
1 
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 

FILOZOFSKI FAKULTET 

Zagreb, Ivana Lučića 3 

 

KLASA: 007-01/22-01/1 

BROJ: 3804-850-22-1 

 

Zagreb, 11. siječnja 2023. 

 

POZIV 

Na osnovi članka 36. Statuta, sazivam 4. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća 

Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koja će se održati u srijedu 18. siječnja 2023. s početkom 

u 11 sati u dvorani D VII. 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći  

DNEVNI RED 

 

1. Verifikacija zapisnika 
- 2. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 16. studenog 2022. 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/zapisnik_2022_11.pdf 

 

- 2. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća održane 24. studenog 2022. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/zapisnik_izv_2022_11.pdf 
 

- 3. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 14. prosinca 2022. 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/zapisnik_2022_12.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_2022_11.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/zapisnik_izv_2022_11.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/zapisnik_2022_12.pdf
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A. IZBORI 

1. Prijedlozi za raspise natječaja na slobodno radno mjesto 

4. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor na znanstveno-
nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom izboru za područje 
humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika na međunarodnom 
znanstveno istraživačkom projektu CAPONEU - The Cartography of the Political 
Novel in Europe na određeno vrijeme od dvije godine, na 20% radnoga vremena. 
Predlaže se povjerenstvo u sastavu:  
1. prof. dr. sc. Dean Duda  
2. prof. dr. sc. Željka Matijašević 
3. prof. dr. sc. Nikola Petković (Filozofski fakultet, Rijeka) 
 

5. Imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto 
predavača za područje društvenih znanosti, polje kineziologija, grana 
kineziološka edukacija, za predmet Tjelesna i zdravstvena kultura na Samostalnoj 
katedri za kineziologiju (1 izvršitelj). 
1. Svetlana Božić Fuštar, viša predavačica 
2. Petra Barbarić, viša predavačica 
3. Davor Pavlović, viši predavač (Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Zagreb) 

2. Imenovanje povjerenstva za reizbor 

6. Pokretanje postupka i imenovanje stručnoga povjerenstva za reizbor doc. dr. sc. 
Arnalde Dobrić na znanstveno-nastavno radno mjesto docentice za područje 
humanističkih znanosti, polje filologija, grana fonetika, na Katedri za primijenjenu 
fonetiku Odsjeka 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. Mirjana Matea Kovač (Filozofski fakultet, Split) 
 

7. Pokretanje postupka i imenovanje stručnog povjerenstva za reizbor doc. dr. sc. 
Gorana Hutineca na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta za područje 
humanističkih znanosti, polje povijest na Odsjeku za povijest. Predlaže se 
povjerenstvo u sastavu: 
1. izv. prof. dr. sc. Ivica Šute 
2. prof. dr. sc. Ivo Goldstein 
3. prof. dr. sc. Aleksandar Jakir (Filozofski fakultet, Split) 
 

8. Pokretanje postupka i imenovanje stručnoga povjerenstva za reizbor dr. sc. Aide 

Korajac na nastavno radno mjesto lektorice za područje humanističkih znanosti, 

polje filologija, grana kroatistika, na Croaticumu na Odsjeku za kroatistiku. 

Predlaže se povjerenstvo u sastavu: 

1. dr. sc. Darko Matovac, viši lektor 
2. dr. sc. Marica Čilaš, viša lektorica  
3. doc. dr. sc. Josip Lasić (Sveučilište u Zadru) 
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9. Pokretanje postupka i imenovanje stručnoga povjerenstva za reizbor Ranke 
Đurđević na nastavno radno mjesto lektorice za područje humanističkih 
znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Croaticumu na Odsjeku za 
kroatistiku. Predlaže se povjerenstvo u sastavu: 
1. dr. sc. Darko Matovac, viši lektor 
2. dr. sc. Marica Čilaš, viša lektorica  
3. doc. dr. sc. Josip Lasić (Sveučilište u Zadru) 
 

