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SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3
KLASA: 007-01/22-01/10
BROJ: 3804-850-22-1
Zagreb, 10. studenog 2022.

POZIV
Na osnovi članka 36. Statuta, sazivam 2. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća
Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koja će se održati u srijedu 16. studenog 2022. s
početkom u 11 sati u dvorani D VII.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED
1. Verifikacije zapisnika
- 2. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća održane 28. rujna 2022.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2021_2022/zapisnik_izv_2022_09.pdf
-

1. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 12. listopada 2022.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/zapisnik_2022_10.pdf

2. Obavijesti dekana i prodekana

3. Izvještaj sa sjednice Senata i Vijeća društveno-humanističkog područja
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A. IZBORI
1. Pokretanje postupka izbora na više radno mjesto
4. Pokretanje postupka izbora na više radno mjesto i imenovanje stručnoga
povjerenstva za izbor prof. dr. sc. Zrinke Blažević na znanstveno-nastavno radno
mjesto redovite profesorice u trajnom izboru za područje humanističkih
znanosti, polje povijest, na Odsjeku za povijest. Predlaže se povjerenstvo u sastavu:
1. prof. dr. sc. Damir Agičić
2. prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina
3. prof. dr. sc. Slaven Bertoša (Filozofski fakultet, Pula)
5. Pokretanje postupka izbora na više radno mjesto i imenovanje stručnoga
povjerenstva za izbor prof. dr. sc. Nataše Štefanec na znanstveno-nastavno radno
mjesto redovite profesorice u trajnom izboru za područje humanističkih
znanosti, polje povijest, na Odsjeku za povijest. Predlaže se povjerenstvo u sastavu:
1. prof. dr. sc. Damir Agičić
2. prof. dr. sc. Iskra Iveljić
3. prof. dr. sc. Neven Budak (Filozofski fakultet, Rijeka)
6. Pokretanje postupka izbora na više radno mjesto i imenovanje stručnoga
povjerenstva za izbor doc. dr. sc. Elenmari Pletikos Olof na znanstveno-nastavno
radno mjesto izvanredne profesorice za područje humanističkih znanosti, polje
filologija, grana fonetika, na Odsjeku za fonetiku. Predlaže se povjerenstvo u
sastavu:
1. prof. dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić
2. izv. prof. dr. sc. Marko Liker
3. izv. prof. dr. sc. Anita Runjić-Stoilova (Filozofski fakultet, Split)
7. Pokretanje postupka izbora na više radno mjesto i imenovanje stručnoga
povjerenstva za izbor doc. dr. sc. Nade Filipin na znanstveno-nastavno radno
mjesto izvanredne profesorice za područje humanističkih znanosti, polje
filologija, grana romanistika, na Katedri za talijanski jezik, Odsjeka za talijanistiku.
Predlaže se povjerenstvo u sastavu:
1. prof. dr. sc. Maslina Ljubičić
2. izv. prof. dr. sc. Vinko Kovačić
3. izv. prof. dr. sc. Ivana Škevin (Odjel za talijanistiku, Sveučilište u Zadru)
8. Pokretanje postupka izbora na više radno mjesto i imenovanje stručnoga
povjerenstva za izbor doc. dr. sc. Suzane Kos na znanstveno-nastavno radno
mjesto izvanredne profesorice za područje humanističkih znanosti, polje
filologija, grana slavistika, na Katedri za češki jezik i književnost Odsjeka za
zapadnoslavenske jezike i književnosti. Predlaže se povjerenstvo u sastavu:
1. prof. dr. sc. Katica Ivanković
2. izv. prof. dr. sc. Đurđica Čilić Škeljo
3. izv. prof. dr. sc. Ivana Žužul (Filozofski fakultet, Osijek)
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9. Pokretanje postupka izbora na više radno mjesto i imenovanje stručnoga
povjerenstva za izbor doc. dr. sc. Virne Karlić na znanstveno-nastavno radno
mjesto izvanredne profesorice za područje humanističkih znanosti, polje
filologija, grana slavistika, na Katedri za srpsku i crnogorsku književnost Odsjeka
za južnoslavenske jezike i književnosti. Predlaže se povjerenstvo u sastavu:
1. prof. dr. sc. Anita Peti Stantić
2. prof. dr. sc. Krešimir Mićanović
3. prof. dr. sc. Dijana Crnjak (Filološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci)
10. Pokretanje postupka izbora na više radno mjesto i imenovanje stručnoga
povjerenstva za izbor doc. dr. sc. Luke Bekavca na znanstveno-nastavno radno
mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje
filologija, grana teorija i povijest književnosti, na Odsjeku za komparativnu
književnost. Predlaže se povjerenstvo u sastavu:
1. prof. dr. sc. Dean Duda
2. izv. prof. dr. sc. Slaven Jurić
3. prof. dr. sc. Nikola Petković (Filozofski fakultet, Rijeka)
2. Prijedlozi za raspise natječaja na slobodno radno mjesto
11. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor na slobodno
znanstveno-nastavno radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti,
