1

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3
KLASA: 007-01/22-01/8
BROJ: 3804-850-22-1
Zagreb, 7. rujna 2022.

POZIV

Na osnovi članka 36. Statuta, sazivam 11. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća
Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koja će se održati u srijedu 14. rujna 2022. s početkom
u 11 sati u dvorani D VII.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika 10. sjednice Fakultetskog vijeća održane 13. srpnja 2022.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/zapisnik_2022_07.pdf

2. Obavijesti dekana i prodekana

3. Izvještaj sa sjednice Senata i Vijeća društveno-humanističkog područja
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A. IZBORI
1. Prijedlog za raspise natječaja i imenovanje stručnih povjerenstava
4. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje
humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za slovački
jezik i književnost Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti
1. prof. dr. sc. Neda Pintarić
2. prof. dr. sc. Petar Vuković
3. prof. dr. sc. Sanda Ham (Filozofski fakultet, Osijek)
5. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih
znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski
sustavi i informatologija na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti
1. prof. dr. sc. Sonja Špiranec
2. prof. dr. sc. Ana Barbarić
3. izv. prof. dr. sc. Boris Badurina (Filozofski fakultet, Osijek)
6. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih
znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski
sustavi i informatologija na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti
1. prof. dr. sc. Sanja Seljan
2. izv. prof. dr. sc. Kristina Kocijan
3. prof. dr. sc. Vladimir Šimović (Veleučilište Baltazar, Zagreb)
7. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih
znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti na Odsjeku za
informacijske i komunikacijske znanosti
1. prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović
2. prof. dr. sc. Tomislava Lauc
3. prof. dr. sc. Sanda Martinčić - Ipšić (Fakultet informatike i digitalnih tehnologija,
Rijeka)
8. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje
humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti, na
Katedri za teoriju književnosti, na Odsjeku za kroatistiku
1. prof. dr. sc. Tatjana Jukić
2. izv. prof. dr. sc. Marina Protrka Štimec
3. prof. dr. sc. Aleksandar Mijatović (Filozofski fakultet, Rijeka)

