 
polje informacijske i komunikacijske znanosti.  

str. 513 
 

34. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Margarete Jelić u 
znanstveno zvanje znanstvene savjetnice za područje društvenih znanosti, polje 
psihologija. 

str. 538 
 

C. NASTAVNI PREDMETI 

35. Odluka o visini troškova upisa, visini participacije studenata u troškovima studija 
i o drugim vidovima plaćanja studenata sveučilišnih studija na Filozofskom 
fakultetu u akademskoj godini 2022./2023. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/participacija_studenti_22_23.
pdf 
 

1. Angažiranje vanjskih suradnika i ugovornih lektora 

36. Izmjena odluke Fakultetskoga vijeća Filozofskoga fakulteta od 18. svibnja 2022. 
(KLASA: 112-04/22-01/10 URBROJ: 3804-420-22-2) o odobravanju angažiranja 
strane ugovorne lektorice za hindski jezik Sudipti Singh i angažiranje strane 
ugovorne lektorice za hindski jezik dr. sc. Poonam Kumari na Katedri za indologiju 
u ak. g. 2022. /2023. 

2. Mentori 

37. Prijedlog Odsjeka za germanistiku za izbor mentora na nastavničkom smjeru 
diplomskog studija njemačkog jezika i književnosti za ak. god. 2022./2023.: 

 Tatjana Bogdanić, Osnovna škola Borovje, Davora Zbiljskog 7 
 Yvonne Dora Jurin, Osnovna škola Dr. Ivana Merza, Račkoga 4 
 Alma Kalinski, Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića, Baltazara 

Bogišića 13 
 Mara Pekez, Osnovna škola Sesvete, Ivana Gorana Kovačića 19, 10 360 

Sesvete 
 Kristina Pilić Ivkošić, Osnovna škola Alojzija Stepinca, Palinovečka 42 
 Dinka Štiglmayer Bočkarjov, Osnovna škola A. Harambašića, 

Harambašićeva 18 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/participacija_studenti_22_23.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/participacija_studenti_22_23.pdf
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 Marianna Brekalo, Gimnazija Sesvete, Bistrička ul. 7, 10360 Sesvete 
 Željka Brezni, Srednja škola Ban Josip Jelačić, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 

10290 Zaprešić 
 Višnja Čutura, Klasična gimnazija, Križanićeva 4a 
 Andreja Korčanin, Gimnazija Sesvete, Bistrička ul. 7, 10360 Sesvete 
 Irena Lasić, V. Gimnazija, Klaićeva 1 
 Silvija Baltić Ban, IV. Gimnazija, Ulica Žarka Dolinara 9 
 Daniela Zadravec, Tehnička škola Čakovec, Športska 5, 40 000 Čakovec 
 Lana Korenčić, Svijet jezika, Vodnikova 12 
 Suzana Šimunac, Svijet jezika, Vodnikova 12 
 Sandra Ognjan, Sova, Varšavska 14 
 Rašeljka Bilić, Osnovna škola Tina Ujevića, Koturaška 75 
 Azra Plićanić-Mesić, Centar za strane jezika Filozofskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Lučića 3 
 Vita Žiborski Kovačić, Osnovna škola Bukovac, Trnac 42 
 Jasminka Pernjek, Srednja škola Krapina, Šetalište hrvatskog narodnog 

preporoda 6, 49 000 Krapina 
 Sandra Maglov, Osnovna škola Ivana Perkovca, Zagrebačka ul. 30, 10292, 

Šenkovec 
 Mia Marušić, XVIII. Gimnazija, Mesićeva ulica 35 
 Ivana Valjak Ilić, IV. Gimnazija, Ulica Žarka Dolinara 9 
 Jasna Jukić Vukoja, XVI. Gimnazija, Križanićeva 4a 
 Kristina Rabuzin, Škola Abc Strani jezici, Amruševa 10 
 Tatjana Šoša, Zdravstveno učilište, Medvedgradska 55 
 Gordana Matolek Veselić, Osnovna škola Luka, Ulica Otona Ivekovića 16, 10 