polje filologija, grana romanistika, na Katedri za španjolski jezik Odsjeka za
romanistiku. Predlaže se povjerenstvo u sastavu:
1. doc. dr. sc. Gorana Bikić Carić
2. prof. dr. sc. Maslina Ljubičić
3. izv. prof. dr. sc. Marjana Šifrar Kalan (Filozofski fakultet, Ljubljana)
12. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor na slobodno
suradničko radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje
filologija, grana germanistika na Katedri za skandinavistiku Odsjeka za anglistiku.
Predlaže se povjerenstvo u sastavu:
1. doc. dr. sc. Janica Tomić
2. izv. prof. dr. sc. Goranka Antunović
3. doc. dr. sc. Boris Koroman (Filozofski fakultet, Pula)
3. Imenovanje povjerenstva za reizbor
13. Pokretanje postupka i imenovanje stručnoga povjerenstva za reizbor doc. dr. sc.
Ivice Bakovića na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta za područje
humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za makedonski
jezik i književnost Odsjeka za južnoslavenske jezike i književnosti
1. izv. prof. dr. sc. Ivana Latković
2. doc. dr. sc. Marijana Bijelić
3. izv. prof. dr. sc. Namita Subiotto (Filozofski fakultet, Ljubljana)
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4. Izmjena odluke
14. Izmjena odluke o imenovanju stručnoga povjerenstva za izbor u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za
područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana srednjovjekovna
arheologija na Odsjeku za arheologiju: umjesto prvog člana prof. dr. sc. Miljenka
Jurkovića predlaže se prof. dr. sc. Ivor Karavanić, umjesto trećeg člana prof. dr. sc.
Borislava Grgina predlaže se prof. u miru dr. sc. Mirjana Sanader te izmijenjeno
povjerenstvo u sastavu
1. prof. dr. sc. Ivor Karavanić
2. prof. dr. sc. Ante Uglešić (Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju)
3. prof. u miru dr. sc. Mirjana Sanader
5. Potvrde izbora
15. 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.
Izvještaj za izbor u znanstveno-nastavno redovitog profesora prihvaćen je na
sjednici Fakultetskoga vijeća održanoj 18. svibnja 2022.
Odluka Matičnog odbora o izboru dr. sc. Dragana Bagića u znanstveno zvanje
znanstvenog savjetnika u znanstvenom području društvenih znanosti, polje
sociologija; KLASA: UP/I-640-03/22-01/01140, URBROJ: 355-06-04-22-0002 od
13. listopada 2022.
16. 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.
Izvještaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora prihvaćen
je na sjednici Fakultetskoga vijeća održanoj 18. svibnja 2022.
Odluka Matičnog odbora o izboru dr. sc. Jane Vukić u znanstveno zvanje višeg
znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, polje
sociologija; KLASA: UP/I-640-03/22-01/01141, URBROJ: 355-06-04-22-0002 od
13. listopada 2022.
6. Izvještaj o izborima u znanstveno-nastavna, nastavna, suradnička i stručna
zvanja
17. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Josipa Pandžića u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje
sociologija, grana posebne sociologije, na Katedri za vojnu sociologiju Odsjeka za
sociologiju.
str. 19
18. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Jelene Zlatar Gamberožić u
naslovno znanstveno-nastavno zvanje docentice za područje društvenih znanosti,
polje sociologija, grana posebne sociologije na predmetu Sociologija grada na
Odsjeku za sociologiju.
str. 61
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19. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru Ane Matijević u nastavno zvanje i na
radno mjesto više predavačice za područje humanističkih znanosti, polje
filologija, grana romanistika, predmet španjolski jezik u Centru za strane jezike.
str. 102
20. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru Emi Murate-Margetić u nastavno
zvanje i na radno mjesto više lektorice za područje humanističkih znanosti, polje
filologija, grana japanologija, na Odsjeku za indologiju i dalekoistočne studije.
str. 114
21. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru Marije Rugo u nastavno zvanje i na
radno mjesto lektorice za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana
romanistika, na Katedri za talijanski jezik Odsjeka za talijanistiku.
str. 123
22. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Marte Petrak u suradničko
zvanje i na radno mjesto više asistentice za područje humanističkih znanosti,
polje filologija, grana romanistika na Katedri za francuski jezik Odsjeka za
romanistiku.
str. 134
23. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru Mare Sesar u suradničko zvanje i na
radno mjesto asistentice za područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana
didaktika na Katedri za didaktiku i školsku pedagogiju Odsjeka za pedagogiju.
str. 144

