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SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 

FILOZOFSKI FAKULTET 

Zagreb, Ivana Lučića 3 

 

KLASA: 007-01/22-01/11 

BROJ: 3804-850-22-1 

 

Zagreb, 7. prosinca 2022. 

 

POZIV 

Na osnovi članka 36. Statuta, sazivam 3. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća 

Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koja će se održati u srijedu 14. prosinca 2022. s 

početkom u 11 sati u dvorani D VII. 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći  

DNEVNI RED 

 

1. Verifikacije zapisnika  
- 1. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća održane 18. listopada 2022. 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/zapisnik_izv_2022_10.pdf 

 

 

2. Obavijesti dekana i prodekana 

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

  

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/zapisnik_izv_2022_10.pdf
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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 izv. prof. dr. sc. Marka Alerića na znanstveno-nastavno 
radno mjesto redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje 
filologija, grana kroatistika, na Katedri za metodiku nastave hrvatskoga jezika i 
književnosti na Odsjeku za kroatistiku. Predlaže se povjerenstvo u sastavu:  
1. prof. dr. sc. Bernardina Petrović 
2. prof. dr. sc. Krešimir Mićanović 
3. prof. dr. sc. Ante Bežen (Učiteljski fakultet, Zagreb) 
 

5. Pokretanje postupka izbora na više radno mjesto i imenovanje stručnoga 
povjerenstva za izbor doc. dr. sc. Gorane Bikić-Carić na znanstveno-nastavno 
radno mjesto izvanredne profesorice za područje humanističkih znanosti, polje 
filologija, grana romanistika, na Katedri za romansku lingvistiku Odsjeka za 
romanistiku. Predlaže se povjerenstvo u sastavu:  
1. prof. dr. sc. Dražen Varga 
2. prof. dr. sc. Bogdanka Pavelin Lešić 
3. prof. dr. sc. Samir Bajrić (Universite de Bourgogne, Dijon) 
 

6. Pokretanje postupka izbora na više radno mjesto i imenovanje stručnoga 
povjerenstva za izbor doc. dr. sc. Sándora Bene na znanstveno-nastavno radno 
mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje 
filologija, grana ugrofinistika, na Odsjeku za hungarologiju, turkologiju i judaistiku. 
Predlaže se povjerenstvo u sastavu: 
1. prof. dr. sc. Davor Dukić 
2. prof. dr. sc. Nataša Štefanec 
3. prof. dr. sc. Zoltán Medve (Filozofski fakultet, Osijek) 
 

2. Prijedlozi za raspise natječaja na slobodno radno mjesto 

7. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor na slobodno 
suradničko radno mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje 
filologija, grana turkologija, na Katedri za turkologiju Odsjeka za hungarologiju, 
turkologiju i judaistiku. Predlaže se povjerenstvo u sastavu: 
1. doc. dr. sc. Azra Abadžić Navaey 
2. izv. prof. dr. sc. Marta Andrić 
3. nasl. izv. prof. dr. sc. Tatjana Paić-Vukić, znanstvena savjetnica (HAZU)  
 

7.1 Raspis natječaja i imenovanje stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno-
nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje 
psihologija, grana opća psihologija, na Odsjeku za psihologiju. Predlaže se 
povjerenstvo u sastavu: 
1. izv. prof. dr. sc. Mirjana Tonković 
2. prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić 
3. prof. dr. sc. Irena Burić (Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru) 
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3. Imenovanje povjerenstva za reizbor 

8. Pokretanje postupka i imenovanje stručnoga povjerenstva za reizbor doc. dr. sc. 
Kristine Katalinić na znanstveno-nastavno radno mjesto docentice za područje 
humanističkih znanosti, polje filologija, grana ugrofinistika, na Katedri za 
hungarologiju Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku. Predlaže se 
povjerenstvo u sastavu: 
1. izv. prof. dr. sc. Orsolya Žagar Szentesi 
2. prof. dr. sc. Petar Vuković 
3. izv. prof. dr. sc. Márta H. Varga (Sveučilište Károli Gáspár Reformirane crkve u 
Budimpešti) 

4. Potvrda izbora 

9. Izbor dr. sc. Ivice Šute u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog 
profesora za područje humanističkih znanosti, polja povijest na Odsjeku za 
povijest. 
Izvještaj u izbor u znanstveno-nastavno zvanje prihvaćen je na sjednici 
Fakultetskog vijeća održanoj 12. listopada 2022. 
Odluka Matičnog odbora o izboru dr. sc. Ivice Šute u znanstveno zvanje 
znanstvenog savjetnika u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje 
povijest, KLASA: UP/I-640-03/22/1308, URBROJ: 355-06-04-22-0002 od 18. 
listopada 2022. 

