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SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 

FILOZOFSKI FAKULTET 

Zagreb, Ivana Lučića 3 

 

KLASA: 007-01/22-01/9 

BROJ: 3804-850-22-1 

 

Zagreb, 5. listopada 2022. 

 

POZIV 

Na osnovi članka 36. Statuta, sazivam 1. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća 

Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koja će se održati u srijedu 12. listopada 2022. s 

početkom u 11 sati u dvorani D VII. 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći  

 

DNEVNI RED 

 

1. Verifikacija zapisnika 11. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 14. rujna 
2022. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/zapisnik_2022_09.pdf 

 
 

 

2. Obavijesti dekana i prodekana 

 

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

  

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/zapisnik_2022_09.pdf
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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 znanstveno-
nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje 
humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za engleski 
jezik Odsjeka za anglistiku  
1. prof. dr. sc. Milena Žic Fuchs 
2. prof. dr. sc. Višnja Josipović Smojver 
3. prof. dr. sc. Mario Brdar (Filozofski fakultet, Osijek) 
 

5. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u znanstveno-
nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje 
humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i 
suvremena povijest, na Odsjeku za povijest 
1. prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina 
2. izv. prof. dr. sc. Martin Previšić 
3. akademik prof. dr. sc. Stjepan Ćosić (Fakultet hrvatskih studija, Zagreb) 
 

6. 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 slavistika, na Katedri za slovački 
jezik i književnost Odjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti  
1. prof. dr. sc. Ivana Vidović Bolt 
2. izv. prof. dr. sc. Zrinka Kovačević 
3. izv. prof. dr. sc. Jagoda Granić (Filozofski fakultet, Split) 
 

7. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u znanstveno-
nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih 
znanosti, polje psihologija, na Katedri za školsku psihologiju Odsjeka za psihologiju  
1. izv. prof. dr. sc. Nina Pavlin-Bernardić 
2. prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić 
3. prof. dr. sc. Irena Burić (Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru) 
 

8. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u znanstveno-
nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje 
humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija na 
Katedri za etnološku metodologiju i kartografiju Odsjeka za etnologiju i kulturnu 
antropologiju  
1. izv. prof. dr. sc. Sanja Potkonjak 
2. izv. prof. dr. sc. Tihana Rubić,  
3. prof. dr. sc. Senka Božić Vrbančić (Odjel za sociologiju, Sveučilište u Zadru) 
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9. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u znanstveno-
nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, 
polje filozofija, na Katedri za judaistiku Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i 
judaistiku 
1. izv. prof. dr. sc. Naida-Mihal Brandl 
2. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić 
3. prof. dr. sc. Klaus Davidowicz (Institut za judaistiku, Beč) 
 

10. Raspis natječaja i imenovanje stručnog povjerenstva za izbor u nastavno zvanje i 
na radno mjesto višeg predavača za područje humanističkih znanosti, polje 
interdisciplinarne humanističke znanosti, grana metodika nastavnih predmeta 
humanističkih znanosti na Odsjeku za povijest 
1. doc. dr. sc. Snježana Koren 
2. doc. dr. sc. Branimir Janković 
3. prof. dr. sc. Danijela Trškan (Filozofski fakultet, Ljubljana) 
 

11. Imenovanje stručnoga povjerenstva za reizbor u nastavno zvanje i na radno mjesto 
više lektorice za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika 
na Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti (predloženica: Slavomira 
Ribarova, viša lektorica) 
1. prof. dr. sc. Petar Vuković 
2. prof. dr. sc. Ivana Vidović Bolt 
3. dr. sc. Ivana Kurtović Budj, znanstvena suradnica (Institut za hrvatski jezik i 
jezikoslovlje, Zagreb) 
 

12. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u suradničko zvanje 
i na radno mjesto poslijedoktoranda za područje društvenih znanosti, polje 
psihologija, grana opća psihologija, na Katedri za eksperimentalnu psihologiju 
Odsjeka za psihologiju 
1. prof. dr. sc. Dragutin Ivanec 
2. prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić 
3. izv. prof. dr. sc. Mirjana Tonković 
 