10. Pokretanje postupka i imenovanje stručnoga povjerenstva za reizbor Tanje Salak 
na nastavno radno mjesto lektorice za područje humanističkih znanosti, polje 
filologija, grana kroatistika, na Croaticumu na Odsjeku za kroatistiku. Predlaže se 
povjerenstvo u sastavu: 
1. dr. sc. Darko Matovac, viši lektor 
2. dr. sc. Marica Čilaš, viša lektorica  
3. doc. dr. sc. Josip Lasić (Sveučilište u Zadru) 

3. Potvrda izbora 

11. Izbor dr. sc. Sanje Lončar u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
izvanredne profesorice za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i 
antropologija  
Izvještaj za izbor u znanstveno nastavno zvanje izvanredne profesorice prihvaćen 
je na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 14. listopada 2022. godine.  
Odluka Matičnog odbora o izboru dr. sc. Sanje Lončar u znanstveno zvanje više 
znanstvene suradnice u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje 
etnologija i antropologija, KLASA: UP/I-640-03/22-01/1372, URBROJ. 355-06-04-
22-0002 od 22. studenoga 2022. 
 

12. Izbor dr. sc. Kristine Grgić u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
izvanredne profesorice za područje humanističkih znanosti, polje filologija. 
Izvještaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice prihvaćen 
je na sjednici Fakultetskoga vijeća održanoj 12. listopada 2022. 
Odluka Matičnog odbora o izboru dr. sc. Kristine Grgić u znanstveno zvanje više 
znanstvene suradnice u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje 
filologija, KLASA: UP/I-640-03/22-01/1356, URBROJ: 355-06-04-22-0002 od 17. 
studenog 2022. 

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

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

str. 14 
 

14. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Nikolaja Lazića u znanstveno-
nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom izboru za 
područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti grana 
informacijski sustavi i informatologija, na Odsjeku za informacijske i 
komunikacijske znanosti.  

str. 40 
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15. Mišljenje stručnoga povjerenstva o ispunjavanju kriterija za izbor dr. sc. Elenmari 

Pletikos Olof na više radno mjesto izvanredne profesorice za područje 
humanističkih znanosti, polje filologija, grana fonetika, na Odsjeku za fonetiku. 

str. 76 
 

16. Mišljenje stručnoga povjerenstva o ispunjavanju kriterija za izbor dr. sc. Luke 
Bekavca na više radno mjesto izvanrednog profesora za područje humanističkih 
znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti, na Odsjeku za 
komparativnu književnost. 

str. 118 
 

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

str. 147 
 

18. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru dr. sc. Aleksandre Huić u znanstveno-
nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice za područje 
društvenih znanosti, polje psihologija, na Katedri za školsku psihologiju Odsjeka 
za psihologiju. 

str. 209 
 

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

str. 269 
 

20. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Zrinke Božić u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice za 
područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest 
književnosti, na Katedri za teoriju književnosti Odsjeka za kroatistiku. 

str. 308 
 

21. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Danijele Lucić u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice za 
područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije, na 
Katedri za vojnu sociologiju Odsjeka za sociologiju. 

str. 359 
 

22. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru Kristijana Klasana u suradničko zvanje 
i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i 
komunikacijske znanosti, na Katedri za informatiku Odsjeka za informacijske i 
komunikacijske znanosti. 

str. 407 

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

23. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
predloženice za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice za 
područje društvenih znanosti, polje sociologija, za predmet Kineziološka 
sociologija, na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (predloženica: dr. sc. 
Sunčica Bartoluci) 
1. prof. dr. sc. Dragan Bagić 
2. izv. prof. dr. sc. Ksenija Klasnić 
3. prof. dr. sc. Benjamin Perasović, znanstveni savjetnik (Institut društvenih 
znanosti Ivo Pilar) 
 

24. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
predloženica za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docentice za područje 
humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, grana anglistika na Katedri za tehničke 
strane jezike Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 
(pristupnice: dr. sc. Snježana Kereković i dr. sc. Darija Pešut) 
1. izv. prof. dr. sc. Mateusz Milan Stanojević 
2. doc. dr. sc. Anđel Starčević 
3. doc. dr. sc. Jelena Parizoska (Učiteljski fakultet, Zagreb) 
 