B. MIŠLJENJE FAKULTETSKOG VIJEĆA
1. Imenovanje stručnih povjerenstava radi davanja mišljenja o izborima u zvanja
predloženika drugih visokih učilišta
24. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženice za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docentice za
područje društvenih znanosti, polje sociologija na Sveučilištu u Dubrovniku
(predloženica: dr. sc. Nikolina Hazdovac Bajić)
1. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
2. doc. dr. sc. Helena Popović
3. izv. prof. dr. sc. Tijana Trako Poljak
2. Mišljenje o izborima u zvanja predloženika drugih visokih učilišta
25. Mišljenje o izboru dr. sc. Ane Tokić Milaković u znanstveno-nastavno zvanje
izvanredne profesorice za područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana
razvojna psihologija, na Katedri za psihologiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu.
str. 147
26. Mišljenje o izboru Luke Zlatića, mag. psych. u naslovno nastavno zvanje
predavača za područje društvenih znanosti, polje psihologija, na Fakultetu
organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu.
str. 178
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3. Imenovanje stručnih povjerenstava radi davanja mišljena o izborima u
znanstvena zvanja
27. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženice za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za
područje humanističkih znanosti, polje filologija (predloženica: dr. sc. Teodora
Fonović Cvijanović)
1. prof. dr. sc. Krešimir Mićanović
2. prof. dr. sc. Boris Kuzmić
3. prof. dr. sc. Blaženka Martinović (Filozofski fakultet, Pula)
28. 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. Barbara
Pisker)
1. izv. prof. dr. sc. Anton Vukelić
2. izv. prof. dr. sc. Tijana Trako Poljak
3. izv. prof. dr. sc. Željko Pavić (Filozofski fakultet, Osijek)
29. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženice u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za područje
društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti (predloženica:
dr. sc. Vesna Kalajžić)
1. prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica
2. prof. dr. sc. Sonja Špiranec
3. izv. prof. dr. sc. Ljiljana Zekanović-Korona (Odjel za turizam i komunikacijske
znanosti, Sveučilište u Zadru)
30. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženice u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za područje
društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti (predloženica:
dr. sc. Ana Globočnik Žunac)
1. prof. dr. sc. Krešimir Pavlina
2. prof. dr. sc. Sanja Seljan
3. prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach (Ekonomski fakultet, Zagreb)
31. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta
predloženice u znanstveno zvanje znanstvene suradnice za područje
humanističkih znanosti, polje germanistika (predloženica: dr. sc. Mirela Landsman
Vinković)
1. izv. prof. dr. sc. Marija Lütze-Miculinić
2. izv. prof. dr. sc. Sandra Mardešić
3. prof. dr. sc. Vesna Bagarić Medve (Filozofski fakultet, Osijek)
32. 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. Una Mikac)
1. prof. dr. sc. Vesna Buško
2. prof. dr. sc. Damir Ljubotina
3. prof. emeritus Vladimir Takšić (Filozofski fakultet, Rijeka)
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4. Mišljenje o izborima u znanstvena zvanja predloženika
33. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Jake Primorac u
znanstveno zvanje znanstvene savjetnice za područje društvenih znanosti, polje
sociologija.
str. 188
34. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Marine Ivašić-Kos u
znanstveno zvanje znanstvene savjetnice za područje društvenih znanosti, polje
informacijske i komunikacijske znanosti.
str. 210
35. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Davorke Vidović u
znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za područje društvenih znanosti,
polje sociologija.
str. 251
36. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Sunčice Bartoluci u
znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za područje društvenih znanosti,
polje sociologija.
str. 266
37. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Ivana Burića u
znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za područje društvenih
znanosti, polje sociologija.
str. 284
38. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Olge Orlić u
znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za područje humanističkih
znanosti, polje etnologija i antropologija.
str. 299
39. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Marina Beroša u
znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za područje humanističkih
znanosti, polje filozofija.
str. 334
40. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Eme Petričević za
izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice za područje društvenih
znanosti, polje psihologija.
str. 348
41. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Andreje BaotićRustanbegović u znanstveno zvanje znanstvene suradnice za područje
humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti.
str. 363
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C. NASTAVNI PREDMETI
1. Studijski programi
42. Prijedlog za pokretanje akreditacije sveučilišnog interdisciplinarnog diplomskog
studijskog programa Studiji jugoistočne Europe (Southeast European Studies).
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/Studiji_jugoistocne_Europe.p
df
2. Angažiranje vanjskih suradnika i ugovornih lektora
43. Izmjene u planu vanjske suradnje za ak. god. 2022./2023.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/izmjene_vanjska_suradnja_2
2_23_11.xlsx
3. Mentori
44. Prijedlog Odsjeka za psihologiju za izbor mentora studentske prakse za ak. god.
2022./2023.
str. 381
45. Prijedlog Odsjeka za anglistiku za izbor mentora na nastavničkom smjeru
diplomskog studija anglistike u ak. god. 2022./2023.
str. 382