13. Poništenje natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
docenta za područje humanističkih znanosti, polje filozofija, na Katedri za 
judaistiku Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku od 16. veljače 2022. 
jer prijavljeni kandidati nisu ispunjavali uvjete natječaja. 
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2. Potvrde izbora 

14. Izbor dr. sc. Ljudevita Frana Ježića u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje 
filozofija, grana povijest filozofije, na Katedri za povijest filozofije Odsjeka za 
filozofiju.  
Izvještaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora prihvaćen 
je na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 15. lipnja 2022.  
Odluka Matičnog odbora o izboru dr. sc. Ljudevita Frana Ježića u znanstveno zvanje 
višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti, 
polje filozofija, KLASA: UP/I-640-03/22-01/0920, URBROJ: 355-06-04-22-0002, 
od 9. rujna 2022. 
 

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

15. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Ivice Šute u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje 
humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i 
suvremena povijest, na Odsjeku za povijest. 

str. 17 
 

16. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Duška Petrovića u znanstveno-
nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje 
humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija, na 
Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju. 

str. 40 
 

17. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Sanje Lončar u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice za 
područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija, 
na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju. 

str. 66 
 

18. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Kristine Grgić u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice za 
područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana poredbena književnost na 
Katedri za komparativno proučavanje hrvatske književnosti Odsjeka za 
komparativnu književnost. 

str. 117 
 

19. Izvještaj stručnoga povjerenstva o reizboru dr. sc. Helene Delaš u nastavno 
zvanje i na radno mjesto više lektorice za područje humanističkih znanosti, polje 
filologija, grana kroatistika na Katedri za hrvatski standardni jezik Odsjeka za 
kroatistiku. 

str. 175 
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B. MIŠLJENJE FAKULTETSKOG VIJEĆA 

1. Imenovanje stručnih povjerenstava radi davanja mišljenja o izborima u zvanja 
predloženika drugih visokih učilišta 

20. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
predloženice za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice za 
područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana razvojna psihologija, na 
Katedri za psihologiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (predloženica: dr. 
sc. Ana Tokić Milaković) 
1. prof. dr. sc. Gordana Keresteš 
2. prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić 
3. prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik (Pravni fakultet, Zagreb) 
 

21. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
predloženica za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docentice za područje 
humanističkih znanosti, polje povijesti umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih 
umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija na Arhitektonskom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (predloženice: dr. sc. Ivana Podnar, Dubravka 
Vranić, dr. sc. Meliha Aljukić) 
1. doc. dr. sc. Ana Marinković 
2. izv. prof. dr. sc. Franko Ćorić 
3. prof. dr. sc. Julija Lozzi Barković (Filozofski fakultet, Rijeka) 
 

22. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
predloženica za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docentice za područje 
humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika i germanistika za nastavne 
predmete Engleski jezik i Njemački jezik, na Katedri za strane jezike Pravnog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (predloženice: dr. sc. Snježana Husinec i dr. sc. 
Irena Horvatić Bilić) 
1. prof. dr. sc. Irena Zovko Dinković 
2. prof. dr. sc. Velimir Piškorec 
3. prof. dr. sc. Zrinka Erent-Sunko (Pravni fakultet, Zagreb)  
 

23. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
predloženica za izbor u nastavno zvanje predavačice za području humanističkih 
znanosti, polje filologija, grana anglistika, za nastavni predmet Engleski jezik, na 
Katedri za strane jezike Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (predloženica: 
Agnes Milovan Solter) 
1. Marina Zubak Pivarski, viša lektorica  
2. dr. sc. Ivana Bašić, viša lektorica  
3. Marijana Javornik Čubrić, viša predavačica (Pravni fakultet, Zagreb) 
 

2. Mišljenje o izborima u zvanja predloženika drugih visokih učilišta 

24. Mišljenje o izboru Ive Grubišić Ćurić u nastavno zvanje predavačice u području 
humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Arhitektonskom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 

str. 181 
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3. Imenovanje stručnih povjerenstava radi davanja mišljena o izborima u 
znanstvena zvanja 

25. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
predloženice za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice za područje 
humanističkih znanosti, polje povijest (predloženica: dr. sc. Snježana Koren) 
1. prof. dr. sc. Damir Agičić 
2. prof. dr. sc. Iskra Iveljić 
3. prof. dr. sc. Danijela Trškan (Filozofski fakultet, Ljubljana) 
 

26. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
predloženika za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za 
područje humanističkih znanosti, polje povijest (predloženik: dr. sc. Branimir 
Janković) 
1. prof. dr. sc. Damir Agičić 
2. prof. dr. sc. Iskra Iveljić 
3. izv. prof. dr. sc. Igor Duda, znanstveni savjetnik (Filozofski fakultet, Pula) 
 

27. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
predloženice za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za 
područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija (predloženica: dr. 
sc. Olga Orlić) 
1. izv. prof. dr. sc. Sanja Potkonjak 
2. prof. dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević   
3. dr. sc. Melanija Belaj, viša znanstvena suradnica (Institut za etnologiju i 
folkloristiku, Zagreb)  
 

28. 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. Krešimir Lacković) 
1. prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica 
2. prof. dr. sc. Nikolaj Lazić 
3. izv. prof. dr. sc. Dario Čerepinko (Sveučilište Sjever, Koprivnica) 
 

29. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
predloženika za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za područje 
humanističkih znanosti, polje povijest (predloženik: dr. sc. Ivica Musa) 
1. izv. prof. dr. sc. Trpimir Vedriš 
2. prof. dr. sc. Hrvoje Petrić 
3. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kekez (Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb) 
 

30. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
predloženice za izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice za područje 
humanističkih znanosti, polje povijesti umjetnosti (predloženica: dr. sc. Andrea 
Baotić-Rustanbegović) 
1. prof. dr. sc. Dragan Damjanović 
2. prof. dr. sc. Frano Dulibić 
3. prof. dr. sc. Julija Lozzi Barković (Filozofski fakultet, Rijeka) 
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31. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
predloženika za izbor u odgovarajuće znanstveno zvanje za područje 
humanističkih znanosti, polje povijest (predloženik: dr. sc. Zvonimir Stopić) 
1. prof. dr. sc. Damir Agičić 
2. prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina 
3. prof. dr. sc. Darko Dukovski (Filozofski fakultet, Rijeka) 
 

4. Mišljenje o izborima u znanstvena zvanja predloženika 

32. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Andree Vranić u 
znanstveno zvanje znanstvene savjetnice za područje društvenih znanosti, polje 
psihologija. 

str. 190 
 

33. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Vjerana Pavlakovića 
u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika za područje humanističkih znanosti, 
polje povijest. 

str. 224 
 

34. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Ratka Đokića u 
znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za područje društvenih znanosti, 
polje psihologija. 

str. 239 
 

35. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Ivana Tomića u 
znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za područje društvenih znanosti, 
polje psihologija. 

str. 260 
 

C. NASTAVNI PREDMETI 

 

1. Studijski programi 

36. Izvanredne izmjene izvedbenog plana za ak. god. 2022./2023. 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/izmjene_plana_22_23_10.xlsx 

 

37. Molbe za sudjelovanje asistenata u nastavi za ak. god. 2022./2023. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/obrazlozenja_odsjeka.pdf 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/asistenti_tablica.xlsx 
 

2. Angažiranje vanjskih suradnika i ugovornih lektora 

38. Izmjene u angažiranju vanjskih suradnika za ak. god. 2022./2023. 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/izmjene_plan_vanjske_22_23

_10.xlsx 

 

3. Mentori 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/izmjene_plana_22_23_10.xlsx
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/obrazlozenja_odsjeka.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/asistenti_tablica.xlsx
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/izmjene_plan_vanjske_22_23_10.xlsx
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/izmjene_plan_vanjske_22_23_10.xlsx
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39. Prijedlog Odsjeka za filozofiju za imenovanje mentora za kolegij Nastavna praksa 
filozofije (I-II) za ak. god. 2022./2023.: 
Tomislav Reškovac, Privatna klasična gimnazija, Harambašićeva 19, 10000 Zagreb 
Krešimir Gracin, XV. gimnazija, Jordanovac 8, 10000 Zagreb 
Katarina Gamberger, Gimnazija Lucijana Vranjanina, Trg hrvatskih pavlina 1, 10 
000 Zagreb 
Andrej Ciglar, XVI. gimnazija, Križanićeva 4a, 10000 Zagreb 
 