25. Imenovanje stručnog povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
predloženica za izbor u nastavno zvanje predavačice za područje humanističkih 
znanosti, znanstveno polje jezikoslovlje, grana anglistika na Katedri za tehničke 
strane jezike Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 
(pristupnice: Jelena Hodak i Iva Grubišić Ćurić) 
1. dr. sc. Tea Raše, lektorica 
2. Marina Zubak Pivarski, viša lektorica 
3. dr. sc. Snježana Kereković, viša predavačica (Fakultet strojarstva i brodogradnje, 
Zagreb) 
 

2. Mišljenje o izborima u zvanja predloženika drugih visokih učilišta 

26. Mišljenje o izboru dr. sc. Ivane Podnar, Dubravke Vranić i dr. sc. Melihe Aljukić 
u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje 
humanističkih znanosti, polje povijesti umjetnosti, grana Povijest i teorija likovnih 
umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija, na Arhitektonskom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 

str. 410 

3. Mišljenje o izborima u znanstvena zvanja predloženika 

27. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Ive Rinčić u 
znanstveno zvanje znanstvene savjetnice za područje humanističkih znanosti, 
polje filozofija. 

str. 436 
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28. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Teodore Fonović 
Cvijanović u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za područje 
humanističkih znanosti, polje filologija. 

str. 468 
 

29. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Krešimira Lackovića 
u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za područje društvenih 
znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti. 

str. 495 
 

30. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Mirele Landsman 
Vinković u znanstveno zvanje znanstvene suradnice za područje humanističkih 
znanosti, polje germanistika. 

str. 522 

C. NASTAVNI PREDMETI 

1. Studijski programi 

31. Molba da se kolegiji s diplomskog studija Odsjeka za romanistiku Individualni 

čimbenici u ovladavanju stranim jezikom priznaje kao izborni kolegij koji nosi 

nastavničke kompetencije. 

str. 543 

 

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

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/Molbe_VPOK_01_2023_i

zmjene.xlsx 

 

33. Molbe za sudjelovanje asistenata u nastavi za ak. god. 2022./2023. 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/Molbe_VPOK_01_2023_

asistenti.xlsx 

 

33.1 Prijedlog izmjena i dopuna iznad 20%, ali ne više od 40%, sveučilišnog 

prijediplomskog studijskog programa Nederlandistika (dvopredmetni). 

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

 

33.2 Prijedlog izmjena i dopuna iznad 20%, ali ne više od 40%, sveučilišnog 

diplomskog studijskog programa Nederlandistika (dvopredmetni). 

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

 

33.3 Prijedlog izmjena i dopuna iznad 20%, ali ne više od 40%, sveučilišnog 

prijediplomskog studijskog programa Germanistika (dvopredmetni). 

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

  

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/Molbe_VPOK_01_2023_izmjene.xlsx
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/Molbe_VPOK_01_2023_izmjene.xlsx
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/Molbe_VPOK_01_2023_asistenti.xlsx
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/Molbe_VPOK_01_2023_asistenti.xlsx
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/NED_prijedipl.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/NED_dipl.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/GER_prijedipl.pdf
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33.4 Prijedlog izmjena i dopuna iznad 20%, ali ne više od 40%, sveučilišnog 

diplomskog studijskog programa Germanistika (dvopredmetni); smjerovi: 

kulturološki, nastavnički. 

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

 

33.5 Prijedlog izmjena i dopuna većih od 40% sveučilišnog prijediplomskog 

jednopredmetnog studijskog programa Filozofija. 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/FIL1_prijedipl.pdf 

 

33.6 Prijedlog izmjena i dopuna većih od 40% sveučilišnog prijediplomskog 

studijskog programa Filozofija (dvopredmetni) 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/FIL2_prijedipl.pdf 

 

33.7 Prijedlog izmjena i dopuna većih od 40% sveučilišnog diplomskog 

jednopredmetnog studijskog programa Filozofija. 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/FIL1_dipl.pdf 

 

33.8 Prijedlog izmjena i dopuna većih od 40% sveučilišnog diplomskog studijskog 

programa Filozofija (dvopredmetni); smjerovi: nastavnički, znanstveni. 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/FIL2_dipl.pdf 

2. Angažiranje vanjskih suradnika i ugovornih lektora 

34. Molba Odsjeka za anglistiku za odobrenje angažiranja strane ugovorne lektorice za 
norveški jezik Stine Knudsen Kirkhorn na Katedri za skandinavske jezike i 
književnosti. 