D. IZVJEŠTAJ O RADU ASISTENATA I VIŠIH ASISTENATA
46. Izvještaj o radu Maje Tabak Demo, asistentice na Odsjeku za povijest.
str. 383
47. Izvještaj o radu Ivana Roška, asistenta na Odsjeku za sociologiju.
48. Izvještaj o radu Ivana Tomića, asistenta na Odsjeku za psihologiju.

str. 386
str. 388

49. Izvještaj o radu Francesce Sammartino, asistentice na Odsjeku za talijanistiku.
str. 390
50. Izvještaj o radu Petre Požgaj, asistentice na Odsjeku za komparativnu književnost
str. 393
51. Izvještaj o radu Ante Petrovića, asistenta na Odsjeku za anglistiku.

str. 395
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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_11_1.pdf
52. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Dijane Šobote pod naslovom
Konceptualizacija kritičke informacijske pismenosti na radnome mjestu, na
poslijediplomskome doktorskom studiju, mentorica: prof. dr. sc. Sonja Špiranec
1. dr. sc. Denis Kos, znanstveni suradnik
2. prof. dr. sc. Sonja Špiranec
3. prof. dr. sc. Mario Hibert (Filozofski fakultet, Sveučilište u Sarajevu)
53. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Kristine Repar pod naslovom
Poetičke značajke i društvene uloge uglazbljenih pjesama hrvatskih
književnika od romantizma do moderne, na poslijediplomskome doktorskom
studiju Hrvatske filologije u interkulturnom kontekstu, mentorice: izv. prof. dr. sc.
Suzana Coha i dr. sc. Hrvojka Mihanović-Salopek, znan. savj. (HAZU, Zavod za
povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe, Odsjek za povijest hrvatske
književnosti)
1. izv. prof. dr. sc. Marina Protrka Štimec
2. prof. dr. sc. Cvijeta Pavlović
3. doc. dr. sc. Tamara Jurkić Sviben (Učiteljski fakultet u Zagrebu)
54. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Robina-Ivana Capara pod
naslovom Rasap homogenog javnog mnijenja uslijed procesa transformacije
medija i društva - studija slučaja Hrvatske od 2008. do 2022. godine, na
poslijediplomskome doktorskom studiju Sociologije, mentor: izv. prof. dr. sc.
Dragan Bagić
1. doc. dr. sc. Helena Popović
2. doc. dr. sc. Goran Koletić
3. izv. prof. dr. sc. Marijana Grbeša-Zenzerović (Fakultet političkih znanosti u
Zagrebu)
55. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Željka Jeremića pod
naslovom Dinamička promjena temperature boje svjetlosti kao prediktor
učinka na perceptivno-motoričkim i kognitivnim zadacima, na
poslijediplomskome doktorskom studiju Psihologije, mentor: prof. dr. sc. Dragutin
Ivanec
1. izv. prof. dr. sc. Mirjana Tonković
2. prof. dr. sc. Dragutin Ivanec
3. prof. dr. sc. Dražen Domijan (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci)