360 Sesvete 
 Irena Pehar Miklenić, Osnovna škola Malešnica, Ul. Ante Topića Mimare 36 

 
38. Prijedlog Odsjeka za povijest umjetnosti za imenovanje mentora za nastavnu 

praksu na diplomskome studiju povijesti umjetnosti za ak. god. 2022./2023.: 
 Martina Božić, Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zagreb, Trg 

Republike Hrvatske 11, 10000 Zagreb 
 Maja Bachler, Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Ulica grada Vukovara 

269, Zagreb 
 Karmen Farac, X. gimnazija Ivana Supeka, Ul. Vjekoslava Klaića 7, Zagreb 
 Darko Gregec, Gimnazija Lucijana Vranjanina, Trg hrvatskih pavlina bb, 

Zagreb 
 Ira Mardešić, XVIII. gimnazija, Mesićeva ul. 35, Zagreb 
 Vesna Mišljenović, V. gimnazija, Ul. Vjekoslava Klaića 1, Zagreb 
 Krisja Štulić, VII. gimnazija, Ul. Jurja Križanića 4, Zagreb; IX. gimnazija, 

Dobojska ul. 12, Zagreb 
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D. IZVJEŠTAJ O RADU ASISTENATA I POSLIJEDOKTORANADA 

39. Izvještaj dr. sc. Matee Filko, poslijedoktorandice, o radu na Odsjeku za lingvistiku. 
str. 583 

 
40. Izvještaj o radu dr. sc. Jurice Polančeca, asistenta na Odsjeku za lingvistiku. 

str. 585 
 

41. Izvještaj o radu Ane Gabrijele Blažević, asistentice na Odsjeku za romanistiku. 
str. 587 

 
42. Izvještaj o radu Marte Petrak, asistentice na Odsjeku za romanistiku. 

str. 589 
 

43. Izvještaj o radu Kristine Vugdelije, asistentice na Odsjeku za etnologiju i kulturnu 
antropologiju. 

str. 591 
 

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_07_1.pdf 
 

44. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Matilde Justinić pod 
naslovom Vrijednost digitalnih zbirki kulturne baštine u knjižnicama kao 
mjera njihova učinka, na poslijediplomskome doktorskom studiju Informacijskih 
i komunikacijskih znanosti mentorica: prof. dr. sc. Ana Barbarić 
1. izv. prof. dr. sc. Ivana Hebrang Grgić 
2. prof. dr. sc. Ana Barbarić 
3. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog (Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, 
Filozofski fakultet) 
 

45. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Jovane Popić pod naslovom 
Experiences of Virtual Spaces Created by Digital Technology (Iskustva 
virtualnih prostora stvorenih digitalnom tehnologijom), na poslijediplomskome 
doktorskom studiju Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, 
filmologije, muzikologije i studija kulture – opći  smjer, mentorica: prof. dr. sc. 
Nevena Škrbić Alempijević 
1. doc. dr. sc. Maša Grdešić 
2. prof. dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević 
3. izv. prof. dr. sc. Josip Zanki (Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb) 

  

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/VPS/vps_2022_07_1.pdf
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46. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Filipa File pod naslovom 
Percepcija Europske unije u kontekstu migracijske krize – komparativna 
studija Češke i Hrvatske, na poslijediplomskome doktorskom studiju Sociologije, 
mentori: dr. sc. Nikola Petrović, znanstveni suradnik (Institut za društvena 
istraživanja, Zagreb) i izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić 
1. doc. dr. sc. Drago Župarić-Iljić  
2. prof. dr. sc. Davorka Matić 
3. izv. prof. dr. sc. Andrija Henjak (Fakulteti političkih znanosti, Zagreb) 
 

47. Prijedlog za promjenu člana stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Margarete 
Mikić pod naslovom Rekonstrukcija uma rekonstrukcijom oblika: 
trodimenzionalni pristup analizi metakomunikacijskih funkcija neolitičkih 
figura, na poslijediplomskome doktorskome studiju Arheologije, mentorice: izv. 
prof. dr. Rajna Šošić Klindžić i izv. prof. dr. sc. Ivana Hromatko. Umjesto dr. sc. 
Jacqueline Balen, više znanstvene suradnice, u povjerenstvo se predlaže izv. prof. 
dr. sc. Jasna Vuković (Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet). Sastav 
povjerenstva je sljedeći: 
1. doc. dr. sc. Ina Miloglav 
2. izv. prof. dr. sc. Ivana Hromatko 
3. izv. prof. dr. Rajna Šošić Klindžić 
4. prof. dr. sc. Meri Tadinac 
5. izv. prof. dr. sc. Jasna Vuković (Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet) 
 