3. Mentori 

35. Prijedlog Odsjeka za pedagogiju za imenovanje mentorica za kolegij Školska 
stručno-pedagoška praksa za akademsku godinu 2022./2023. – dopune i izmjene:  
Vladislava Perić  (OŠ Mate Lovraka, Aleja Blaža Jurišića 13, 10040, Zagreb) 
Natalija Šnidarić (Škola za medicinske sestre Mlinarska, Mlinarska cesta 34, 10000, 
Zagreb) – promjena prezimena mentorice 
 

36. Prijedlog Odsjeka za pedagogiju za imenovanje mentorica za kolegij Stručno 
pedagoška praksa u ustanovi ranog odgoja i obrazovanja za akademsku godinu 
2022./2023.: 
Klara Ana Stamenković (DV „Dječja igra“, A. B. Jurišića 9, Zagreb) 
Antonia Tolić, Martina Ivanović (DV „ Gajnice“, Hrvatskih iseljenika 6, Zagreb) 
Sonja Srebačić (DV  „Malešnica“,  A. Topića Mimare 36, Zagreb) 
Mirna Krpan (DV  „Medveščak“, Voćarska bb, Zagreb) 
Andrea Lanščak  (DV  „M. Sachsa“,  Sachsova 5. Zagreb) 
Sanda Barić (DV  „Šumska jagoda“, Sveti Duh 75, Zagreb) 
Đurđica Grozdanović (DV  „Trešnjevka“,  Badalićeva 24, Zagreb) 
Biljana Maras (DV  „Trnsko“, Trnsko 19, Zagreb) 
Katica Kuljašević (DV  „Vrbik“, Gagarinov put 10, Zagreb) 
Vesna Kašuba (DV  „Zrno“, Nede Krmpotić 5, Zagreb) 
Ivanka Vanjek (DV  „Grigor Vitez“, Ratarska 5, Zagreb)  

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/GER_dipl.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/FIL1_prijedipl.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/FIL2_prijedipl.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/FIL1_dipl.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/FIL2_dipl.pdf
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D. IZVJEŠTAJ O RADU ASISTENATA I VIŠIH ASISTENATA 

37. Izvještaj o radu Martine Pocrnić, asistentice na Odsjeku za psihologiju. 
str. 544 

 
38. Izvještaj o radu Martina Sukalića, asistenta na Katedri za hungarologiju Odsjeka 

za hungarologiju, turkologiju i judaistiku. 
str. 546 

 

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_2023_1_1.pdf 
 

39. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Jere Drpića pod naslovom 
Rimske ceste u promjenjivom krajoliku međurječja Save, Drave i Dunava od 
1.-5. st., na poslijediplomskome doktorskom studiju Arheologije, i za predlaganje 
mentorice dr. sc. Ivane Ožanić Roguljić, znanstvene suradnice (Institut za 
arheologiju, Zagreb) 
1. prof. u miru dr. sc. Mirjana Sanader 
2. dr. sc. Ivana Ožanić Roguljić, znanstvena suradnica (Institut za arheologiju, 
Zagreb) 
3. dr. sc. Ljubica Perinić, viša znanstvena suradnica (Odsjek za arheologiju HAZU) 
 

40. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Petre Grebenac pod 
naslovom Tekstualni subjekt u poeziji Marije Stepanove od 2001. do 2017., na 
poslijediplomskome doktorskom studiju Znanosti o književnosti, teatrologije i 
dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture – opći smjer, i za 
predlaganje mentorice prof. dr. sc. Jasmine Vojvodić 
1. izv. prof. dr. sc. Danijela Lugarić Vukas 
2. prof. dr. sc. Jasmina Vojvodić  
3. prof. dr. sc. Kornelija Ičin (Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet) 
 

41. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Sebastiana Antonia 
Kukavice pod naslovom Dekadentski roman i antimodernizam, na 
poslijediplomskome doktorskom studiju Znanosti o književnosti, teatrologije i 
dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture – opći smjer, i za 
predlaganje mentora izv. prof. dr. sc. Tomislava Brleka 
1. doc. dr. sc. Lovro Škopljanac 
2. izv. prof. dr. sc. Tomislav Brlek 
3. izv. prof. dr. sc. Predrag Brebanović (Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet) 

  

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/VPS/vps_2023_1_1.pdf
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42. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Ane Klopotan pod naslovom 
Književnost za mlade u kontekstu međunarodnog književnog polja 21. 
stoljeća, na poslijediplomskome doktorskom studiju Znanosti o književnosti, 
teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture – opći smjer, 
i za predlaganje mentorice doc. dr. sc. Maše Grdešić 
1. doc. dr. sc. Lovro Škopljanac 
2. doc. dr. sc. Maša Grdešić 
3. izv. prof. dr. sc. Dubravka Zima (Fakultet hrvatskih studija u Zagrebu) 
 

43. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Maje Tabak Demo pod 
naslovom Liber privilegiorum episcopatus Zagrabiensis (povijesno-
diplomatička analiza), na poslijediplomskome doktorskom studiju Predmoderne 
povijesti, i za predlaganje mentora izv. prof. dr. sc. Tomislava Galovića 
1. prof. dr. sc. Borislav Grgin 
2. prof. u miru dr. sc. Mirjana Matijević Sokol 
3. dr. sc. Damir Karbić (Odsjek za povijesne znanosti HAZU) 
 

44. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Paule Greiner pod naslovom 
Društvene i prostorne prakse osoba s iskustvom uličnog beskućništva - 
studija slučaja grada Zagreba, na poslijediplomskome doktorskome studiju 
Sociologije, i za predlaganje mentorica dr. sc. Lynette Šikić-Mićanović, znanstvene 
savjetnice (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb) i doc. dr. sc. Jane Vukić 
1. doc. dr. sc. Danijela Lucić  
2. dr. sc. Tanja Vučković Juroš, znan. suradnica 
3. dr. sc. Sara Ursić, znan. suradnica (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 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_2023_1_2.pdf 
 

45. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Hrvoja Ercega pod 
naslovom Local elites and social identities in Late Antiquity Narona and its 
hinterland (Lokalne elite i društveni identiteti kasnoantičke Narone i 
njezinog zaleđa), i imenovanje mentora prof. dr. sc. Hrvoja Gračanina i dr. sc. 
Danijela Džina, docent (University of Macquarie). 
 

46. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Jasne Jakšić pod 
naslovom Umjetnost i političko u Hrvatskoj nakon 1989. – postmedijske 
umjetničke prakse od izvedbi političkih identiteta do društvenih pokreta, na 
poslijediplomskome doktorskom studiju Povijesti umjetnosti, i imenovanje 
mentorice prof. dr. sc. Leonide Kovač (Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb). 
 

47. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Dijane Šobota pod 
naslovom Konceptualizacija kritičke informacijske pismenosti na radnome 
mjestu, na poslijediplomskome doktorskom studiju Informacijske i 
komunikacijske znanosti, i imenovanje mentorice prof. dr. sc. Sonje Špiranec. 
 

48. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Gordane Škaljac 
Narančić pod naslovom Uloga digitalizacije i novih tehnologija u promjenama 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/VPS/vps_2023_1_2.pdf
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televizijskih vijesti na primjeru središnjeg Dnevnika HTV-a, na 
poslijediplomskome doktorskom studiju Informacijske i komunikacijske znanosti, 
i imenovanje mentorice prof. dr. sc. Tene Perišin (Fakultet političkih znanosti u 
Zagrebu). 
 

49. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Elme Hadžić pod 
naslovom Promjene u životu obitelji osoba nestalih u ratu nakon razrješenja 
nejasnog gubitka, na poslijediplomskome doktorskom studiju Psihologije, i 
imenovanje mentora prof. emeritus dr. sc. Deana Ajdukovića. 
 

50. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Marijete Ranogajec 
Kukulj pod naslovom Metodička analiza udžbenika iz Prirode i društva, na 
poslijediplomskome doktorskom studiju Pedagogije, i imenovanje mentora izv. 
prof. dr. sc. Ante Kolaka. 