3

9. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti,
polje filologija, grana kroatistika na Katedri za dijalektologiju i povijest hrvatskoga
jezika Odsjeka za kroatistiku
1. doc. dr. sc. Marija Malnar Jurišić
2. prof. dr. sc. Boris Kuzmić
3. doc. dr. sc. Marina Marinković (Filozofski fakultet, Rijeka)
10. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u suradničko zvanje
i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti, polje
arheologija, grana antička arheologija na Katedri za klasičnu arheologiju Odsjeka
za arheologiju
1. izv. prof. dr. sc. Dino Demicheli
2. prof. dr. sc. Marina Milićević Bradač
3. dr. sc. Alka Domić Kunić, znanstvena savjetnica (Odsjek za arheologiju HAZU,
Zagreb)
11. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u suradničko zvanje
i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje pedagogija,
grana opća pedagogija, na katedri za Sistematsku pedagogiju Odsjeka za
pedagogiju
1. izv. prof. dr. sc. Zvonimir Komar
2. doc. dr. sc. Barbara Kušević
3. doc. dr. sc. Marija Bartulović
12. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u suradničko zvanje
i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i
komunkacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija, na Katedri
za informatiku Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti
1. prof. dr. sc. Krešimir Pavlina
2. prof. dr. sc. Sanja Seljan
3. doc. dr. sc. Vedran Juričić
13. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u suradničko zvanje
i na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija,
grana germanistika, na Odsjeku za germanistiku
1. prof. dr. sc. Velimir Piškorec
2. izv. prof. dr. sc. Aleksandra Ščukanec
3. izv. prof. dr. sc. Slađan Turković
14. Imenovanje stručnoga povjerenstva za reizbor u nastavno zvanje i na radno mjesto
više lektorice za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana
kroatistika, na Katedri za hrvatski standardni jezik na Odsjeku za kroatistiku
(predloženica: dr. sc. Helena Delaš, viša lektorica)
1. izv. prof. dr. sc. Ivan Marković
2. doc. dr. sc. Iva Nazalević Čučević
3. dr. sc. Josip Lasić, viši lektor (Filozofski fakultet, Split)
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2. Potvrde izbora
15. Izbor dr. sc. Tihane Petrović Leš u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto
redovite profesorice u trajnom zvanju za područje humanističkih znanosti,
polje etnologija i antropologija, grana etnologija na Odsjeku za etnologiju i
kulturnu antropologiju.
Izvještaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice u trajnom
zvanju prihvaćen je na sjednici Fakultetskoga vijeća održanoj 11. svibnja 2022.
Odluka Matičnog odbora o izboru dr. sc. Tihane Petrović Leš u znanstveno zvanje
znanstvene savjetnice u trajnom zvanju u znanstvenom području humanističkih
znanosti, polje etnologija i antropologija, KLASA: UP/I-640-03/22-01/0868,
URBROJ: 355-06-04-22-0002 od 12. srpnja 2022.
16. Izbor dr. sc. Cvijete Pavlović u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto
redovite profesorice u trajnom zvanju za područje humanističkih znanosti,
polje filologija, grana komparativna književnost na Odsjeku za komparativnu
književnost.
Izvještaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice u trajnom
zvanju prihvaćen je na sjednici Fakultetskoga vijeća održanoj 15. lipnja 2022.
Odluka Matičnog odbora o izboru dr. sc. Cvijete Pavlović u znanstveno zvanje
znanstvene savjetnice u trajnom zvanju u znanstvenom području humanističkih
znanosti, polje filologija, KLASA: UP/I-640-03/22-01/0862, ur. br. 355-06-04-220002 od 12. srpnja 2022.
17. Izbor dr. sc. Marinka Koščeca u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto
izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana
romanistika, na Katedri za francusku književnosti Odsjeka za romanistiku.
Izvještaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora prihvaćen
je na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 17. studenog 2021.
Odluka Matičnog odbora o izboru dr. sc. Marinka Koščeca u znanstveno zvanje viši
znanstveni suradnik u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje
filologija, KLASA: UP/I-640-03/21-01/1288, URBROJ: 355-06-04-22-0004 od 12.
srpnja 2022.
3. Izvještaj o izborima u znanstveno-nastavna, nastavna, suradnička i stručna
zvanja
18. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Dragana Bagića u
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje
društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije na Katedri za
posebne sociologije Odsjeka za sociologiju.
str. 21
19. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Jane Vukić u
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice za
područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije na
Katedri za urbanu sociologiju Odsjeka za sociologiju.
str. 61
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20. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Barbare Kušević u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice za područje
društvenih znanosti, polje pedagogija, na Katedri za sistematsku pedagogiju
Odsjeka za pedagogiju.
str. 106
21. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Marije Bartulović u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice za područje
društvenih znanosti, polje pedagogija, grana opća pedagogija, na Katedri za
sistematsku pedagogiju Odsjeka za pedagogiju.
str. 131
22. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Ariana Rajha u znanstvenonastavno 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.
str. 156
23. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Nikole Vukosavljevića u
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za
područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana prapovijesna
arheologija na Katedri za prapovijesnu arheologiju Odsjeka za arheologiju.
str. 164
24. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Katarine Katavić u suradničko
zvanje i na radno mjesto poslijedoktorandice za područje humanističkih
znanosti, polje filologija, grana indologija na Katedri za indologiju Odsjeka za
indologiju i dalekoistočne studije.
str. 197
25. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru Petrosa Chatzimpalogloua, PhD u
suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda na određeno vrijeme od
l2 mjeseci određenom prema ugovoru potpisanom za projekt Hrvatske zaklade za
znanost MOPRENS - Modeliranje mreže prapovijesnih naselja u Slavoniji,
voditeljice izv. prof. dr. sc. Rajne Šošić Klindžić.
str. 201
26. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Domagoja Kličeka u suradničko
zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje humanističkih znanosti,
polje filologija, grana slavistika na Katedri za ukrajinski jezik i književnost Odsjeka
za istočnoslavenske jezike i književnosti.
str. 205
27. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Tomislava Ćužića 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 na određeno vrijeme (zamjena za
rodiljni/roditeljski dopust).
str. 218

6

28. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru Lorene Kasunić u suradničko zvanje i
na radno mjesto asistentice za područje društvenih znanosti, polje informacijske
i komunikacijske znanosti, na Katedri za obradu prirodnog jezika, leksikografiju i
enciklopedistiku Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti.
str. 236
29. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru Antonia Milovine u suradničko zvanje i
na radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija,
grana slavistika na Katedri za rusku književnost Odsjeka za istočnoslavenske
jezike i književnosti.
str. 239
30. Izvještaj stručnoga povjerenstva za izbor Katje Peruško i Mateje Fumić Bistre
na radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja na
Croaticumu - Centru za hrvatski kao drugi i strani jezik na Odsjeku za kroatistiku,
u punom radnom vremenu i na određeno vrijeme od 3 godine.
str. 243
31. Izvještaj stručnoga povjerenstva o reizboru dr. sc. Antonija-Tonija Juričića u
nastavno zvanje i na radno mjesto višeg lektora za područje humanističkih
znanosti, polje filologija, grana kroatistika u Croaticumu – Centru za hrvatski kao
drugi i strani jezik na Odsjeku za kroatistiku.
str. 271