10

56. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Elme Hadžić pod naslovom
Promjene u životu obitelji osoba nestalih u ratu nakon razrješenja nejasnog
gubitka na poslijediplomskome doktorskom studiju Psihologije, mentor: prof.
emeritus dr. sc. Dean Ajduković
1. prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić
2. prof. emeritus dr. sc. Dean Ajduković
3. izv. prof. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat (Pravni fakultet u Zagrebu)
57. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Andree Klobučar pod
naslovom Tekstilno stvaralaštvo hrvatskih autorica od 1916. do 1945. –
Između umjetnosti, obrta i dizajna, na poslijediplomskome doktorskom studiju
Povijesti umjetnosti, mentorica: dr. sc. Marina Bagarić (Muzej za umjetnost i obrt,
Zagreb)
1. prof. dr. sc. Dragan Damjanović
2. izv. prof. dr. sc. Ana Munk
3. izv. prof. dr. sc. Katarina Nina Simončič (Tekstilno-tehnološki fakultet u
Zagrebu)
2. Izvještaji stručnih povjerenstava za stjecanje doktorata znanosti u doktorskome
studiju, odobrenje predložene teme i imenovanje mentora
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/VPS/vps_2022_11_2.pdf
58. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Aide Alagić Bandov
pod naslovom Die Bedeutung der Literaturkritik für die Durchsetzung des
Ästhetisierungsparadigmas in Deutschland seit dem 18. Jahrhundert (Značaj
književne kritike za proboj estetizacijske paradigme u Njemačkoj od 18. stoljeća),
na poslijediplomskome doktorskom studiju Znanosti o književnosti, teatrologije i
dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture – opći smjer, mentorica:
prof. dr. sc. Christine Magerski.
59. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje 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.
60. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Ante Paponje pod
naslovom Osmanski vojni ustroj između rijeka Neretve i Cetine do konca 17.
stoljeća, na poslijediplomskome doktorskom studiju Predmoderne povijesti,
mentorica: doc. dr. sc. Kornelija Jurin Starčević.
61. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Filipa File pod
naslovom Perception of the European Union in the Context of the Migration
Crisis – A Comparative Study of the Czech Republic and Croatia (Percepcija
Europske unije u kontekstu migracijske krize – komparativna studija Češke i
Hrvatske), na poslijediplomskome doktorskom studiju Sociologije, mentori: dr. sc.
Nikola Petrović, viši znanstveni suradnik (Institut za društvena istraživanja,
Zagreb) i izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić.
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62. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Matilde Justinić
pod naslovom Učinak digitalnih zbirki kulturne baštine u knjižnicama kao
mjera njihove vrijednosti, na poslijediplomskome doktorskom studiju
Informacijske i komunikacijske znanosti mentorica: prof. dr. sc. Ana Barbarić.
63. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Marka Totha pod
naslovom Psihološke odrednice sindroma suhog oka, na poslijediplomskome
doktorskom studiju Psihologije, mentorica: prof. dr. sc. Nataša Jokić Begić.
3. Imenovanje stručnih povjerenstava za ocjenu doktorskog rada
64. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Mirele Dakić pod
naslovom Udio avangarde u feminističkoj teoriji, na poslijediplomskome
doktorskom studiju Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije,
filmologije, muzikologije i studija kulture – opći smjer, mentorica: doc. dr. sc.
Zrinka Božić:
1. prof. dr. sc. Lada Čale Feldman
2. doc. dr. sc. Zrinka Božić
3. izv. prof. dr. sc. Predrag Brebanović (Filološki fakultet, Beograd)
65. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Dražena Maleša
pod naslovom Upravljanje medijima i komunikacijskim sustavom velikih
sportskih događaja, mentor: prof. dr. sc. Danijel Labaš
1. prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica
2. izv. prof. dr. sc. Igor Kanižaj (Fakultet političkih znanosti, Zagreb)
3. doc. dr. sc. Lana Ciboci Perša (Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb)
66. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Zlatka
Vidačkovića pod naslovom Trendovi novinske kritike hrv. dugometraznog
igranog filma od 2001. do 2019. godine, mentori: doc. dr. sc. Jelena Jurišić
(Hrvatski studiji) i izv prof. dr. sc. Nikša Sviličić (Sveučilište Sjever)
1. prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica
2. prof. u miru dr. sc. Stjepan Malović
3. dr. sc. Bruno Kragić, znanstveni suradnik (Leksikografski zavod Miroslav Krleža,
Zagreb)
67. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Arijane Pavelić