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_07_2.pdf 
 

48. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Sandre Šević pod 
naslovom The Association between Religiosity and Sexuality among 
Emerging Adults in Croatia (Odnos religioznosti i seksualnosti mladih u 
Hrvatskoj) za izradu doktorskoga rada po skandinavskom modelu na 
poslijediplomskome doktorskom studiju Sociologije, mentor: izv. prof. dr. sc. Ivan 
Landripet.  
 

49. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Ive Vrkić pod 
naslovom Utjecaj neujednačenosti kategorizacije radova u znanstvenim 
bibliografskim bazama podataka na bibliometrijske analize, na 
poslijediplomskome doktorskome studiju Informacijskih i komunikacijskih 
znanosti, mentorice: izv. prof. dr. sc. Ivana Hebrang Grgić i doc. dr. sc. Ksenija 
Baždarić. 
 

50. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje 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 doktorskome studiju Lingvistike, mentor: prof. 
dr. sc. Ranko Matasović. 

  

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/VPS/vps_2022_07_2.pdf
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51. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Milane Romić 
Viđen pod naslovom Fikcionalni Dubrovnik u suvremenim južnoslavenskim 
književnostima, na poslijediplomskome doktorskome studiju Znanosti o 
književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture 
– opći  smjer, mentor: doc. dr. sc. Ivica Baković. 
 

52. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Vjerana Lazića pod 
naslovom Historijsko-emocionološka analiza posttridentske pobožnosti u 
duhovno-teološkom opusu Franje Glavinića (1585-1652), na 
poslijediplomskome doktorskome studiju Predmoderne povijesti, mentorice: prof. 
dr. sc. Zrinka Blažević i doc. dr. sc. Ivana Brković. 
 

53. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Dite Ethemi pod 
naslovom Moderna i suvremena umjetnost na Kosovu, na poslijediplomskome 
doktorskom studiju Povijesti umjetnosti, mentori: prof. dr. sc. Leonida Kovač 
(Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu) i prof. dr. sc. Frano Dulibić. 
 

54. Izvještaj 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). Predlaže se dorada teme. 
 

55. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog da se Palmiri Krleža odobri pisanje 
doktorskoga rada na engleskom jeziku pod naslovom Late Antique Elites on the 
Northern Adriatic Islands as Seen Through Monumental Visual Arts 
(Kasnoantičke elite na području sjevernojadranskih otoka viđene kroz djela 
monumentalnih likovnih umjetnosti), na poslijediplomskome doktorskom studiju 
Predmoderne povijesti radi stjecanja međunarodnog dvojnog doktorata znanosti 
(cotutelle) u skladu sa sporazumom potpisanim sa University of Pisa. Uz prvog 
mentora prof. dr. sc. Miljenka Jurkovića za drugog mentora imenuje se prof. dr. sc. 
Enrico Zanini (University of Siena, Italija). 
Napomena: Tema za stjecanje doktorata znanosti odobrena je 25.01.2021. na 
Fakultetskom vijeću i 16.03.2021. na Senatu Sveučilišta u Zagrebu. 
 

3. Imenovanje stručnih povjerenstava za ocjenu doktorskog rada  

56. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Selme Rakovac 
pod naslovom Funkcije komunikacijski relevantne šutnje u njemačkome, 
mentorice: prof. dr. sc. Zrinjka Glovacki Bernardi i izv. prof. dr. sc. Maja Anđel  
1. prof. dr. sc. Velimir Piškorec 
2. izv. prof. dr. sc. Marija Lütze-Miculinić 
3. prof. dr. sc. Aneta Stojić (Filozofski fakultet, Rijeka) 
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57. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Jane Kiralj pod 
naslovom Uloga doživljaja međugrupne prijetnje u socio-psihološkoj 
integraciji izbjeglica i zajednice primatelja, mentor: prof. emeritus dr. sc. Dean 
Ajduković 
1. izv. prof. dr. sc. Margareta Jelić 
2. prof. emeritus dr. sc. Dean Ajduković 
3. dr. sc. Margareta Gregurović, znanstvena suradnica (Institut za migracije i 
narodnosti, Zagreb) 
 

58. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Luke Buliana na 
Poslijediplomskome doktorskome studiju sociologije pod naslovom Znanstvena 
suradnja u Hrvatskoj – analiza mreža koautorstva od 1997. do 2020. godine, 
mentorica: izv. prof. dr. sc. Marija Brajdić Vuković (Institut za društvena 
istraživanja, Zagreb) 
1. prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak 
2. prof. dr. sc. Davorka Matić 
3. dr. sc. Adrijana Šuljok, viša znanstvena suradnica (Institut za društvena 
istraživanja, Zagreb) 
 

59. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Ivane Rončevć 
Elezović pod naslovom Poveznice hrvatskoga i talijanskoga slikarstva od 
1872. do 1919., mentor: prof. dr. sc. Frano Dulibić 
1. dr. sc. Marina Bregovac-Pisk 
2. dr. sc. Petar Prelog, znanstveni suradnik (Institut za povijest umjetnosti, Zagreb) 
3. prof. dr. sc. Dragan Damjanović  
 

60. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Barbare Gaj Ristić 
pod naslovom Radikalni enformel u hrvatskoj umjetnosti od 1956. do 1962., 
mentori: izv. prof. dr. sc. Dalibor Prančević (Filozofski fakultet, Split) i prof. dr. sc. 
Frano Dulibić 
1. dr. sc. Ivana Mance Cipek, viša znanstvena suradnica (Institut za povijest 
umjetnosti, Zagreb) 
2. prof. dr. sc. Leonida Kovač (Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb) 
3. prof. dr. sc. Marko Špikić 
 

61. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada 
Tomislava Pavlovića pod nazivom Uloga mračne osobine ličnosti, relativne 
deprivacije i pripisivanja krivnje u predviđanju radikaliziranih stavova i 
namjera, mentorica: prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški 
1. prof. dr. sc. Zvonimir Galić  
2. prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški  
3. doc. dr. sc. Kosta Bovan (Fakultet političkih znanosti, Zagreb) 
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62. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Tene 
Karavidović pod naslovom Proizvodnja željeza u kasnoj antici i ranome 
srednjem vijeku u Podravini – tehnološki aspekti i društveni kontekst, 
mentorice: dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan, znanstvena savjetnica (Institut za 
arheologiju, Zagreb), prof. dr. sc. Sandra Rončević (Prirodoslovno-matematički 
fakultet, Zagreb) 
1. prof. dr. sc. Krešimir Filipec 
2. dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan, znanstvena savjetnica (Institut za arheologiju, 
Zagreb) 
3. dr. sc. Siniša Krznar, znanstveni suradnik (Institut za arheologiju, Zagreb) 
 

63. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Petra Strunje 
pod naslovom Defining spaces of exchange: Venice and the Eastern Adriatic 
(Definiranje prostora razmjene u Veneciji i na istočnome Jadranu) 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) 
1. izv. prof. dr. sc. Bianca De Divitiis (Università di Napoli Federico II) 
2. izv. prof. dr. sc. Emma Maglio (Università di Napoli Federico II) 
3. izv. prof. dr. sc. Predrag Marković 
4. izv. prof. dr. sc. Vjeran Kursar 
 

64. Prijedlog za promjenu sastava 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. 
Umjesto doc. dr. sc. Višnje Kačić Rogošić u povjerenstvo se predlaže prof. dr. sc. 
Lada Čale Feldman. Sastav povjerenstva je sljedeći: 
1. prof. dr. sc. Marina Katnić Bakaršić (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu) 
2. prof. dr. sc. Lada Čale Feldman 
3. izv. prof. dr. sc. Tatjana Pišković 
 

4. Izvještaj stručnih povjerenstava za ocjenu doktorskog rada  

65. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Sare Košutar pod 

naslovom Razrješavanje dvosmislenosti anaforične lične zamjenice. 

str. 593 

 

66. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Branke Šegvić pod 
naslovom Usporedna analiza muške i ženske retorike u političkom intervjuu. 