B. MIŠLJENJE FAKULTETSKOG VIJEĆA
1. Mišljenje o izborima u zvanja predloženika drugih visokih učilišta
32. Mišljenje o reizboru dr. sc. Snježane Kereković u nastavno zvanje više
predavačice za područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, grana
anglistika i germanistika na Katedri za tehničke strane jezike na Fakultetu
strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.
str. 276
2. Imenovanje stručnih povjerenstava radi davanja mišljena o izborima u
znanstvena zvanja
33. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženice za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice za područje
društvenih znanosti, polje psihologija (predloženica: dr. sc. Andrea Vranić)
1. prof. dr. sc. Dragutin Ivanec
2. prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić
3. prof. dr. sc. Dražen Domijan (Filozofski fakultet, Rijeka)
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34. Imenovanje stručnog 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. Marina Ivašić-Kos)
1. prof. dr. sc. Krešimir Pavlina
2. prof. dr. sc. Sanja Seljan
3. prof. dr. sc. Maja Matetić (Fakultet informatike i digitalnih tehnologija, Rijeka)
35. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženice za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice za područje
društvenih znanosti, polje sociologija (predloženica: dr. sc. Jaka Primorac)
1. prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer
2. prof. dr. sc. Davorka Matić
3. prof. dr. sc. Inga Tomić Koludrović, znan. savjetnica u trajnom zvanju (Institut
društvenih znanosti Ivo Pilar – Centar Split)
36. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženika za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za
područje humanističkih znanosti, polje filozofija (predloženik: dr. sc. Marin Beroš)
1. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić
2. izv. prof. dr. sc. Raul Raunić
3. prof. dr. sc. Fulvio Šuran (Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Pula)
37. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženice za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za
područje društvenih znanosti, polje sociologija (predloženica: dr. sc. Davorka
Vidović)
1. izv. prof. dr. sc. Kruno Kardov
2. izv. prof. dr. sc. Jasmina Božić
3. prof. dr. sc. Dražen Lalić (Fakulteti političkih znanosti, Zagreb)
38. 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. Ivan Burić)
1. izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić
2. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
3. prof. dr. sc. Renato Matić (Fakultet hrvatskih studija, Zagreb)
39. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženice za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za
područje društvenih znanosti, polje sociologija (predloženica: dr. sc. Sunčica
Bartoluci)
1. izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić
2. izv. prof. dr. sc. Ksenija Klasnić
3. prof. dr. sc. Benjamin Perasović, znan. savjetnik (Institut društvenih znanosti Ivo
Pilar, Zagreb)
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40. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženice za izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice za područje
humanističkih znanosti, polje filologija (predloženica: dr. sc. Irena Galić Bešker)
1. izv. prof. dr. sc. Irena Bratičević
2. prof. dr. sc. Neven Jovanović
3. izv. prof. dr. sc. Tamara Tvrtković (Fakultet hrvatskih studija, Zagreb)
41. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženice za izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice za područje
društvenih znanosti, polje psihologija (predloženica: dr. sc. Ema Petričević)
1. doc. dr. sc. Aleksandra Huić
2. prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić
3. izv. prof. dr. sc. Tea Pavin Ivanec (Učiteljski fakultet, Zagreb)
42. Imenovanje stručnog povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženika za izbor u znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika za područje
humanističkih znanosti, polje filologija (predloženik: dr. sc. Vanja Budišćak)
1. prof. dr. sc. Lahorka Plejić Poje
2. prof. dr. sc. Davor Dukić
3. dr. sc. Antun Pavešković, (Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i
glazbe HAZU)
3. Mišljenje o izborima u znanstvena zvanja predloženika
43. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Silvije Ručević u
znanstveno zvanje znanstvene savjetnice za područje društvenih znanosti, polje
psihologija.
str. 294
44. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Marije Šarić Drndas u
znanstveno zvanje znanstvene suradnice za područje društvenih znanosti, polje
psihologija.
str. 314
45. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Kristine Kocijan u
znanstveno zvanje znanstvene savjetnice za područje društvenih znanosti, polje
informacijske i komunikacijske znanosti.
str. 334
46. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Krešimira Žažara u
znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za područje društvenih
znanosti, polje sociologija.
str. 362
47. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Ante Kolaka u
znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika za područje društvenih znanosti,
polje pedagogija.
str. 379
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48. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Ljatifa Demira u
znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za područje humanističkih znanosti,
polje filologija, grana druge orijentalne i ostale filologije (romistika).
str. 414
49. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Tonija Pruga u
znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za područje društvenih znanosti,
polje sociologija.
str. 431
50. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Zvonimira Glavaša u
znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za područje humanističkih znanosti,
polje filologija, grana teorija i povijest književnosti.
str. 443