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

10. Mišljenje stručnoga povjerenstva o ispunjavanju kriterija za izbor dr. sc. Zrinke 
Blažević na više radno mjesto redovite profesorice u trajnom izboru za 
područje humanističkih znanosti, polje povijest, na Odsjeku za povijest. 

str. 18 
 

11. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Krešimira Filipca u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom 
izboru za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana 
srednjovjekovna arheologija na Katedri za opću srednjovjekovnu i nacionalnu 
arheologiju Odsjeka za arheologiju. 

str. 32 
 

12. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Martine Grčević u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice za područje 
humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika na Katedri za slovački jezik 
i književnost na Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti. 

str. 82 
 

13. Mišljenje stručnoga povjerenstva o ispunjavanju kriterija za izbor dr. sc. Virne 
Karlić na više 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. 

str. 122 
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14. Mišljenje stručnoga povjerenstva o ispunjavanju kriterija za izbor dr. sc. Nade 
Filipin na više radno mjesto izvanredne profesorice za područje humanističkih 
znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za talijanski jezik Odsjeka 
za talijanistiku. 

str. 152 
 

15. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Tomislava Ivanjka u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za 
područje društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znanosti, 
grana informacijski sustavi i informatologija na Odsjeku za informacijske i 
komunikacijske znanosti. 

str. 175 
 

16. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Petre Bago u znanstveno-
nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice za područje 
društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znanosti na Odsjeku za 
informacijske i komunikacijske znanosti. 

str. 228 
 

17. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Tanje Bukovčan 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. 253 
 

18. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Jože Horvata u znanstveno-
nastavno 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. 

str. 290 
 

19. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Denisa Kosa u znanstveno 
nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje 
informacijske i komunikacijske znanosti na Katedri za bibliotekarstvo Odsjeka za 
informacijske i komunikacijske znanosti. 

str. 327 
 

20. Izvještaj stručnog povjerenstva o reizboru dr. sc. Ivice Bakovića u znanstveno-
nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, 
polje filologija, grana slavistika na Katedri za makedonski jezik i književnost 
Odsjeka za južnoslavenske jezike i književnosti. 

str. 370 
 

21. Izvještaj stručnoga povjerenstva o reizboru Slavomire Ribarove u nastavno 
zvanje i na radno mjesto više lektorice za područje humanističkih znanosti, polje 
filologija, grana slavistika na Katedri za češki jezik i književnost Odsjeka za 
zapadnoslavenske jezike i književnosti. 

str. 405 
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22. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Josipa Parata u suradničko 
zvanje i na radno mjesto višeg asistenta za područje humanističkih znanosti, polje 
arheologija, grana antička arheologija, na Katedri za klasičnu arheologiju Odsjeka 
za arheologiju. 

str. 414 
 

23. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Ivana Tomića u suradničko 
zvanje i na radno mjesto višeg asistenta za područje društvenih znanosti, polje 
psihologija, grana opća psihologija, na Katedri za eksperimentalnu psihologiju 
Odsjeka za psihologiju. 

str. 420 
 

24. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru Ane Bauer u suradničko zvanje i na 
radno mjesto asistentice za područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana 
opća pedagogija, na Katedri za Sistematsku pedagogiju Odsjeka za pedagogiju.  

str. 423 
 

25. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru Kristine Hrastov u suradničko zvanje i 
na radno mjesto asistentice za područje humanističkih znanosti, polje filologija, 
grana germanistika na Odsjeku za germanistiku. 

str. 428 

 

B. MIŠLJENJE FAKULTETSKOG VIJEĆA 

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

26. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
predloženice za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice za područje 
humanističkih znanosti, polje filologija, grana japanologija na Filozofskom 
fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (predloženica: dr. sc. Irena Srdanović)  
1. prof. emeritus Andrej Bekeš (Filozofski fakultet, Ljubljana)  
2. prof. dr. sc. Lina Pliško (Filozofski fakultet, Pula)  
3. prof. dr. sc. Mislava Bertoša 
 

27. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
predloženice za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice za područje 
humanističkih znanosti, polje filozofija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u 
Rijeci (predloženica: dr. sc. Iva Rinčić) 
1. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić 
2. prof. dr. sc. Davor Lauc 
3. prof. dr. sc. Tomislav Krznar (Učiteljski fakultet, Zagreb) 
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28. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
predloženice za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za 
područje humanističkih znanosti, polje filologija na Filozofskom fakultetu 
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (predloženica: dr. sc. Gorana Stepanić) 
1. prof. dr. sc. Neven Jovanović  
2. izv. prof. dr. sc. Irena Bratičević  
3. izv. prof. dr. sc. Tamara Tvrtković (Fakultet hrvatskih studija, Zagreb) 
 