40. Prijedlog Odsjeka za pedagogiju za imenovanje mentorica za kolegij Teorije i 
metodike nastave za ak. god. 2022./2023.:  
Andrea Bosanac, OŠ Kajzerica, Žarka Dolinara 9, 10 020 Zagreb 
Iva Palijaš, OŠ Kajzerica, Žarka Dolinara 9, 10 020 Zagreb 
Sunčana Mumelaš, OŠ Kajzerica, Žarka Dolinara 9, 10 020 Zagreb 
Danijela Cerjan, OŠ Kajzerica, Žarka Dolinara 9, 10 020 Zagreb 
Marina Hranilović Hadžić, OŠ Kajzerica, Žarka Dolinara 9, 10 020 Zagreb 
Romana Piskač, OŠ Kajzerica, Žarka Dolinara 9, 10 020 Zagreb 
Ines Sakač, OŠ Kajzerica, Žarka Dolinara 9, 10 020 Zagreb 
Jasminka Viher, OŠ Kajzerica, Žarka Dolinara 9, 10 020 Zagreb 
 

41. Prijedlog Odsjeka za pedagogiju za imenovanje mentorica za kolegij Školska 
stručno-pedagoška praksa za ak. god. 2022./2023.:  
Tihana Barbarić, Sportska gimnazija, Selska cesta 119, 10000, Zagreb 
Jadranka Bizjak Igrec, OŠ Bukovac, Trnac ul. 42, 10000, Zagreb 
Zdravka Ciglenečki, OŠ Jure Kaštelan, Ul. Vladimira Ruždjaka 2a, 10000, Zagreb 
Andreja Gregurić Jug, OŠ Stjepan Radić, Domaćinska 1, Božjakovina, 10370, Dugo 
Selo 
Vedrana Kurjan Manestar, OŠ Medvedgrad, Strma cesta 15, 10000, Zagreb 
Mirna Lončar Jeić, OŠ Pavleka Miškine, Ul. Sveti Duh 24, 10000, Zagreb 
Biljana Manin, OŠ Trnsko, Trnsko ul. 25, 10000, Zagreb 
Ana Marinović Radojković, OŠ Gustava Krkleca, Ulica Božidara Magovca 103, 
10020, Zagreb 
Katarina Posavec, OŠ Malešnica, Ante Topića Mimare 36, 10 090, Zagreb 
Vanja Praznik, OŠ Davorin Trstenjak, Krčka 3, 10000, Zagreb 
Mara Sesar, OŠ Frana Galovića, Školski prilaz 7, 10010, Zagreb 
Mirela Sučević, OŠ Kajzerica, Žarka Dolinara 9, 10 020 Zagreb 
Zlatica Šimunović, Škola za medicinske sestre Vrapče, Bolnička cesta 32, 10000, 
Zagreb 
Natalija Šnidarec, Škola za medicinske sestre Mlinarska, Mlinarska cesta 34, 10000, 
ZagreB 
Silvija Teskeredžić, OŠ Jordanovac, Jordanovac 108, 10000, Zagreb 
Katja Zvonarek, OŠ Tituša Brezovačkog, Špansko ul. 1, 10000, Zagreb  
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42. Prijedlog Odsjeka za talijanistiku za izbor mentora za studentsku praksu na 
diplomskom studiju talijanistike za ak. god. 2022./2023.: 
Ivana Skvrce Kramarić i Jelena Bekić, XVI. Jezična gimnazija, Križanićeva 4a, 10000, 
Zagreb 
Sandra Crnković – Kranjčec, X. Gimnazija, Klaićeva 7, Zagreb 
Danijela Filipović Bojanić, II. gimnazija, Križanićeva 4, 10000, Zagreb 
Andrea Svilarić, XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10000,  Zagreb 
Monica Priante, Katolički-bogoslovni fakultet u Zagrebu, Vlaška 38, 10000, Zagreb 
Dorotea Sinković, OŠ Kajzerica, Žarka Dolinara 9, 10000, Zagreb 
Katarina Mistrić, OŠ dr. Ivan Merz, F. Račkoga 4, 10000, Zagreb 
Kristina Štefiček, OŠ Augusta Šenoe, Selska 95, 10000, Zagreb 
Ines Viljanac Katičić, OŠ Remete, Remete 99a, 10000, Zagreb 
Kristina Huljev, OŠ A.G. Matoša, A. Augustinčića 12, 10000, Zagreb 
Ljerka Perković Hnatjuk, OŠ Rudeš, Jablanska 51, 10000, Zagreb 
 