C. NASTAVNI PREDMETI
1. Studijski programi
51. Prijedlog za pokretanje akreditacije sveučilišnog diplomskog studijskog programa
Klinička lingvistika i fonetika (Clinical linguistics and phonetics) na Filozofskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/Klinicka_lingvistika_fonetika.
pdf
52. Izvanredne izmjene izvedbenog plana za tekuću ak. god. 2021./2022.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/POK/izmjene_plana_2021.xls
x
53. Izvanredne izmjene izvedbenog plana za sljedeću ak. god. 2022./2023.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/POK/izmjene_plana_2022.xls
x
2. Angažiranje vanjskih suradnika i ugovornih lektora
54. Plan vanjske suradnje za ak. god. 2022./2023.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/Plan_vanjske_suradnje_22_2
3.xlsx
55. Molba Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti za produljenje ugovora s
ugovornim (stranim) lektorom za slovački jezik mag. Peterom Jilekom na Katedri
za slovački jezik i književnost na Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti
za ak. god. 2022./2023.
3. Mentori
56. Prijedlog Odsjeka za klasičnu filologiju za izbor mentora za Metodiku nastave
klasičnih jezika u ak. god. 2022./2023.:
Ivana Jelić – V. gimnazija, Klaićeva 1, Zagreb
Ariana Stepinac – Klasična gimnazija, Križanićeva 4a, Zagreb
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57. Prijedlog Odsjeka za romanistiku za izbor mentora na nastavničkom smjeru
diplomskog studija španjolskog jezika i književnosti u ak. god. 2022./2023.:
Cvjetanka Božanić – X. gimnazija Ivana Supeka, Klaićeva 7, Zagreb
Miranda Hercigonja – Gimnazija Lucijana Vranjanina, Trg hrvatskih pavlina 1,
Zagreb
Iris Radetić – Gornjogradska gimnazija, Trg Katarine Zrinske, Zagreb
Danica Papić Koren – Škola stranih jezika SOVA, Varšavska 14, Zagreb
Mateja Mikulec – IV. gimnazija, Ulica Žarka Dolinara 9, Zagreb
Ana Dorešić – XVIII. gimnazija, Mesićeva 35, Zagreb
Ana Ćurković – Nadbiskupska klasična gimnazija, Voćarska 106, Zagreb
Vlatka Potkonjak – klasična gimnazija, Križanićeva 4a, Zagreb
Zrinka Vancaš – II. gimnazija, Križanićeva 4, Zagreb
Magda Kuljiš – X. gimnazija ivana supeka, Klaićeva 7, Zagreb
Lana Karamarko – OŠ Zapruđe, Meštrovićev trg 8a, 10020 Zagreb
58. Prijedlog Odsjeka za romanistiku za izbor mentora na nastavničkom smjeru
diplomskog studija francuskog jezika i književnosti u zimskom semestru ak. god.
2022./2023.:
Mirela Hrubi – XVI. gimnazija, Križanićeva 4a
Tatjana Banožić – I. gimnazija, Avenija Dubrovnik 36
Jasnica Rebrović – I. gimnazija, Avenija Dubrovnik 36
Jasnica Rebrović – IV. gimnazija, Ulica Žarka Dolinara 9
Spomenka Šabić – IV. gimnazija, Ulica Žarka Dolinara 9
Galjina Venturin – Klasična gimnazija, Križanićeva 4a
Alka Vrsalović – Gornjogradska gimnazija, Jordanovac 8
Alka Vrsalović – XVI. gimnazija, Križanićeva 4a
59. Prijedlog Odsjeka za anglistiku za izbor mentora na nastavničkom smjeru
diplomskom studiju anglistike u ak. god. 2022./2023.
str. 463
60. Prijedlog Odsjeka za fonetiku za izbor mentora u ak. god. 2022./2023.

str. 464

61. Prijedlog Odsjeka za psihologiju za izbor mentora studentske prakse za ak. god.
2022./2023.
str. 465
62. Prijedlog Odsjeka za psihologiju za izbor mentora na kolegiju Metodički praktikum
za ak. god. 2022./2023.
str. 468

11

D. IZVJEŠTAJ O RADU ASISTENATA I POSLIJEDOKTORANADA
63. Izvještaj poslijedoktorandice dr. sc. Ive Bašić o radu na Odsjeku za fonetiku.
str. 470
64. Izvještaj poslijedoktoranda dr. sc. Zvonimira Glavaša o radu na Odsjeku za
kroatistiku.
str. 473
65. Izvještaj o radu Patricije Počanić, asistentice na Odsjeku za povijest umjetnosti.
str. 475