29. Imenovanje stručnog povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
predloženice za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za 
područje društvenih znanosti, polje psihologija, na Edukacijsko-rehabilitacijskom 
fakultetu (predloženica: dr. sc. Ajana Löw) 
1. izv. prof. dr. sc. Margareta Jelić 
2. prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić 
3. izv. prof. dr. sc. Sanja Šimleša (Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet, Zagreb) 
 

2. Mišljenje o izborima u zvanja predloženika drugih visokih učilišta 

30. Mišljenje o izboru Agnes Milovan Solter u nastavno zvanje predavačice za 
područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, za nastavni 
predmet Engleski jezik, na Katedri za strane jezike Pravnog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu. 

str. 431 
 

31. Mišljenje o izboru dr. sc. Irene Horvatić Bilić i dr. sc. Snježane Husinec u 
znanstveno-nastavno zvanje docentica 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. 

str. 440 

3. Mišljenje o izborima u znanstvena zvanja predloženika 

32. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Vesne Kalajžić u 
znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za područje društvenih znanosti, 
polje informacijske i komunikacijske znanosti.  

str. 488 
 

33. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Vanje Budišćaka u 
znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika za područje humanističkih znanosti, 
polje filologija. 

str. 501 
 

34. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Mojce Pretnar u 
znanstveno zvanje znanstvene suradnice za područje humanističkih znanosti, 
polje filologija, grana sinologija. 

str. 516 
34.1 Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Une Mikac u 

znanstveno zvanje znanstvene suradnice za područje društvenih znanosti, 
polje psihologija. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/Izvjestaj_Una_Mikac.pdf 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/Izvjestaj_Una_Mikac.pdf
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C. NASTAVNI PREDMETI 

1. Studijski programi 

35. Prijedlog izmjena i dopuna većih od 40% sveučilišnog prijediplomskog 
dvopredmetnog studijskog programa Češki jezik i književnost te pokretanje 
postupka vrednovanja. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/Bohemistika_prijediplo
mski.pdf 
 

36. Prijedlog izmjena i dopuna većih od 40% sveučilišnog diplomskog dvopredmetnog 
studijskog programa Češki jezik i književnost te pokretanje postupka vrednovanja. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/Bohemistika_diplomski.
pdf 
 

37. Prijedlog izmjena i dopuna većih od 40% sveučilišnog prijediplomskog 
dvopredmetnog studijskog programa Pedagogija te pokretanje postupka 
vrednovanja. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/Pedagogija2P_prijedipl
omski.pdf 
 

38. Prijedlog izmjena i dopuna većih od 40% sveučilišnog prijediplomskog 
jednopredmetnog studijskog programa Pedagogija te pokretanje postupka 
vrednovanja. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/Pedagogija1P_prijedipl
omski.pdf 
 

39. Prijedlog izmjena i dopuna većih od 40% sveučilišnog diplomskog dvopredmetnog 
studijskog programa Pedagogija te pokretanje postupka vrednovanja. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/Pedagogija2P_diplomsk
i.pdf 
 

40. Prijedlog izmjena i dopuna većih od 40% sveučilišnog diplomskog 
jednopredmetnog studijskog programa Pedagogija te pokretanje postupka 
vrednovanja. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/Pedagogija1P_diplomsk

i.pdf 

 

2. Angažiranje vanjskih suradnika i ugovornih lektora 

41. 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_12.xlsx 

  

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/Bohemistika_prijediplomski.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/Bohemistika_prijediplomski.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/Bohemistika_diplomski.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/Bohemistika_diplomski.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/Pedagogija2P_prijediplomski.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/Pedagogija2P_prijediplomski.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/Pedagogija1P_prijediplomski.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/Pedagogija1P_prijediplomski.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/Pedagogija2P_diplomski.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/Pedagogija2P_diplomski.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/Pedagogija1P_diplomski.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/Pedagogija1P_diplomski.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/izmjene_vanjska_suradnja_22_23_12.xlsx
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/izmjene_vanjska_suradnja_22_23_12.xlsx
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3. Mentori 