43. Prijedlog Odsjeka za povijest za izbor mentora za studentsku praksu na 
diplomskom studiju nastavničkog smjera za ak. god. 2022./2023.: 
Boris Babajko –  XV. gimnazija, Jordanovac 8, Zagreb 
Marita Batinović – OŠ Antuna Gustava Matoša (Ravnice), Aleja A. Augustinčića 12, 
Zagreb 
Igor Despot – OŠ Savski Gaj, Remetinečka cesta 64a, Zagreb 
Vesna Đurić – OŠ Malešnica, Ante Topića Mimare 36, Zagreb 
Samir Hasanagić – Srpska pravoslavna opća gimnazija Kantakuzina Katarina 
Branković, Sv. Duh 122, Zagreb  
Tamara Janković – OŠ Josipa Jurja Strossmayera, Varšavska ulica 18, Zagreb 
Ana Kadović – Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Ul. grada Vukovara 269, 
Zagreb 
Goran Komerički – Hotelijersko-turistička škola, Frankopanska ul. 8, Zagreb 
Marjanca Ladika – OŠ Augusta Šenoe, Selska cesta 95, Zagreb 
Renate Op den Camp Aralica – OŠ Otok (Sloboština), Gradićeva 4, Zagreb 
Dijana Dijanić – Poljoprivredna škola Zagreb (Dubrava), Đure Prejca 2, Zagreb 
Petar Gogić – XV. gimnazija, Jordanovac 8, Zagreb 
Andrija Lovrić – I. gimnazija (Novi Zagreb), Avenija Dubrovnik 36, Zagreb 
Damir Mijatović – Športska gimnazija, Selska cesta 119, Zagreb 
Dominik Možnik – OŠ kralja Tomislava, Nova cesta 92, Zagreb 
Helena Strugar – Gimnazija Lucijana Vranjanina, Trg hrvatskih pavlina 1, Zagreb 
Karolina Ujaković – V. gimnazija (Centar), Klaićeva 1, Zagreb 
Hano Uzeirbegović – Hotelijersko-turistička škola, Frankopanska ul. 8, Zagreb 
Svjetlana Vorel – V. gimnazija (Centar), Klaićeva 1, Zagreb 
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D. IZVJEŠTAJ O RADU ASISTENATA I POSLIJEDOKTORANADA 

 

44. Izvještaj poslijedoktoranda dr. sc. Igora Marka Gligorića o radu na Odsjeku za 
kroatistiku. 

str. 284 
 

45. Izvještaj o radu Anite Fiket, asistentice na Katedri za judaistiku Odsjeka za 
hungarologiju, turkologiju i judaistiku. 

str. 288 
 

46. Izvještaj o radu Antuna Palanovića, asistenta na Odsjeku za psihologiju. 
str. 291 

E. STJECANJE DOKTORATA ZNANOSTI 

 

1. Imenovanje stručnih povjerenstava za ocjenu teme u doktorskom studiju 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/VPS/vps_2022_10_1.pdf 
 

47. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Krunoslava Matoševića pod 
naslovom Uloga usmenih pjesama iz rukopisne zbirke Ivana Ivaniševića u 
oblikovanju kulturnoga identiteta zajednice, na poslijediplomskome 
doktorskom studiju Hrvatske kulture, mentorica: doc. dr. sc. Josipa Tomašić Jurić 
1. prof. dr. sc. Lahorka Plejić Poje 
2. doc. dr. sc. Davor Nikolić 
3. prof. dr. sc. Ružica Pšihistal (Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski 
fakultet) 
 

48. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Katarine Sušanj Gregorović 
pod naslovom Roditeljsko unutarobiteljsko podržavanje djetetova 
primarnoga obrazovanja, na poslijediplomskome doktorskom studiju 
Pedagogije, mentorica: doc. dr. sc. Barbara Kušević 
1. doc. dr. sc. Marija Bartulović 
2. doc. dr. sc. Barbara Kušević 
3. doc. dr. sc. Adrijana Višnjić Jevtić (Učiteljski fakultet u Zagrebu) 
 

49. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Ivana Vuka pod naslovom 
Seljačke radne zadruge u Međimurju od 1945. do 1953. godine, na 
poslijediplomskome doktorskom studiju Moderne i suvremene hrvatske povijesti 
u europskom i svjetskom kontekstu, mentor: izv. prof. dr. sc. Igor Duda (Sveučilište 
Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet) 
1. doc. dr. sc. Goran Hutinec 
2. izv. prof. dr. sc. Igor Duda (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet) 
3. dr. sc. Josip Mihaljević (Hrvatski institut za povijest, Zagreb) 

  

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/VPS/vps_2022_10_1.pdf
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50. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Marka Totha pod naslovom 
Psihološke odrednice sindroma suhog oka, na poslijediplomskome 
doktorskom studiju Psihologije, mentorica: prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić 
1. izv. prof. dr. sc. Anita Lauri-Korajlija 
2. prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić 
3. doc. dr. sc. Snježana Kaštelan (Medicinski fakultet u Zagrebu) 
 

2. Imenovanje stručnih povjerenstava za ocjenu doktorskog rada  

51. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Nataše Fritz pod 
naslovom Konstrukcije za izražavanje pojma 'sukob' u najstarijim hrvatskim 
pravnim spomenicima – sintaktičko-semantička analiza; mentorice: prof. dr. 
sc. Ida Raffaelli i izv. prof. dr. sc. Tanja Kuštović 
1. doc. dr. sc. Iva Nazalević-Čučević 
2. prof. dr. sc. Ida Raffaelli 
3. dr. sc. Kristina Štrkalj-Despot, znanstvena savjetnica (Institut za hrvatski jezik i 
jezikoslovlje, Zagreb) 
 

52. Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskoga rada Vesne Cigan pod 
naslovom Kolokacijski odnosi u engleskome, njemačkome i hrvatskome 
strojarskom strukovnom jeziku, sumentori: prof. dr. sc. Velimir Piškorec i izv. 

prof. dr. sc. Dragica Bukovčan 
1. prof. dr. sc. Irena Zovko-Dinković 
2. prof. dr. sc. Velimir Piškorec 
3. dr. sc. Snježana Husinec, znanstvena suradnica (Pravni fakultet, Zagreb) 
 

53. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Andreje Tominac 
pod naslovom Procjenjivanje vjerodostojnosti izvora informacija u 
digitalnom okruženju, mentor: prof. dr. sc. Sonja Špiranec 
1. prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica 
2. izv. prof. dr. sc. Ivana Hebrang Grgić 
3. prof. dr. sc. Mario Dumančić (Učiteljski fakultet, Zagreb) 
 

54. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Sanje Radmilo 
Derado pod naslovom Literarne reprezentacije neoliberalne ekonomske 
paradigme u suvremenoj irskoj ženskoj prozi 2006. – 2016., mentor: prof. 
emeritus Stipe Grgas  
1. prof. dr. sc. Dean Duda 
2. prof. emeritus Stipe Grgas 
3. izv. prof. dr. sc. Marko Lukić (Odjel za anglistiku, Sveučilište u Zadru) 
 

55. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Maria Carića pod 
naslovom Prehrana i zdravstveno stanje brončanodobnih stanovnika 
istočnojadranske obale i zaleđa – bioarheološki i biokemijski pristup, 
mentorica: prof. u miru dr. sc. Tihomila Težak Gregl 
1. izv. prof. dr. sc. Marcel Burić 
2. nasl. doc. dr. sc. Daria Ložnjak Dizdar, viša znanstvena suradnica (Institut za 
arheologiju, Zagreb) 
3. dr. sc. Mario Novak, viši znanstveni suradnik (Institut za antropologiju, Zagreb) 
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56. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Edine Nikšić 
Rebihić pod naslovom Pedagoško gledište Bošnjaka u Bosni i Hercegovini 
između dva svjetska rata, mentor: izv. prof. dr. sc. Zvonimir Komar  
1. izv. prof. dr. sc. Ante Kolak 
2. izv. prof. dr. sc. Zvonimir Komar 
3. nasl. doc. dr. sc. Štefka Batinić (Hrvatski školski muzej, Zagreb) 
 

57. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Jurice Markovića 
pod naslovom Politički autoritet u digitalnoj demokraciji; mentorica: izv. prof. 
dr. sc. Marija Selak Raspudić 
1. doc. dr. sc. Goran Sunajko 
2. izv. prof. dr. sc. Marija Selak Raspudić  
3. prof. dr. sc. Žarko Paić (Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb) 
 

58. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Anamarie 
Sabatini pod naslovom Sociolingvistički i institucionalni aspekti etničnosti 
moliških Hrvata, mentorice: prof. dr. sc. Mira Menac Mihalić i dr. sc. Marina Perić 
Kaselj, viša znanstvena suradnica (Institut za migracije i narodnosti, Zagreb) 
1. izv. prof. dr. sc. Anita Skelin Horvat 
2. prof. dr. sc. Anđela Frančić 
3. izv. prof. dr. sc. Lucija Šimičić (Odjel za lingvistiku, Sveučilište u Zadru) 
 

59. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Lidije Horvat-
Dunjko pod naslovom Pluralizam hrvatske vokalne glazbe od 1950. do 2010., 
mentor: akademik Nikša Gligo (Muzička akademija, Zagreb) 
1. doc. dr. sc. Sanja Kiš Žuvela (Muzička akademija, Zagreb) 
2. prof. emeritus Stipe Botica 
3. dr. sc. Hana Breko Kustura, znanstvena savjetnica (Hrvatska akademija znanosti 
i umjetnosti, Zagreb) 
 

60. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Marka Marine 
pod naslovom Društveni i religijski kapital Velike Crkve i Valentinove 
gnostičke škole u 2. i 3. stoljeću, mentori izv. prof. dr. sc. Trpimir Vedriš i prof. 
dr. sc. Ivan Bodrožić (Katolički bogoslovni fakultet, Split) 
1. prof. dr. sc. Nenad Ivić (Filozofski fakultet, Rijeka) 
2. prof. dr. sc. Anto Mišić (Fakultet filozofije i religijskih znanosti, Zagreb) 
3. izv. prof. dr. sc. Anto Barišić (Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb) 
 

61. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Ive Zečević pod 
naslovom Integracija tripartitnog i kognitivnog modela anksioznosti i 
depresivnosti u ranoj adolescenciji, mentorica: prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić 
1. prof. dr.sc. Gordana Keresteš 
2. prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić  
3. prof. dr.sc. Anita Vulić-Prtorić (Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru) 

  



13 
 

 

62. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Edina 
Omerčića pod naslovom Politička djelatnost Srpske pravoslavne crkve u 
Bosni i Hercegovini od 1989. do 1996., mentor: prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina 
1. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Klasić 
2. izv. prof. dr. sc. Martin Previšić 
3. prof. dr. sc. Dubravka Stojanović (Filozofski fakultet, Beograd) 
 

63. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Sergeja Filipovića 
pod naslovom Srednje školstvo u Osijeku (1918.-1941.), mentori: doc. dr. sc. Ida 
Ograjšek Gorenjak i dr. sc. Dinko Župan, viši znanstveni suradnik (Hrvatski institut 
za povijest, Zagreb) 
1. izv. prof. dr. sc. Ivica Šute 
2. prof. dr. sc. Damir Agičić 
3. nas. doc. dr. sc. Štefka Batinić (Hrvatski školski muzej, Zagreb) 
 

3. Izvještaj stručnih povjerenstava za ocjenu doktorskog rada  

64. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Nikole Mlinca pod 
naslovom Društvene mreže kao sredstva utjecaja u hibridnim sukobima.  

str. 293 
 

65. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Marte Alić pod 
naslovom Model vrjednovanja informacijske transparentnosti politika 
privatnosti. 

str. 300 
 

66. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Mirele Polić pod 
naslovom Primjena heuristika u odnosima s javnostima. 

str. 304 
 

67. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Krešimira Bobaša 
pod naslovom Politički triler u suvremenoj američkoj kinematografiji. 

str. 308 
 

68. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Marte Budicin 
Munišević pod naslovom Zvonici u Istri od 16. do kraja 18. stoljeća. 