str. 599 
 

67. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Ivane Kardum Goleš 
pod naslovom Analiza neokolonijalnih mehanizama moći u postkolonijalnom 
pismu. 

str. 604 
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68. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Dine Vukušića pod 
naslovom Supkulturne i postsupkulturne prakse mladih u Zagrebu. 

str. 609 
 

69. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Marka Marelića pod 
naslovom E-profesionalizam doktora medicine i doktora dentalne medicine 
u Hrvatskoj. 

str. 612 
 

70. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Danijele Ucović pod 
naslovom Sakralna arhitektura Zlatka Ugljena. 

str. 616 
 

71. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Frane Musića pod 
naslovom Metafore i geste u četirima Evanđeljima. 

str. 620 
 

5. Nastavni predmeti 

72. Prijedlog Vijeća poslijediplomskoga doktorskoga studija Povijest umjetnosti da se 
prof. dr. sc. Ana Munk imenuje za voditeljicu poslijediplomskoga doktorskog 
studija Povijesti umjetnosti, kulturne baštine i vizualne kulture, a doc. dr. sc. Ana 
Marinković za zamjenicu voditeljice studija u ak. godinama 2022./2023. i 
2023./2024. 
 

F. STJECANJE ZAVRŠNOG/SPECIJALISTIČKOG RADA 

1. Izvještaj za ocjenu završnog/specijalističkog rada 

73. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu završnog specijalističkog rada Amele 
Abidović-Mačković pod naslovom Stres kod nastavnika zaposlenih u 
osnovnim i srednjim školama tijekom pandemije COVID-19. 

str. 626 
 

74. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu završnog specijalističkog rada Ivane 
Mrgan pod naslovom Kulturološke prilagodbe kognitivno-bihevioralne 
terapije u izvanbolničkom tretmanu odraslih. 

str. 632 
 

G. SLOBODNE STUDIJSKE GODINE, KADROVSKA PITANJA I DRUGO 

1. Pročelnici odsjeka i predstojnici katedri 

75. Prijedlog Odsjeka za povijest za imenovanje prof. dr. sc. Zrinke Nikolić Jakus za 
pročelnicu i izv. prof. dr. sc. Ivice Šute za zamjenika pročelnice za ak. god. 
2022./2023. i 2023./2024. 
 

76. Prijedlog Odsjeka za južnoslavenske jezike i književnosti za imenovanje doc. dr. 
sc. Marijane Bijelić za pročelnicu i doc. dr. sc. Virne Karlić za zamjenicu 
pročelnice za ak. god. 2022./2023 i 2023./2024. 
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77. Prijedlog Odsjeka za talijanistiku za imenovanje prof. dr. sc. Tatjane Peruško za 
predstojnicu Katedre za književnost za ak. god. 2022./2023. i 2023./2024. 
 

78. Prijedlog Odsjeka za južnoslavenske jezike i književnosti za imenovanje 

predstojnika katedri za ak. god 2022./2023. i 2023./2024.: 

Katedre za makedonski jezik i književnost – doc. dr. sc. Ivica Baković 
Katedre za poredbenu povijest južnoslavenskih jezika i književnosti – doc. dr. sc. 
Ivana Latković 
Katedre za slovenski jezik i književnost – prof. dr. sc. Anita Peti-Stantić 
Katedre za srpsku i crnogorsku književnost – doc. dr. sc. Virna Karlić 
 

79. Prijedlog Odsjeka za južnoslavenske jezike i književnosti za imenovanje doc. dr. 
sc. Marijane Bijelić za predstojnicu Katedre za bugarski jezik i književnost za ak. 
god. 2022./2023.  
 

80. Prijedlog Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju za imenovanje doc. dr. sc. 
Tanje Bukovčan za predstojnicu Katedre za etnološke metode i kartografiju za ak. 
god. 2022./2023. i 2023./2024. 
 

81. Prijedlog Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju za imenovanje izv. prof. 
dr. sc. Petre Kelemen za predstojnicu Katedre za primijenjenu antropologiju za 
ak. god. 2022./2023. i 2023./2024. 
 