42. Molba Odsjeka za kroatistiku za odobrenje rada mentorima studenata kroatistike 
u nastavnoj praksi za ak. god. 2022./2023. 
Mila Galić, Osnovna škola Špansko Oranice, Dječji trg 1, 10090 Zagreb 
Mirjana Jukić, Osnovna škola Rudeš, Jablanska bb, 10000 Zagreb 
Zvonka Kulić, Osnovna škola Sveta Klara, Mrkšina 42, 10020 Novi Zagreb 
Valentina Lugomer, Osnovna škola Izidora Kršnjavoga, Kršnjavoga 2, 10000 
Zagreb 
Dr. sc. Patricia Marušić, Osnovna škola Jordanovac, Jordanovac 108, 10000 Zagreb 
Dr. sc. Mila Pandžić, Osnovna škola Lučko, Puškarićeva 102, 10 250 Lučko 
Suzana Ruško, Osnovna škola Šestine, Podrebernica 13, 10000 Zagreb 
Senka Sušac, Osnovna škola Sesvetski Kraljevec, Školska 10, 10361 Sesvetski 
Kraljevec 
Sanja Bosak-Seferović, Osnovna škola Malešnica, Ante Topića Mimare 36, 10090 
Zagreb 
Zrinka Romić, Osnovna škola Davorina Trstenjaka, Krčka 3, 10000 Zagreb 
Zoran Bundyk, Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića, Avenija Marina Držića 
14, 10000 Zagreb 
Marija Gazzari, Škola za medicinske sestre Mlinarska, Mlinarska 34, 10000 Zagreb 
Žarko Gazzari, Grafička škola, Getaldićeva 2, 10000 Zagreb 
Ivan Janjić, I. gimnazija, Avenija Dubrovnik 36, 10000 Zagreb 
Goranka Lazić, Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Vukovarska  289, 10000 
Zagreb 
Vesna Muhoberac, V. gimnazija, Klaićeva 1, 10000 Zagreb 
Dr. sc. Goran Novaković, XII. gimnazija, Đure Prejca 2, 10000 Zagreb 
Ivan Pavlović, II. gimnazija, Križanićeva 4, 10000 Zagreb 
Suzana Ven Rakić, Upravna škola, Prilaz baruna Filipovića 30, 10000 Zagreb 
Sanja Šepac Dužević, Upravna škola, prilaz baruna Filipovića 30, 10000 Zagreb 
Sanja Zolić-Naralić, VII. gimnazija, Križanićeva 4, 10000 Zagreb 
Draženka Čutura, Gimnazija Sesvete, Bistrička 7, 10360 Sesvete 
 
 

D. IZVJEŠTAJ O RADU ASISTENATA I VIŠIH ASISTENATA 

43. Izvještaj o radu Petre Jeršek, asistentice na Odsjeku za arheologiju. 
str. 532 

 
44. Izvještaj o radu Milice Sturz, asistentice na Katedri za turkologiju Odsjeka za 

hungarologiju, turkologiju i judaistiku. 
str. 535 

 
45. Izvještaj o radu Tatjane Enderić, asistentice na Odsjeku za etnologiju i kulturnu 

antropologiju. 
str. 539 

 
46. Izvještaj o radu Ivana Grkeša, asistenta na Odsjeku za etnologiju i kulturnu 

antropologiju. 
str. 542 
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47. Izvještaj o radu Ive Grubiše, asistentice na Odsjeku za etnologiju i kulturnu 
antropologiju. 

str. 547 
 

48. Izvještaj o radu dr. sc. Mirele Landsman Vinković, asistentice na Odsjeku za 
germanistiku. 

str. 552 
 

49. Izvještaj o radu Luke Jurasa, asistenta na Odsjeku za psihologiju. 
str. 555 

 
50. Izvještaj o radu Mirte Stamenić, asistentice na Odsjeku za anglistiku. 

str. 558 
 
 

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_12_1.pdf 
 

51. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Luke Ostojića pod naslovom 
Utjecaj srednjoškolskog poučavanja književnosti na čitateljsku populaciju 
Hrvatske, na poslijediplomskome doktorskom studiju Znanosti o književnosti, 
teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture – opći smjer, 
mentor: doc. dr. sc. Lovro Škopljanac 
1. doc. dr. sc. Ana Ćavar 
2. doc. dr. sc. Lovro Škopljanac 
3. izv. prof. dr. sc. Davor Piskač (Fakultet hrvatskih studija, Zagreb) 
 

52. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Slađane Strmečki pod 
naslovom Suvremeni informacijski i komunikacijski alati u integrativnoj 
diplomaciji, na poslijediplomskome doktorskom studiju Informacijske i 
komunikacijske znanosti, mentori: doc. dr. sc. Ivan Dunđer i prof. dr. sc. Vladimir 
Šimović (Veleučilište Baltazar Zaprešić)  
1. prof. dr. sc. Sanja Seljan 
2. doc. dr. sc. Ivan Dunđer 
3. prof. dr. sc. Vladimir Šimović (Veleučilište Baltazar Zaprešić)  
4. prof. dr. sc. Siniša Fajt (Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu) 
5. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jakopović (Fakultet političkih znanosti u Zagrebu) 
 

53. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Irene Mikšić pod naslovom 
Utjecaj tehnika za usredotočenost u komunikaciji na asertivnu 
komunikaciju kod učenika predmetne nastave, na poslijediplomskome 
doktorskom studiju Informacijske i komunikacijske znanosti, mentori: doc. dr. sc. 
Sanja Kišiček i dr. sc. Ivana Burić (Sveučilište u Amsterdamu) 
1. prof. u miru dr. sc. Ljubica Bakić Tomić  
2. doc. dr. sc. Sanja Kišiček  
3. naslovni doc. dr. sc. Jasmina Posavec (Sveučilište Sjever u Varaždinu) 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/VPS/vps_2022_12_1.pdf
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54. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Ivane Borić Letica pod 
naslovom Provjera Modela prototipova/spremnosti na rizično ponašanje za 
objašnjenje uspostavljanja rizičnih kontakata adolescenata na društvenim 
mrežama, na poslijediplomskome doktorskome studiju Psihologija, mentorica: 
prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić 
1. prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić 
2. prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić  
3. izv. prof. dr. sc. Tena Velki (Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za 
odgojne i obrazovne znanosti) 
 

55. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada Mirte 
Mornar pod naslovom The role of social and emotional competencies in early-
career teachers' occupational well-being (Uloga socio-emocionalnih 
kompetencija u profesionalnoj dobrobiti učitelja u ranoj fazi karijere), na 
poslijediplomskome doktorskome studiju Psihologija, mentorica: prof. dr. sc. Irena 
Burić (Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju) 
1. prof. dr. sc. Tea Pavin Ivanec (Učiteljski fakultet u Zagrebu)  
2. prof. dr. sc. Irena Burić (Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju) 
3. dr. sc. Iris Marušić, znan. savj. (Institut za društvena istraživanja, Zagreb) 
 

56. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Lidije Milković pod naslovom 
Dijakronijske mijene glagolske valentnosti u povijesti slavenskih jezika s 
posebnim osvrtom na ruski i hrvatski jezik, na poslijediplomskome 
doktorskom studiju Lingvistika,  mentori: prof. dr. sc. Ranko Matasović i izv. prof. 
dr. sc. Georg Holzer (Sveučilište u Beču) 
1. doc. dr. sc. Krešimir Šojat 
2. prof. dr. sc. Ida Raffaelli 
3. dr. sc. Ana Šimić, viši znan. suradnica (Staroslavenski institut, Zagreb) 

57. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Karle Švaljek pod naslovom 
Ultrazvučna analiza koartikulacije u osoba s umjetnom pužnicom, na 
poslijediplomskome doktorskom studiju Lingvistika, mentor: izv. prof. dr. sc. 
Marko Liker 
1. prof. emer. dr. sc. Damir Horga 
2. izv. prof. dr. sc. Marko Liker 
3. nasl. doc. dr. sc. Boška Munivrana Dervišbegović (Hrvatsko katoličko sveučilište, 
Zagreb; Poliklinika SUVAG, Zagreb) 
 

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_12_2.pdf 
 

58. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Katarine Sušanj 
Gregorović pod naslovom Roditeljsko unutarobiteljsko podržavanje 
djetetova primarnoga obrazovanja, na poslijediplomskome doktorskom studiju 
Pedagogija, mentorica: izv. prof. dr. sc. Barbara Kušević. 

  

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/VPS/vps_2022_12_2.pdf
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59. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Ane Mikulke pod 
naslovom Forenzična antropologija - istraživanje masovnih grobnica iz 
Drugog svjetskog rata i poraća te Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj, 
na poslijediplomskome doktorskome studiju Arheologija, mentori: izv. prof. dr. sc. 
Zdravka Hincak Daris i prof. dr. sc. Krešimir Filipec. 
 

60. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Miroslava 
Vukovića pod naslovom Archaeological prospection in karst landscapes - case 
study of Muć valley (Arheološka prospekcija u krškim krajolicima - primjer doline 
Muća), na poslijediplomskome doktorskome studiju Arheologija, mentori: izv. 
prof. dr. sc. Ina Miloglav, prof. dr. sc. Michael Doneus (Universität Wien, Institut für 
Urgeschichte und Historische Archäologie). 
 

61. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Marije Zelić pod 
naslovom Digitalizacija javne uprave i e-participacija na lokalnoj razini – 
primjer Međimurske županije, na poslijediplomskome doktorskome studiju 
Sociologija, mentor: doc. dr. sc. Krešimir Žažar. 
 

62. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Maje Perić pod 
naslovom Dutch and Flemish Images of the Eastern Adriatic from the 15th to 
17th Centuries (Nizozemske i flamanske predodžbe o istočnom Jadranu od 15. do 
17. stoljeća), na poslijediplomskome doktorskome studiju Predmoderna povijest, 
mentori: prof. dr. sc. Davor Dukić i prof. emer. dr. sc. Joep Leerssen (Sveučilišta u 
Amsterdamu, Fakultet za humanističke znanosti). 
 

63. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Tomislava Dretara 
pod naslovom Koncept osobe i Schelerova teorija znanja, na 
poslijediplomskome doktorskom studiju Filozofija, mentorica: izv. prof. dr. sc. 
Ivana Zagorac. 
 

64. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Safera Grbića pod 
naslovom Kraj filozofije i postavljanje pitanja budućnosti Europe u djelu 
Martina Heideggera, na poslijediplomskome doktorskom studiju Filozofija, 
mentorica: izv. prof. dr. sc. Una Popović (Sveučilište u Novom Sadu, Filozofski 
fakultet). 
 

65. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Damjana Kovača 
pod naslovom Ideja čovjeka i problem smisla u Jaspersovoj filozofiji 
egzistencije i Franklovoj logoterapiji, na poslijediplomskome doktorskom 
studiju Filozofija, mentor: izv. prof. dr. sc. Boško Pešić (Sveučilište J. J. 
Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet). 
 

66. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Bernarda 
Špoljarića pod naslovom Beskonačnost supstancije i bit čovjeka u Spinozinoj 
Etici, na poslijediplomskome doktorskom studiju Filozofija, mentor: prof. dr. sc. 
Igor Mikecin. 
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67. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Matije Vigato pod 
naslovom Odnos subjekt-objekt u percepciji i introspekciji, na 
poslijediplomskome doktorskom studiju Filozofija, mentorica: izv. prof. dr. sc. 
Marija Selak Raspudić. 
 

68. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Milana Radanovića 
pod naslovom Srbi u Slavoniji 1942. godine – između stradanja i otpora, na 
poslijediplomskome doktorskome studiju Moderna i suvremena hrvatska povijest 
u europskom i svjetskom kontekstu, mentor: prof. dr. sc. Ivo Goldstein. 
 

69. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Ivana Šanjuga pod 
naslovom Političko-estetski aspekti demokracije, na poslijediplomskome 
doktorskom studiju Filozofija, mentorica: prof. emer. dr. sc. Nadežda Čačinovič. 
 

70. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Filipa Brčića pod 
naslovom Začeci pedagoškog pluralizma u Hrvatskoj - časopis „Preporod“ i 
Hrvatsko društvo za unapređenje uzgoja, na poslijediplomskome doktorskom 
studiju Pedagogija, mentorica: nasl. doc. dr. sc. Štefka Batinić (Hrvatski školski 
muzej, Zagreb). 
 

3. Imenovanje stručnih povjerenstava za ocjenu doktorskog rada  

71. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Nataše Juničić pod 
naslovom Multimodalni pristup otkrivanju lažiranja odgovora u 
selekcijskom intervjuu, mentorica: doc. dr. sc. Maja Parmač Kovačić. 
1. prof. dr. sc. Zvonimir Galić 
2. doc. dr. sc. Maja Parmač Kovačić  
3. prof. dr. sc. Dražen Domijan (Filozofski fakultet, Rijeka) 
 

72. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Vladimira Bralića 
pod naslovom Model dugotrajne pohrane digitalno potpisanoga arhivskog 
gradiva, mentor: prof. dr. sc. Hrvoje Stančić. 
1. izv. prof. dr. sc. Arian Rajh 
2. doc. dr. sc. Vedran Juričić 
3. doc. dr. sc. Mario Brčić (Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb) 
 

73. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Dore Gelo Čolić 
pod naslovom Strukturiranje informacija podložnih zahtjevima tajnosti u 
kontekstu medijskog izvještavanja, mentori: prof. dr. sc. Damir Boras i prof. dr. 
sc. Davor Lauc 
1. doc. dr. sc. Tomislav Ivanjko 
2. doc. dr. sc. Gordan Akrap 
3. nasl. prof. dr. sc. Ivica Lučić (Fakultet hrvatskih studija, Zagreb) 