3. Imenovanje stručnih povjerenstava za ocjenu doktorskog rada  

51. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Sanje 
Marinov Vranješ pod naslovom Razvoj leksičke sposobnosti u engleskome 
kao inome jeziku tijekom inozemnoga studijskoga boravka, mentorica: prof. 
dr. Višnja Pavičić Takač (Filozofski fakultet, Osijek) 
1. prof. dr. sc. Zrinka Jelaska 
2. doc. dr. sc. Stela Letica Krevelj 
3. doc. dr. sc. Kristina Cergol (Učiteljski fakultet, Zagreb) 
 

52. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Dore Derado 
Giljanović pod naslovom Strategije aproprijacije u suvremenoj umjetnosti u 
Hrvatskoj, mentori: prof. dr. sc. Jasna Galjer i izv. prof. dr. sc. Dalibor Prančević 
(Filozofski fakultet, Split) 
1. izv. prof. dr. sc. Ana Munk 
2. dr. sc. Leonida Kovač (Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb) 
3. dr. sc. Suzana Marjanić, znanstvena savjetnica (Institut za etnologiju i 
folkloristiku, Zagreb) 
 

53. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Ivana Viđena pod 
naslovom Povijest zaštite spomenika u Dubrovniku od 1815. do 1941. godine, 
mentor: prof. dr. sc. Marko Špikić 
1. izv. prof. dr. sc. Franko Ćorić 
2. prof. dr. sc. Zlatko Jurić 
3. prof. dr. sc. Marijan Bradanović (Filozofski fakultet,Rijeka) 
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54. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Ane Pavelić 
Tremac pod naslovom Provjera modela internaliziranoga i 
eksternaliziranoga tipa PTSP-a i zdravstvenih ishoda u hrvatskih veterana, 
mentorica: prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić 
1. prof. dr. sc. Anita Vulić Prtorić (Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju) 
2. prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić  
3. izv. prof. dr. sc. Tija Žarković Palijan (Neuropsihijatrijska bolnica dr. Ivan Barbot 
Popovača) 
 

55. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Rebeke Prosoli 
pod naslovom Stres i suočavanje sa stresom roditelja djece sportaša, 
mentorice: izv. prof. dr. sc. Margareta Jelić i prof. dr. sc. Renata Barić (Kineziološki 
fakultet u Zagrebu) 
1. prof. dr. sc. Gordana Keresteš 
2. izv. prof. dr. sc. Margareta Jelić  
3. prof. dr. sc. Renata Barić (Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu) 
4. izv. prof. dr. sc. Anita Lauri Korajlija 
5. izv. prof. dr. sc. Miranda Novak (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb) 
 

56. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Šime Perovića 
pod naslovom Pokrštavanje Hrvata u svjetlu arheoloških nalaza, mentor: prof. 
dr. sc. Ante Uglešić (Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju) 
1. prof. dr. sc. Krešimir Filipec 
2. akademik Željko Tomičić (HAZU) 
3. prof. dr. sc. Ante Uglešić (Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju) 

4. Izvještaj stručnih povjerenstava za ocjenu doktorskog rada  

57. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Zdenke Burda pod 
naslovom Svrha ili opći cilj Hrvatskoga jezika u srednjoj školi od 
sedamdesetih godina 20. st. do danas. 

str. 548 
 

58. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Branke Bagarić pod 
naslovom The role of the Internet in development and treatment of mental 
health problems (Uloga interneta u razvoju i tretiranju psihičkih smetnji.) 

str. 553 
 

59. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Vedrana Dukovskog 
pod naslovom Vojna uprava Jugoslavenske armije i gospodarske prilike u 
hrvatskom dijelu Istre 1945.-1947. 

str. 563 
 

60. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Mirele Dakić pod 
naslovom Udio avangarde u feminističkoj teoriji. 

str. 568 
61. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Sanje Radmilo 

Derado pod naslovom Literarne reprezentacije neoliberalne ekonomske 
paradigme u suvremenoj irskoj ženskoj prozi 2006.-2016. 

str. 572 
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5. Imenovanje mentora 

62. Prijedlog Vijeća poslijediplomskoga doktorskog studija Povijest umjetnosti da se 
Andrei Klobučar uz prvu mentoricu prof. dr. sc. Jasnu Galjer imenuje i druga 
mentorica izv. prof. dr. sc. Ana Munk pri izradi doktorskoga rada pod naslovom 
„Ženski identiteti i oblikovanje tekstila u Hrvatskoj između dva svjetska rata“. 
Napomena: Tema za izradu doktorskoga rada i mentorica odobreni su 15. siječnja 
2013. na sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu. 
 