82. Prijedlog Odsjeka za povijest za imenovanje predstojnika katedri za ak. god. 
2022./2023. i 2023./2024.: 
Katedra za hrvatsku povijest – izv. prof. dr. sc. Ivica Šute 
Katedra za povijest Sredozemlja, Srednje i Jugoistočne Europe – prof. dr. sc. 
Hrvoje Petrić 
Katedra za staru povijest – prof. dr. sc. Boris Olujić 
Katedra za svjetsku povijest srednjeg vijeka – prof. dr. sc. Borislav Grgin 
Katedra za svjetsku povijest novog vijeka – prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina 
Katedra za pomoćne povijesne znanosti i metodologiju historije – izv. prof. dr. sc. 
Tomislav Galović 
Katedra za metodiku nastave povijesti – doc. dr. sc. Snježana Koren 
 

83. Prijedlog Odsjeka za sociologiju za imenovanje predstojnika katedri za ak. god. 
2022./2023. i 2023./2024. 
Katedra za opću i teorijsku sociologiju – prof. dr. sc. Davorka Matić 
Katedra za posebne sociologije – prof. dr. sc. Jasminka Lažnjak 
Katedra za metodologiju – izv. prof. dr. sc. Ksenija Klasnić 
Katedra za sociologiju obrazovanja – prof. dr. sc. Nenad Karajić 
Katedra za socijalnu ekologiju – doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak 
Katedra za vojnu sociologiju – prof. dr. sc. Mirko Bilandžić 
Katedra za seksologiju – prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer 
Katedra za migracijske i etničke studije – izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić 
Katedra za sociologiju roda – prof. dr. sc. Branka Galić 
Katedra za urbanu sociologiju – doc. dr. sc. Jana Vukić 
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84. Prijedlog Odsjeka za povijest umjetnosti za imenovanje predstojnika katedri za ak. 
god. 2022./2023. i 2023./2024.: 
Katedra za umjetnost antike, kasne antike i radnog srednjeg vijeka – prof. dr. sc. 
Miljenko Jurković 
Katedra za umjetnost romanike i gotike – izv. prof. dr. sc. Predrag Marković 
Katedra za umjetnost renesanse i baroka – prof. dr. sc. Sanja Cvetnić 
Katedra za modernu umjetnost i vizualne komunikacije – prof. dr. sc. Dragan 
Damjanović 
Katedra za teoriju likovnih umjetnosti – prof. dr. sc. Jasna Galjer 
Katedra za metodiku nastave povijesti umjetnosti – prof. dr. sc. Frano Dulibić 
 

85. Imenovanje doc. dr. sc. Filipa Šimetina Šegvića za voditelja i izv. prof. dr. sc. 
Naide-Mihal Brandl za zamjenicu voditelja Centra za komparativnohistorijske i 
interkulturne studije (CKHIS) Filozofskog fakulteta za ak. god. 2022./2023. i 
2023./2024. 
 

2. Slobodne studijske godine i dopusti 

86. Molba prof. dr. sc. Tatjane Jukić Gregurić za odobrenje plaćenog dopusta u 

trajanju od 16. rujna do 23. listopada 2022. radi istraživačkog boravka u Princeton 

University Library (Special Collections), temeljem PUL Grant, Sid Lapidus Fund, 

stipendije Sveučilišta Princeton. 

str. 639 

 

3. Drugo 

87. Molba Odsjeka za povijest za preimenovanje Katedre za povijest Srednje i 
Jugoistočne Europe u Katedru za povijest Sredozemlja, Srednje i Jugoistočne 
Europe. 
 

88. Dopuna Pravilnika o dodjeli javnih priznanja i nagrada Filozofskog fakulteta. 

str. 640 

 

89. Raspis natječaja za dodjelu Nagrade Franjo Marković. 

str. 653 

 

90. Prijedlozi za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2021./2022. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/Prijedlog_Rektorova_nagrada
_21_22.pdf 
 

91. Imenovanje članova Povjerenstva za izradu petogodišnjeg akcijskog plana u cilju 
unaprjeđenja kvalitete. 

str. 655 
 
 

92. Razno 

 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/Prijedlog_Rektorova_nagrada_21_22.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/Prijedlog_Rektorova_nagrada_21_22.pdf