  



13 
 

74. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Almira Elezovića 
pod naslovom Medijsko posredovanje teorija zavjera o pandemiji bolesti 
Covid-19 u Hrvatskoj, mentor: prof. dr. sc. Gordana Vilović 
1. prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica 
2. dr. sc. Denis Kos, znanstveni suradnik 
3. prof. dr. sc. Nebojša Blanuša (Fakultet političkih znanosti, Zagreb) 
 

75. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Karla Kanajeta 
pod naslovom Vladino upravljanje kriznom komunikacijom na internetu u 
javnozdravstvenoj krizi, mentori: prof. dr. sc. Danijel Labaš i izv. prof.dr.sc. 
Hrvoje Jakopović 
1. prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica 
2. prof. dr. sc. Gordana Vilović (Fakultet političkih znanosti, Zagreb)  
3. prof. dr. sc. Boris Beck (Fakultet političkih znanosti, Zagreb) 
 

75.1 Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Maje Colnago 
pod naslovom Uspješnost metoda poučavanja naglaska u osnovnoškolskoj 
nastavi hrvatskoga jezika; mentori: izv. prof. dr. sc. Marko Alerić i doc. dr. sc. 
Elenmari Pletikos Olof 
1. doc. dr. sc. Ana Čavar 
2. doc. dr. sc. Ana Vidović Zorić 
3. dr. sc. Željko Jozić, znanstveni savjetnik (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 
Zagreb) 

4. Izvještaj stručnih povjerenstava za ocjenu doktorskog rada  

76. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Vesne Cigan pod 
naslovom Kolokacijski odnosi u njemačkome, engleskome i hrvatskome 
strojarskom nazivlju. 

str. 560 
 

77. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Marija Carića pod 
naslovom Prehrana i zdravstveno stanje brončanodobnih stanovnika 
istočnojadranske obale i zaleđa: bioarheološki i biokemijski pristup. 

str. 564 
 

78. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Davorke Rujevčan 
pod naslovom Ispitivanje čitanja na engleskom jeziku u odnosu na vrstu 
zadataka i koheziju teksta.  

str. 568 
 

79. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Jasenke Čengić pod 
naslovom Mjerenje inojezične sposobnosti u ranoj školskoj dobi. 

str. 573 
 

80. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Juraja Jurline pod 
naslovom Strukturna i kulturna individualizacija u hrvatskom društvu od 
1999. do 2018. godine. 

str. 579 
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81. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Nataše Fritz pod 
naslovom Konstrukcije za izražavanje pojma 'sukob' u najstarijim hrvatskim 
pravnim spomenicima − sintaktičko-semantička analiza. 

str. 583 
 

82. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Jasenka Zekića pod 
naslovom Uloga javnog prijevoza u razvoju Pule tijekom dvadesetog stoljeća. 

str. 589 
83. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Andreje Tominac pod 

naslovom Procjenjivanje vjerodostojnosti izvora informacija u digitalnom 
okruženju. 

str. 593 
 

84. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Dražena Maleša pod 
naslovom Upravljanje medijima i komunikacijskim sustavom velikih 
sportskih događaja  

str. 597 
 

85. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Gaurisha Panduranga 
Thakkara pod naslovom Cross-lingual Sentiment analysis of official EU slavic 
languages (Prekojezična analiza mnijenja u slavenskim jezicima službenima 
u EU-u). 

str. 602 
 

5. Obustava postupka 

86. Obustava postupka ocjene doktorskoga rada Lidije Horvat-Dunjko pod naslovom 

Pluralizam hrvatske vokalne glazbe od 1950. do 2010. na zahtjev 

doktorandice. 

6. Promjena mentora 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/VPS/vps_2022_12_6.pdf 
 

87. Prijedlog Vijeća poslijediplomskoga doktorskoga studija Informacijske i 
komunikacijske znanosti da se studentu Ivanu Slade Šiloviću odobri promjena 
mentora pri izradi doktorskoga rada pod naslovom Interoperabilnost podatkovnog 
modula za radiologiju u zdravstvenom informacijskom sustavu. Umjesto prof. dr. sc. 
Sanje Seljan i dr. sc. Ivice Prlića (Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, 
Zagreb) za mentore se predlažu doc. dr. sc. Ivan Dunđer i izv. prof. dr. sc. Jelena 
Popić (Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu). 
(Napomena: Tema za izradu doktorskog rada prihvaćen je na Senatu Sveučilišta u 
Zagrebu 14.07.2020.). 