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_09_1.pdf
66. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Filipa Brčića pod naslovom
Začeci pedagoškog pluralizma u Hrvatskoj – časopis Preporod i Hrvatsko
društvo za unapređenje uzgoja, na poslijediplomskome doktorskom studiju
Pedagogije, mentorica: nasl. doc. dr. sc. Štefka Batinić (Hrvatski školski muzej)
1. izv. prof. dr. sc. Zvonimir Komar
2. nasl. doc. dr. sc. Štefka Batinić (Hrvatski školski muzej, Zagreb)
3. prof. dr. sc. Dubravka Miljković (Učiteljski fakultete u Zagrebu)
67. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Maje Perić pod naslovom A
historical-imagological study on fifteenth-seventeenth century Dutch and
Flemish images of the Eastern Adriatic region (Historijsko-imagološka studija
o nizozemskim i flamanskim predodžbama istočnojadranske regije od 15. do 17.
stoljeća), na poslijediplomskome doktorskome studiju Predmoderna povijest,
mentori: prof. dr. sc. Davor Dukić i prof. dr. sc. Joep Leerssen (Sveučilišta u
Amsterdamu, Fakultet za humanističke znanosti)
1. prof. dr. sc. Zrinka Blažević
2. prof. dr. sc. Dean Duda
3. nasl. izv. prof. dr. sc. Alexander Buczynski, znanstveni savjetnik (Hrvatski
institut za povijest, Zagreb)
68. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Hrvoja Ercega pod naslovom
Local elites and social identities in Late Antiquity Narona and its hinterland
(Lokalne elite i društveni identiteti kasnoantičke Narone i njezinog zaleđa),
mentori: prof. dr. sc. Hrvoje Gračanin i dr. sc. Danijel Džino, viši predavač
(University of Macquarie)
1. prof. dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić
2. prof. dr. sc. Hrvoje Gračanin
3. izv. prof. dr. sc. Ivan Basić (Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet)
69. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Gordane Škaljac Narančić
pod naslovom Uloga digitalizacije i novih tehnologija u promjenama
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televizijskih vijesti na primjeru središnjeg Dnevnika HTV-a, na
poslijediplomskome doktorskom studiju Informacijskih i komunikacijskih
znanosti, mentorica: prof. dr. sc. Tena Perišin (Fakultet političkih znanosti u
Zagrebu)
1. prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica
2. prof. dr. sc. Tena Perišin (Fakultet političkih znanosti u Zagrebu)
3. doc. dr. sc. Boris Beck (Fakultet političkih znanosti u Zagrebu)
70. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Tomislava Dretara pod
naslovom Koncept osobe i Schelerova teorija znanja, na poslijediplomskome
doktorskom studiju Filozofije, mentorica: izv. prof. dr. sc. Ivana Zagorac
1. izv. prof. dr. sc. Marko Tokić
2. izv. prof. dr. sc. Ivana Zagorac
3. prof. u miru dr. sc. Iris Tićac (Sveučilište u Zadru, Odjel za filozofiju)
71. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Safera Grbića pod naslovom
Kraj filozofije i postavljanje pitanja budućnosti Europe u djelu Martina
Heideggera, na poslijediplomskome doktorskom studiju Filozofije, mentorica: izv.
prof. dr. sc. Una Popović (Sveučilište u Novom Sadu, Filozofski fakultet)
1. prof. u miru dr. sc. Lino Veljak
2. izv. prof. dr. sc. Una Popović (Sveučilište u Novom Sadu, Filozofski fakultet)
3. dr. sc. Željko Pavić, znanstveni savjetnik (Leksikografski zavod „Miroslav
Krleža“, Zagreb)
72. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Damjana Kovača pod
naslovom Ideja čovjeka i problem smisla u Jaspersovoj filozofiji egzistencije i
Franklovoj logoterapiji, na poslijediplomskome doktorskom studiju Filozofije,
mentor: izv. prof. dr. sc. Boško Pešić (Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,
Filozofski fakultet)
1. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić
2. izv. prof. dr. sc. Boško Pešić (Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski
fakultet)
3. izv. prof. dr. sc. Danijel Tolvajčić (Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu)
73. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Ivana Šanjuga pod naslovom
Političko-estetski aspekti demokracije, na poslijediplomskome doktorskom
studiju Filozofije, mentorica: prof. emerit. dr. sc. Nadežda Čačinovič
1. doc. dr. sc. Goran Sunajko
2. prof. emerit. dr. sc. Nadežda Čačinovič
3. prof. dr. sc. Žarko Paić (Tekstilno-tehnološki fakultet u Zagrebu)
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74. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Bernarda Špoljarića pod
naslovom Beskonačnost supstancije i bit čovjeka u Spinozinoj Etici, na
poslijediplomskome doktorskom studiju Filozofije, mentor: prof. dr. sc. Igor
Mikecin
1. izv. prof. dr. sc. Ljudevit Fran Ježić