pod naslovom Uloga zdravstvene informacijske pismenosti u vrednovanju
mrežnih zdravstvenih informacija, mentori: prof. dr. sc. Sonja Špiranec i dr. sc.
Sanja Brangan
1. prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica
2. doc. dr. sc. Tomislav Ivanjko
3. izv. prof. dr. sc. Tea Vukušić Rukavina (Medicinski fakultet, Zagreb)
68. Imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Danijele Pongrac pod
naslovom Difuzija informacija u akademskom prostoru; mentor: prof. dr. sc.
Mihaela Banek Zorica
1. doc. dr. sc. Tomislav Ivanjko
2. dr. sc. Denis Kos, znanstveni suradnik
3. prof. dr. sc. Jadranka Lasić Lazić (Sveučilište Sjever, Varaždin)
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69. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Anite Katulić pod
naslovom Upravljanje zaštitom osobnih podataka i osiguravanje
informacijske privatnosti u knjižnicama, mentorica: prof. dr. sc. Ivana Hebrang
Grgić
1. prof. dr. sc. Ana Barbarić
2. doc. dr. sc. Tomislav Ivanjko
3. nasl. prof. dr. sc. Ivanka Stričević (Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb)
70. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Luke Velića pod
naslovom Fonologija i morfologija novoštokavskih ikavskih govora Vrpolja,
Kninskog Polja i Knina; mentorica: dr. sc. Ivana Kurtović Budja, znanstvena
suradnica (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb)
1. prof. dr. sc. Maslina Ljubičić,
2. prof. dr. sc. Boris Kuzmić
3. dr. sc. Ivana Kurtović Budja, znanstvena suradnica (Institut za hrvatski jezik i
jezikoslovlje, Zagreb)
71. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Juraja Jurline
pod naslovom Strukturna i kulturna individualizacija u hrvatskom društvu od
1999. do 2018. godine, mentor: prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem
1. izv. prof. dr. sc. Ksenija Klasnić
2. doc. dr. sc. Krešimir Žažar
3. izv. prof. dr. sc. Željko Pavić (Filozofski fakultet, Osijek)
72. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Branke Bagarić
pod naslovom Uloga interneta u razvoju i tretiranju psihičkih smetnji,
mentorica: prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić.
1. izv. prof. dr. sc. Anita Lauri Korajlija
2. prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić
3. prof. dr. sc. Ivanka Živčić Bećirević (Filozofski fakultet, Rijeka)
73. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Martine
Munivrana pod naslovom Umjetničko djelo Brede Beban u kontekstu
feminističke i postkolonijalne teorije, mentorice: prof. u miru dr. sc. Biljana
Kašić (Odjel za sociologiju, Sveučilište u Zadru) i dr. sc. Suzana Marjanić,
znanstvena savjetnica (Institut za etnologiju i folkloristiku).
1. prof. dr. sc. Jasna Galjer
2. izv. prof. dr. sc. Ivana Keser (Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb)
3. prof. dr. sc. Saša Vojković (Akademija dramskih umjetnosti, Zagreb)
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74. Prijedlog dopune sastava stručnoga povjerenstva za ocjenu i obranu 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) na
doktorskom studiju Hrvatske kulture prema sporazumu sklopljenom između
Sveučilišta u Zagrebu i Università IUAV di Venezia, Republika Italija. U
povjerenstvo se predlaže peti član prof. dr. sc. Fabrizio Nevola, Sveučilište u
Exeteru, Ujedinjeno Kraljevstvo te je sastav povjerenstva sljedeći:
1. izv. prof. dr. sc. Bianca De Divitiis (Università di Napoli Federico II, Republika
Italija)
2. izv. prof. dr. sc. Emma Maglio (Università di Napoli Federico II, Republika Italija)
3. izv. prof. dr. sc. Predrag Marković
4. izv. prof. dr. sc. Vjeran Kursar
5. prof. dr. sc. Fabrizio Nevola (Sveučilište u Exeteru, Ujedinjeno Kraljevstvo)
4. Izvještaj stručnih povjerenstava za ocjenu doktorskog rada
75. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Edine Nikšić
Rebihić pod naslovom Pedagoško gledište Bošnjaka u Bosni i Hercegovini
između dva svjetska rata.
str. 398
76. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Jagode Poropat
Darrer pod naslovom Predsjednička retorika u Hrvatskoj.
str. 408
77. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Jurice Markovića
pod naslovom Politički autoritet u digitalnoj demokraciji.
str. 413
78. Izvještaj 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.
str. 418
5. Nastavni predmeti
79. Prijedlog Odsjeka za sociologiju za pokretanje postupka vrednovanja plana i
programa doktorskog studija Sociologije.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/VPS/vps_2022_11_Sociologij
a.pdf
80. Prijedlog Odsjeka za pedagogiju za pokretanje postupka vrednovanja plana i
programa doktorskog studija Pedagogija.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/VPS/vps_2022_11_Pedagogij
a.pdf