63. Prijedlog Vijeća poslijediplomskoga doktorskog studija Lingvistike da se Diegu 
Fernandu Valiju Antunesu Alvesu uz prvog mentora doc. dr. sc. Bože Bekavca 
imenuje i drugi mentor prof. dr. sc. Daniel Zeman (Charles University, Faculty of 
Mathematics and Physics, Republika Češka) pri izradi doktorskoga rada pod 
naslovom „Computational typological analysis of syntactic structures in European 
Languages“ (Računalna tipološka analiza sintaktičkih struktura u europskim 
jezicima). 
Napomena: Tema za izradu doktorskoga rada i mentor odobreni su 15. veljače 
2022. na sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu. 

6. Obustava postupka ocjene teme  
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/VPS/vps_2023_1_6.pdf 
 

64. Obustava postupka ocjene teme Andree Klobučar pod naslovom Tekstilno 
stvaralaštvo hrvatskih autorica od 1916. do 1945. – Između umjetnosti, 
obrta i dizajna, na poslijediplomskome doktorskom studiju Povijesti umjetnosti, 
na zahtjev studentice. 

7. Nastavni predmeti 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/VPS/vps_2023_1_7.pdf 
 

65. Prijedlog Specijalističkog studija kliničke psihologije da se u program studija uvede 
kolegij Psihološka procjena i prevencija psihičkih smetnji u školskom 
kontekstu. Nositeljice kolegija su izv. prof. dr. sc. Anita Lauri Korajlija i prof. dr. sc. 
Nataša Jokić-Begić. 
Izvedbeni plan nastave na poslijediplomskom doktorskom studiju: 
- Informacijske i komunikacijske znanosti 
- Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu 
- Predmoderne povijesti  
- Psihologije 
- Sociologije  
- Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i 
studija kulture – opći smjer 
- Lingvistike 

  

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/VPS/vps_2023_1_6.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/VPS/vps_2023_1_7.pdf
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F. STJECANJE ZAVRŠNOG/SPECIJALISTIČKOG RADA 

1. Imenovanje stručnih povjerenstava za ocjenu završnog/specijalističko rada 

66. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu završnog specijalističkog rada 
Josipe Mrla pod naslovom Razumijevanje uloge depresije u razvoju blagog 
kognitivnog poremećaja, mentorica: doc. dr. sc. Tanja Jurin 
1. izv. prof. dr. sc. Anita Lauri Korajlija 
2. doc. dr. sc. Tanja Jurin 
3. prof. dr. sc. Ninoslav Mimica (Medicinski fakultet, Zagreb) 
 

G. SLOBODNE STUDIJSKE GODINE, KADROVSKA PITANJA I DRUGO 

1. Slobodne studijske godine i dopusti 

67. Molba prof. dr. sc. Sanje Cvetnić za odobrenje korištenja slobodne studijske 
godine u ak. god. 2023./2024. 

str. 576 
 

68. Molba prof. dr. sc. Lahorke Plejić Poje za odobrenje korištenja slobodne 
studijske godine u ak. god. 2023./2024. 

str. 577 
 

69. Molba prof. dr. sc. Igora Mikecina za odobrenje korištenja slobodne studijske 

godine u ak. god. 2023./2024. 

str. 578 

 

70. Molba izv. prof. dr. sc. Etami Borjan za odobrenje korištenja slobodne studijske 
godine u ak. god. 2023./2024.  

str. 579 
 

3. Drugo 

71. Prijedlozi za dodjelu nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 

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

 

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

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

x 

 

 

72. Razno 
 
 
 

 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/nagrade_HAZU.zip
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/Pravilnik_FF_u_zajednici.docx
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/Pravilnik_FF_u_zajednici.docx