2. prof. dr. sc. Igor Mikecin
3. prof. dr. sc. Josip Oslić (Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu)
75. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Matije Vigato pod naslovom
Odnos subjekt-objekt u percepciji i introspekciji, na poslijediplomskome
doktorskom studiju Filozofije, mentorica: izv. prof. dr. sc. Marija Selak Raspudić
1. izv. prof. dr. sc. Ivana Zagorac
2. izv. prof. dr. sc. Marija Selak Raspudić
3. izv. prof. dr. sc. Boško Pešić (Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski
fakultet)
2. Izvještaji stručnih povjerenstava za stjecanje doktorata znanosti u doktorskome
studiju, odobrenje predložene teme i imenovanje mentora
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/VPS/vps_2022_09_2.pdf
76. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Sanje Budić Leto
pod naslovom Model digitalne prezentacije arheoloških nalazišta i nalaza na
primjeru triljskog kraja, na poslijediplomskome doktorskome studiju
Arheologije, mentori: izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić i izv. prof. dr. sc. Goran
Zlodi.
77. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Gorana Tomca pod
naslovom Prapovijesno stočarstvo u istočnoj Hrvatskoj u kontekstu modela
organizacije neolitičkih i eneolitičkih naselja, na poslijediplomskome
doktorskome studiju Arheologije, mentori: izv. prof. dr. sc. Rajna Šošić Klindžić i
dr. sc. Siniša Radović, znanstveni suradnik (HAZU).
78. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Maje Matijević pod
naslovom Hijerarhijski leksičko-semantički odnosi u hrvatskome jeziku, na
poslijediplomskome doktorskome studiju Hrvatske filologije u interkulturnom
kontekstu, mentorice: dr. sc. Milica Mihaljević, znan. savjetnica (Institut za hrvatski
jezik i jezikoslovlje, Zagreb) i prof. dr. sc. Bernardina Petrović.
79. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Branke
Marijanović pod naslovom Utjecaj obilježja elektroničkih znanstvenih
časopisa na upravljanje digitalnim arhiviranjem, na poslijediplomskome
doktorskom studiju Informacijskih i komunikacijskih znanosti, mentor: prof. dr. sc.
Hrvoje Stančić.
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80. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Emme Kovačević
pod naslovom Testiranje modela deficita i kontekstualnog modela
oklijevanja prema cjepivima, na poslijediplomskome doktorskom studiju
Sociologije, mentori: izv. prof. dr. sc. Željko Pavić (Sveučilište J. J. Strossmayera u
Osijeku, Filozofski fakultet) i dr. sc. Adrijana Šuljok, viša znan. suradnica (Institut
za društvena istraživanja, Zagreb).
81. Izvještaj stručnog povjerenstva i mišljenje je li tema mr. sc. Ajke Srebreniković
pod naslovom Intertekstualnost i interkulturalnost u romanima „Derviš i
smrt“ i „Tvrđava“ Meše Selimovića, koja je odobrena na Fakultetskom vijeću 25.
svibnja 2011. i na Senatu Sveučilišta u Zagrebu 11. listopada 2011.,,svojim
sadržajem i dalje aktualna za izradu doktorskoga rada, pod vodstvom mentora
prof. u miru dr. sc. Dušana Marinkovića na poslijediplomskom doktorskom studiju
Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i
studija kulture.
82. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Borisa Balte pod naslovom
Usporedna analiza dvaju distinktivnih modela dramaturških i produkcijskih
modela u suvremenom filmu, na poslijediplomskome doktorskom studiju
Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i
studija kulture – opći smjer. Predlaže se dorada teme.
3. Imenovanje stručnih povjerenstava za ocjenu doktorskog rada
83. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Davorke
Rujevčan pod naslovom Ispitivanje čitanja na engleskome jeziku u odnosu na
vrstu zadatka i koheziju teksta, mentorica: prof. dr. sc. Renata Šamo (Sveučilište
Jurja Dobrile u Puli)
1. prof. dr. sc. Zrinka Jelaska
2. doc. dr. sc. Stella Letica Krevelj
3. doc. dr. sc. Alenka Mikulec (Učiteljski fakultet, Zagreb)
84. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Okana
Büyüktapua pod naslovom Ottoman Military Garrisons in Western Slavonia
(1550–1680), mentor: doc. dr. sc. Anđelko Vlašić (Filozofski fakultet, Osijek)
1. izv. prof. dr. sc. Vjeran Kursar
2. doc. dr. sc. Kornelija Jurin Starčević
3. dr. sc. Dino Mujadžević, viši znanstveni suradnik (Hrvatski institut za povijest,
Zagreb)
85. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Jasenke Čengić
pod naslovom Mjerenje inojezične sposobnosti u ranoj školskoj dobi,
mentorice: izv. prof. dr. sc. Renata Geld i doc. dr. sc. Diana Tomić
1. prof. dr. sc. Zrinka Jelaska
2. doc. dr. sc. Stela Letica Krevelj
3. prof. dr. sc. Lidija Cvikić (Učiteljski fakultet, Zagreb)