14

81. Prijedlog za prihvaćanje aneksa sporazumu za stjecanje međunarodnog dvojnog
doktorata znanosti (cotutelle) sklopljenog između Universität Wien i Sveučilišta u
Zagrebu, za studenta Domagoja Marića na poslijediplomskom doktorskom studiju
Lingvistike, radi produženja roka za stjecanje doktorata zananosti do kraju
akademske godine 2025./2026.
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/VPS/vps_202_11_aneks.pdf
82. Prijedlog Vijeća poslijediplomskoga doktorskoga studija Predmoderne povijesti da
se doc. dr. sc. Luka Špoljarić imenuje zamjenikom voditelja doktorskoga studija od
ak. god. 2022./2023. nadalje.
83. Prijedlog Vijeća poslijediplomskoga doktorskoga studija Predmoderne povijesti da
se prof. dr. sc. Trpimir Vedriš imenuje voditeljem, a prof. dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus
zamjenicom modula Medievistike na doktorskom studiju Predmoderne povijesti.
6. Obustava postupka
84. Obustava postupka ocjene doktorskoga rada Luke Buliana pod naslovom
Znanstvena suradnja u Hrvatskoj – analiza mreža koautorstva od 1997. do
2020. godine, na zahtjev doktoranda.

F. STJECANJE ZAVRŠNOG/SPECIJALISTIČKOG RADA
1. Imenovanje stručnih povjerenstava za ocjenu završnog/specijalističko rada
85. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu završnoga specijalističkog rada
Željane Klječanin Franić pod naslovom Sufiksalne pridjevne izvedenice u
hrvatskim višerječnim biomedicinskim nazivima; mentorica dr. sc. Ivana Brač,
viša znanstvena suradnica (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb)
1. prof. dr. sc. Anđela Frančić
2. prof. dr. sc. Bernardina Petrović
3. dr. sc. Ana Ostroški Anić, viša znanstvena suradnica (Institut za hrvatski jezik i
jezikoslovlje, Zagreb)
2. Izvještaj za ocjenu završnog/specijalističkog rada
86. Izvještaj 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.
str. 421
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G. SLOBODNE STUDIJSKE GODINE, KADROVSKA PITANJA I DRUGO
1. Pročelnici odsjeka i predstojnici katedri
87. Prijedlog Odsjeka za komparativnu književnost za imenovanje predstojnika
katedri za ak. god. 2022./2023. i 2023./2024.:
Katedra za komparativno proučavanje hrvatske književnosti – prof. dr. sc. Cvijeta
Pavlović
Katedra za opću povijest književnosti – prof. dr. sc. Željka Matijašević
Katedra za teatrologiju i dramatologiju – prof. dr. sc. Lada Čale Feldman
Katedra za filmologiju – doc. dr. sc. Krunoslav Lučić
88. Prijedlog Odsjeka za psihologiju za imenovanje prof. dr. sc. Meri Tadinac za
predstojnicu Katedre za biološku psihologiju za ak. god. 2022./2023. i 2023./2024.
89. Prijedlog Odsjeka za psihologiju za imenovanje prof. dr. sc. Gordane Kuterovac
Jagodić za predstojnicu Katedre za razvojnu psihologiju za ak. god. 2022./2023. i
2023./2024.
90. Prijedlog Odsjeka za psihologiju za imenovanje prof. dr. sc. Dinke Čorkalo