  

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/VPS/vps_2022_12_6.pdf
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88. Prijedlog Vijeća poslijediplomskoga doktorskoga studija Znanosti o književnosti, 
teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture da se 
studentu Zoranu Tihomiroviću odobri promjena mentora pri izradi doktorskoga 
rada pod naslovom Koncepcija prostora u prozi Viktora Pelevina od 1992. do 
2016. Umjesto prof. dr. sc. Jasmine Vojvodić za mentora se predlaže izv. prof. dr. 
sc. Ivana Peruško. 
(Napomena: Tema za izradu doktorskog rada prihvaćen je na Senatu Sveučilišta u 
Zagrebu 14.07.2020.) 

7. Nastavni predmeti 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/VPS/vps_2022_12_7.pdf 
 

89. Prijedlog Akcijskog plana za unapređenje kvalitete u postupku reakreditacije 
poslijediplomskoga doktorskog studija Arheologija. 
 

90. Prijedlog Akcijskog plana za unapređenje kvalitete u postupku reakreditacije 
poslijediplomskoga doktorskog studija Filozofija. 
 

91. Izvedbeni plan nastave na poslijediplomskom doktorskom studiju Etnologija i 
kulturna antropologija. 
 

92. Izvedbeni plan nastave na poslijediplomskom doktorskom studiju Filozofija. 
 

93. Izvedbeni plan nastave na poslijediplomskom doktorskom studiju Povijest 
umjetnosti, kulturna baština i vizualna kultura. 
 

94. Prijedlog za prihvaćanje sporazuma za stjecanje međunarodnog dvojnog 
doktorata znanosti (cotutelle) između Universidad de Buenos Aires i Sveučilišta u 
Zagrebu, za studenticu Paulu Gadze na poslijediplomskom doktorskom studiju 
Hrvatske kulture. 

 

F. STJECANJE ZAVRŠNOG/SPECIJALISTIČKOG RADA 

1. Imenovanje stručnih povjerenstava za ocjenu završnog/specijalističko rada 

95. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu završnog specijalističkog rada Ive 
Bogdanović pod naslovom Psihološki faktori ovisnosti o nikotinu – uloga 
samoregulacije, samoefikasnosti i defetizma, mentorica: izv. prof. dr. sc. Slavka 
Galić. 
1. doc. dr. sc. Tanja Jurin 
2. izv. prof. dr. sc. Slavka Galić 
3. prof. dr. sc. Danijela Štimac Grbić (Hrvatski zavod za javno zdravstvo) 

2. Izvještaj za ocjenu završnog/specijalističkog rada 

96. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu završnoga specijalističkog rada Željane 
Klječanin Franić pod naslovom Sufiksalne pridjevne izvedenice u hrvatskim 
višerječnim biomedicinskim nazivima. 

str. 611 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/VPS/vps_2022_12_7.pdf
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G. SLOBODNE STUDIJSKE GODINE, KADROVSKA PITANJA I DRUGO 

1. Slobodne studijske godine i dopusti 

97. Izvještaj prof. dr. sc. Tomislava Bogdana o korištenju slobodne studijske godine 
u ak. god. 2021./2022. 

str. 614 
 

98. Izvještaj izv. prof. dr. sc. Andree Vranić o korištenju slobodne studijske godine u 
ljetnom semestru ak. god. 2020./2021. te ljetnom semestru ak. god. 2021./2022. 

str. 617 
 

99. Molba izv. prof. dr. sc. Marinka Koščeca za odobrenje korištenja slobodne 
studijske godine u ak. god. 2023./24. 

str. 624 
 

3. Drugo 

100. Prijedlog za osnivanje fakultetskoga Centra za židovsku povijest i baštinu. 

str. 625 

 

101. Prijedlog Pravilnika o radu Centra za kognitivnu znanost. 

str. 627 

 

102. Prijedlog Pravilnika o radu Centra „Filozofski u zajednici“. 

 

103. Prijedlog financijskog plana za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu 
usklađeni s državnim proračunom za 2023.  
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/Uskladeni_prijedlog_financijs

kog_plana_2023_2025_12.xlsx 

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

na_12.xlsx 

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

nancijskog_plana_12.docx 

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

a_financijskog_plana_2023_2025_12.docx 

 

103. 1. Rebalans financijskog plana za 2022. godinu. 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/Rebalans_financijskog_plana_20

22.xlsx 

 
104. Razno 
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