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86. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Gaurisha
Thakkara pod naslovom Cross-lingual Sentiment Analysis of official EU Slavic
Languages (Prekojezična analiza mnijenja slavenskih jezika službenih u EU),
mentorica: prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović
1. prof. dr. sc. Sanja Seljan
2. prof. dr. sc. Marko Tadić
3. prof. dr. sc. Jan Šnajder (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb)
87. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Mirele Polić pod
naslovom Primjena heuristika u odnosima s javnostima, mentorica: prof. dr. sc.
Ljubica Bakić Tomić
1. prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica
2. prof. dr. sc. Danijel Labaš (Fakultet Hrvatskih studija, Zagreb)
3. doc. dr. sc. Jasmina Dvorski (Sveučilište Sjever, Varaždin)
88. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Lukasa Pauna
pod naslovom Računalno potpomognuto usmjeravanje kod dvojezičnih
govornika, mentorica izv. prof. dr. sc. Maja Anđel
1. doc. dr. sc. Krešimir Šojat
2. prof. dr. sc. Nives Mikelić-Preradović
3. doc. dr. sc. Melita Aleksa Varga (Filozofski fakultet, Osijek)
4. Izvještaj stručnih povjerenstava za ocjenu doktorskog rada
89. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Džejle Khattab pod
naslovom Načela strukturnoga modeliranja bibliografskih podataka za
bosanskohercegovačke vakufname.
str. 477
90. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Katice Šamije pod
naslovom Utjecaj međunarodnih rangiranja na sveučilišta u Republici
Hrvatskoj promatrano kroz teorijske koncepte davanja i stvaranja smisla.
str. 480
91. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Tene Karavidović
pod naslovom Proizvodnja željeza u kasnoj antici i ranome srednjem vijeku u
Podravini – tehnološki aspekti i društveni kontekst.
str. 484
92. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Katarine Šprem pod
naslovom Eksploatacija kamene sirovine u prapovijesti i antici Istarskoga
poluotoka.
str. 488
93. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Višnje Pentić
Vukašinović pod naslovom Igranofilmska poetika Kuće na pijesku Ivana
Martinca.
str. 492
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94. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Daše Farkaš pod
naslovom Uloga apozicije u sintaksi hrvatskoga i češkoga jezika.
str. 496
95. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Jane Kiralj pod
naslovom Uloga doživljaja međugrupne prijetnje u socio-psihološkoj
integraciji izbjeglica i zajednice primatelja.
str. 500
96. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Tomislava Pavlovića
pod naslovom Uloga mračne osobine ličnosti, relativne deprivacije i
pripisivanja krivnje u predviđanju radikaliziranih stavova i namjera.
str. 505
97. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Dunje Nekić pod
naslovom Recepcija stvaralaštva Kluba likovnih umjetnica od prve polovice
20. stoljeća do danas.
str. 510
98. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Gabrijele Bionda
pod naslovom Stilističko čitanje suvremene hrvatske drame – od dramskoga
do kazališnog teksta.
str. 516
99. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Kristijana
Gradečaka pod naslovom Filozofija prirode i genealogija vremena u
Schellingovim Dobima svijeta.
str. 521
100.
Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Denisa
Novka pod naslovom Uloga umjetnosti u razvoju Schellingova sustava
filozofije.
str. 525
5. Nastavni predmeti
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/VPS/vps_2022_09_5.pdf
101.
Prijedlog za sklapanje sporazuma o stjecanju međunarodnog dvojnog
doktorata znanosti (cotutelle) između Sveučilišta u Zagrebu i Macquarie University,
Australija, za Hrvoja Ercega, studenta poslijediplomskog doktorskoga studija
Predmoderne povijesti.
102.
Prijedlog Vijeća poslijediplomskoga doktorskoga studija Psihologije da se
izv. prof. dr. sc. Margareta Jelić imenuje za voditeljicu poslijediplomskoga
doktorskog studija, a izv. prof. dr. sc. Mirjana Tonković za zamjenicu voditeljice
studija od ak. godine 2022./2023.
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103.
Prestanak ustrojavanja i izvođenja postojećeg poslijediplomskog
doktorskog studijskog programa Pedagogije i pokretanje postupka izrade novog
studijskog programa. Doktorandi koji su upisali i odslušali tri godine studija imaju
pravo završiti upisani studijski program u skladu s važećim aktima Filozofskog
fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu, pod uvjetom da su redovito izvršavali obveze,
najkasnije do 30. rujna 2025.