Biruški za predstojnicu Katedre za socijalnu psihologiju za ak. god. 2022./2023. i
2023./2024.
91. Prijedlog Odsjeka za talijanistiku za imenovanje izv. prof. dr. sc. Vinka Kovačića
za predstojnika Katedre za jezik za ak. god. 2022./2023. i 2023./2024.
92. Prijedlog Odsjeka za indologiju i dalekoistočne studije za razrješenje doc. dr. sc.
Hazuki Mori dužnosti predstojnice Katedre za japanologiju i imenovanje doc. dr.
sc. Iva Lakić Parać za predstojnicu Katedre za japanologiju za ak. god.
2022./2023. i 2023./2024.
2. Slobodne studijske godine i dopusti
93. Molba izv. prof. dr.sc. Martine Domines Veliki za odobrenje korištenja slobodne
studijske godine u ak. god. 2023./2024.
str. 425
94. Izvještaj prof. dr. sc. Mihaele Banek Zorica o korištenju slobodne studijske
godine u ak. god. 2021./2022.
str. 426
95. Izvještaj prof. dr. sc. Sonje Špiranec o korištenju slobodne studijske godine u ak.
god. 2021./2022.
str. 429
96. Izvještaj prof. dr. sc. Nikolaja Lazića o korištenju slobodne studijske godine u ak.
god. 2021./2022.
str. 432
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97. Izvještaj prof. dr. sc. Damira Agičića o korištenju slobodne studijske godine u ak.
god. 2021./2022.
str. 434
98. Izvještaj prof. dr. sc. Dinke Čorkalo Biruški o korištenju slobodne studijske
godine u ljetnom semestru ak. god. 2020./2021. te ljetnom semestru ak. god.
2021./2022.
str. 435
99. Izvještaj izv. prof. dr. sc. Danijele Lugarić Vukas o korištenju slobodne studijske
godine u ak. god. 2021./2022.
str. 440
100.
Izvještaj izv. prof. dr. sc. Sanje Potkonjak o korištenju slobodne studijske
godine u ak. god. 2021./2022.
str. 444
101.
Izvještaj izv. prof. dr. sc. Suzane Coha o korištenju slobodne studijske
godine u ak. god. 2021./2022.
str. 450
102.
Izvještaj izv. prof. dr. sc. Ane Butković o korištenju slobodne studijske
godine u ak. god. 2021./2022.
str. 454
103.
Izvještaj izv. prof. dr. sc. Vanje Polić Jurković o korištenju slobodne
studijske godine u ak. god. 2021./2022.
str. 462
104.
Izvještaj izv. prof. dr. sc. Slavena Jurića o korištenju slobodne studijske
godine u ak. god. 2021./2022.
str. 464
105.
Izvještaj doc. dr. sc. Anere Ryznar o korištenju slobodne studijske godine
u ak. god. 2021./2022.
str. 466
106.
Izvještaj Voljene Marić, više lektorice o korištenju slobodne studijske
godine u ak. god. 2021./2022.
str. 468
107.

Izvještaj Luke Jurasa, asistenta, o korištenju plaćenog dopusta.

str. 469
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3. Drugo
108.
Izvješće o radu Croaticuma – Centra za hrvatski kao drugi i strani jezik u
akademskoj godini 2021./2022.
str. 470
109.
Davanje suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave usluga opskrbe
toplinskom energijom za 2023. godinu procijenjene vrijednosti iznad 1.000.000,00
kn.

110.

Razno