str. 313 
 

68.1 Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Okana Büyüktapua 
pod naslovom Osmanske vojne posade u zapadnoj Slavoniji (1550.–1680.) / 
Ottoman Military Garrisons in Western Slavonia (1550–1680). 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/VPS/Okan_Buyuktapu_hrv.doc 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/VPS/Okan_Buyuktapu_eng.doc 

  

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/VPS/Okan_Buyuktapu_hrv.doc
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/VPS/Okan_Buyuktapu_eng.doc
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4. Prijedlog za imenovanje mentora 

69. Prijedlog Vijeća poslijediplomskoga doktorskog studija Arheologije da se Mireli 
Hutinec uz prvog mentora prof. dr. sc. Aleksandra Durmana, u miru, imenuje i 
druga mentorica izv. prof. dr. sc. Zdravka Hincak Daris pri izradi doktorskoga rada 
pod naslovom „Prehrambene navike u vučedolskoj kulturi“. 
Napomena: Tema za izradu doktorskoga rada i mentor odobreni su 21.02.2014. na 
sjednici Fakultetskog vijeća i 24.04.2014. na sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/VPS/vps_2022_10_4.pdf 
 

5. Nastavni predmeti 

70. Prijedlog Vijeća poslijediplomskoga doktorskog studija Znanosti o književnosti, 
teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture da se doc. 
dr. sc. Lovro Škopljanac imenuje za zamjenika voditelja poslijediplomskoga 
doktorskog u ak. god. 2022./2023. 
 

71. Prijedlog Vijeća poslijediplomskoga doktorskoga studija Hrvatske kulture da se 
doc. dr. sc. Davor Nikolić imenuje za voditelja poslijediplomskoga doktorskog 
studija, a izv. prof. dr. sc. Evelina Rudan Kapec za zamjenicu voditelja studija od 
ak. godine 2022./2023. do završetka ak. godine 2025./2026. 
 

72. Prijedlog Vijeća Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti da se prof. dr. 
sc. Sonja Špiranec imenuje za voditeljicu poslijediplomskoga doktorskog studija, 
a prof. dr. sc. Krešimir Pavlina za zamjenika voditeljice studija Informacijskih i 
komunikacijskih znansti od ak. godine 2022./2023. i nadalje. 

6. Obustava postupka 

73. Prijedlog za obustavu postupka ocjene doktorskoga rada Barbare Kalanj Butković 
pod naslovom Tradicijska baština Novog Vinodolskog i djelo Ivana Mažuranića, na 
zahtjev studentice. 

 

G. SLOBODNE STUDIJSKE GODINE, KADROVSKA PITANJA I DRUGO 

 

1. Pročelnici odsjeka i predstojnici katedri 

74. Prijedlog Odsjeka za psihologiju za imenovanje prof. dr. sc. Zvonimira Galića za 
predstojnika Katedre za psihologiju rada i ergonomiju za ak. god. 2022./2023. i 
2023./2024. 
 

2. Slobodne studijske godine i dopusti 

75. Molba prof. dr. sc. Anđele Frančić za odobrenje korištenja slobodne studijske 
godine u ak. god. 2023./2024. 

str. 317 

 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/VPS/vps_2022_10_4.pdf
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76. Molba izv. prof. dr. sc. Ine Miloglav za odobrenje korištenja slobodne studijske 
godine u ljetnom semestru ak. god. 2023./2024. i u ljetnom semestru ak. god. 
2024./2025. 

str. 318 
 

3. Drugo 

77. Prijedlog Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/Pravila_za_upravljanje_doku
mentarnim_gradivom_FF.pdf 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/Popis_dokumentarnog_gradi
va_FF_s_rokom_cuvanja.pdf 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/Popis_informacijskih_sustava
_FF.pdf 
 

78. Izbor članova Knjižničnog odbora. 
 
 
 

79. Razno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/Pravila_za_upravljanje_dokumentarnim_gradivom_FF.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/Pravila_za_upravljanje_dokumentarnim_gradivom_FF.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/Popis_dokumentarnog_gradiva_FF_s_rokom_cuvanja.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/Popis_dokumentarnog_gradiva_FF_s_rokom_cuvanja.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/Popis_informacijskih_sustava_FF.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/Popis_informacijskih_sustava_FF.pdf