F. STJECANJE ZAVRŠNOG/SPECIJALISTIČKOG RADA
1. Imenovanje stručnih povjerenstava za ocjenu završnog/specijalističko rada
104.
Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu završnog specijalističkog
rada Marije Šimić pod naslovom Wartegg test crteža kod djece i adolescenata s
različitim kategorijama psihičkih poremećaja i poremećaja ponašanja, mentorica:
izv. prof. dr. sc. Anita Lauri Korajlija.
1. prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić
2. izv. prof. dr. sc. Anita Lauri Korajlija
3. izv. prof. dr. sc. Anamarija Bogović (Hrvatsko Katoličko Sveučilište, Zagreb)
2. Izvještaji mentora o prihvaćanju teme na poslijediplomskom specijalističkom
studiju
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/VPS/vps_2022_09_F.pdf
105.
Prijedlog za prihvaćanje teme Vesne Jerković pod naslovom Izvori stresa
i podrške te strategije suočavanja roditelja prijevremeno rođene djece
uključene u ranu intervenciju, za izradu završnog specijalističkog rada na
poslijediplomskome specijalističkom studiju Kliničke psihologije, mentorica: prof.
dr. sc. Željka Kamenov.

G. SLOBODNE STUDIJSKE GODINE, KADROVSKA PITANJA I DRUGO
1. Pročelnici odsjeka i predstojnici katedri
106.
Prijedlog Odsjeka za filozofiju za imenovanje doc. dr. sc. Gorana Sunajka
za pročelnika i doc. dr. sc. Ljudevita Frana Ježića za zamjenika pročelnika za ak.
god. 2022./2023. i 2023./2024.
107.
Prijedlog Odsjeka za filozofiju za imenovanje doc. dr. sc. Gorana Sunajka
za predstojnika Katedre za teoriju spoznaje Odsjeka za filozofiju za ak. god.
2022./2023.
108.
Prijedlog Odsjeka za germanistiku za imenovanje predstojnika katedri za
ak. god. 2022./2023. i 2023./2024.:
Katedra za nederalandistiku – izv. prof. dr. sc. Slađan Turković
Katedra za znanost o prevođenju njemačkog jezika – izv. prof. dr. sc. Maja Anđel
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109.
Prijedlog Odsjeka informacijske i komunikacijske znanosti za imenovanje
predstojnika katedri za ak. god. 2022./2023. i 2023./2024.:
Katedra za arhivistiku i dokumentalistiku – prof. dr. sc. Hrvoje Stančić
Katedra za bibliotekarstvo – prof. dr. sc. Ana Barbarić
Katedra za knjigu i nakladništvo – izv. prof. dr. sc. Ivana Hebrang Grgić
Katedra za medije i komunikologiju – prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica
Katedra za muzeologiju – izv. prof. dr. sc. Darko Babić
Katedra za organizaciju znanja – prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović
110.
Prijedlog Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku za imenovanje
predstojnika katedri za ak. god. 2022./2023. i 2023./2024.:
Katedra za hungarologiju – doc. dr. sc. Sándor Bene
Katedra za turkologiju – izv. prof. dr. sc. Marta Andrić
Katedra za judaistiku – prof. dr. sc. Hrvoje Gračanin
111.
Prijedlog Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti za imenovanje
izv. prof. dr. sc. Đurđica Čilić Škeljo za predstojnicu Katedre za poljski jezik
književnost za ak. god. 2022./2023. i 2023./2024.
112.
Prijedlog Odsjeka za psihologiju za imenovanje izv. prof. dr. sc. Andree
Vranić za predstojnicu Katedre za eksperimentalnu psihologiju za ak. god.
2022./2023. i 2023./2024.
113.
Prijedlog Odsjeka za kroatistiku za imenovanje dr. sc. Antonija-Tonija
Juričića za voditelja i dr. sc. Marice Čilaš Mikulić za zamjenicu voditelja
Croaticuma – Centra za hrvatski kao drugi i strani jezik pri Odsjeku za kroatistiku
za ak. god. 2022./2023. i 2023./2024.
2. Slobodne studijske godine i dopusti
114.
Molba prof. dr. sc. Gordane Keresteš za odobrenje korištenja slobodne
studijske godine tijekom dva semestra: zimskog semestra ak. god. 2023./2024. i
zimskog semestra ak. god. 2024./2025.
str. 530
115.
Molba izv. prof. dr. sc. Franka Ćorića za odobrenje korištenja slobodne
studijske godine u ak. god. 2023./2024.
str. 531
116.
Molba doc. dr. sc. Hrvoja Čargonje za odobrenje plaćenog dopusta u
trajanju od 24. 10. 2022. do 2. 12. 2022. radi studijskog istraživanja sa Sveučilištem
u Oxfordu u Uttar Pradeshu, Indija.
str. 532
117.
Molba asistenta Marka Bande za odobrenje korištenja neplaćenog dopusta
za vrijeme trajanja stipendije Fulbright Foreign Student Program, od 01. 09. 2022.
do 31. 05. 2023., na School of Anthropology, University of Arizona, Tucson (AZ).
str. 534
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117.1 Molba asistenta Luke Jurasa za odobrenje korištenja plaćenog dopusta, u
razdoblju od 19. rujna 2022. do 15. listopada 2022., na Department of Clinical
Medicine - Center of Functionally Integrative Neuroscience, University in Aarhus,
Danska.
3. Drugo
118.
Prijedlog Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i
imenovanju povjerljive osobe.
str. 535
119.
Razrješenje doc. dr. sc. Ane Vasung kao članice Vijeća povjerenika za
kvalitetu te imenovanje doc. dr. sc. Ivane Latković članicom Vijeća povjerenika
za kvalitetu kao predstavnice Odsjeka za južnoslavenske jezike i književnosti.
120.
Razrješenje doc. dr. sc. Nikole Vukosavljevića kao člana Vijeća povjerenika
za kvalitetu i redovitog člana Povjerenstva za kvalitetu te imenovanje doc. dr. sc.
Vinke Matijević članicom Vijeća povjerenika za kvalitetu kao predstavnice
Odsjeka za arheologiju, te imenovanje doc. dr. sc. Marka Šarića za redovitog člana
Povjerenstva za kvalitetu i doc. dr. sc. Vinke Matijević kao novog zamjenskog
člana.
121.

Razno

