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SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 

FILOZOFSKI FAKULTET 

Zagreb, Ivana Lučića 3 

 

KLASA: 007-01/23-01/2 

BROJ: 3804-850-23-1 

 

Zagreb, 8. veljače 2023. 

 

POZIV 

Na osnovi članka 36. Statuta, sazivam 5. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća 

Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koja će se održati u srijedu 15. veljače 2023. s početkom 

u 11 sati u dvorani D VII. 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći  

DNEVNI RED 

 

1. Verifikacija zapisnika 4. sjednice Fakultetskog vijeća održane 18. siječnja 2023. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/zapisnik_2023_01.pdf 
 

2. Obavijesti dekana i prodekana 

 

3. Godišnji izvještaj dekana i prodekana za ak. god. 2021./2022. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/Godisnji_izvjestaj_dekana_pr

odekana.pdf 

 
 
 
 
 

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

  

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/zapisnik_2023_01.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/Godisnji_izvjestaj_dekana_prodekana.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/Godisnji_izvjestaj_dekana_prodekana.pdf
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A. IZBORI 

1. Pokretanje postupka izbora na više radno mjesto  

5. Pokretanje postupka izbora na više radno mjesto i imenovanje stručnoga 
povjerenstva za izbor prof. dr. sc. Hrvoja Potrebice na znanstveno-nastavno 
radno mjesto redovitog profesora u trajnom izboru za područje humanističkih 
znanosti, polje arheologija, grana prapovijesna arheologija, na Katedri za 
prapovijesnu arheologiju na Odsjeku za arheologiju. Predlaže se povjerenstvo u 
sastavu: 
1. prof. dr. sc. Ivor Karavanić 
2. prof. dr. sc. Ante Uglešić (Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru)  
3. prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić (Filozofski fakultet, Pula) 
 

6. Pokretanje postupka izbora na više radno mjesto i imenovanje stručnoga 
povjerenstva za izbor izv. prof. dr. sc. Davida Šporera na znanstveno-nastavno 
radno mjesto redovitog 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. Željka Matijašević 
2. prof. dr. sc. Dean Duda 
3. prof. dr. sc. Nikola Petković (Filozofski fakultet, Rijeka) 
 

7. Pokretanje postupka izbora na više radno mjesto i imenovanje stručnoga 
povjerenstva za izbor izv. prof. dr. sc. Tomislava Brleka na znanstveno-nastavno 
radno mjesto redovitog 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. Lada Čale Feldman 
2. prof. dr. sc. Dean Duda 
3. prof. dr. sc. Aleksandar Mijatović (Filozofski fakultet, Rijeka) 
 

8. Pokretanje postupka izbora na više radno mjesto i imenovanje stručnoga 
povjerenstva za izbor izv. prof. dr. sc. Jelene Vlašić Duić na znanstveno-nastavno 
radno mjesto redovite profesorice za područje humanističkih znanosti, polje 
filologija, grana fonetika, na Katedri za estetsku fonetiku i ortoepiju hrvatskog 
jezika Odsjeka za fonetiku. Predlaže se povjerenstvo u sastavu:  
1. prof. dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić 
2. prof. dr. sc. Bernardina Petrović 
3. prof. dr. sc. Lina Pliško (Filozofski fakultet, Pula) 
 

9. Pokretanje postupka izbora na više radno mjesto i imenovanje stručnoga 
povjerenstva za izbor doc. dr. sc. Gabrijele Kišiček na znanstveno-nastavno 
radno mjesto izvanredne profesorice za područje humanističkih znanosti, polje 
filologija, grana fonetika, na Katedri za estetsku fonetiku i ortoepiju hrvatskog 
jezika Odsjeka za fonetiku. Predlaže se povjerenstvo u sastavu:  
1. izv. prof. dr. sc. Jelena Vlašić Duić 
2. prof. dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić  
3. izv. prof. dr. sc. Anita Runjić-Stoilova (Filozofski fakultet, Split) 
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10. Pokretanje postupka i imenovanje povjerenstva za izbor dr. sc. Ivane Škiljan u 
naslovno znanstveno-nastavno zvanje docentice za područje humanističkih 
znanosti, polje arheologija, grana srednjovjekovna arheologija. Predlaže se 
povjerenstvo u sastavu:  
1. prof. dr. sc. Krešimir Filipec 
2. prof. dr. sc. Mirja Jarak 
3. nasl. doc. dr. sc. Ana Azinović Bebek (Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb) 
 

11. Izmjena odluke o imenovanju stručnog 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: 
umjesto vanjskog člana prof. dr. sc. Ante Bežena predlaže se prof. dr. sc. Karol 
Visinko te izmijenjeno povjerenstvo u sastavu: 
1. prof. dr. sc. Bernardina Petrović 
2. prof. dr. sc. Krešimir Mićanović 
3. prof. dr. sc. Karol Visinko (Filozofski fakultet, Rijeka) 

2. Prijedlozi za raspise natječaja na slobodno radno mjesto 

12. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor na slobodno 
znanstveno-nastavno radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, 
polje filologija, grana fonetika, na Katedri za estetsku fonetiku i ortoepiju 
hrvatskog jezika Odsjeka za fonetiku. Predlaže se povjerenstvo u sastavu:  
1. doc. dr. sc. Elenmari Pletikos Olof 
2. prof. dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić 
3. izv. prof. dr. sc. Anita Runjić-Stoilova (Filozofski fakultet, Split) 
 

13. Raspis natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva za izbor na slobodno 
suradničko radno mjesto višeg asistenta za područje humanističkih znanosti, 
polje filologija, grana teorija i povijest književnosti na međunarodnom znanstveno 
istraživačkom projektu CAPONEU – The Cartography of the Political Novel in Europe 
na određeno vrijeme od 3 godine i 9 mjeseci. Predlaže se povjerenstvo u sastavu: 
1. doc. dr. sc. Zrinka Božić  
2. izv. prof. dr. sc. Marina Protrka Štimec 
3. prof. dr. sc. Aleksandar Mijatović (Filozofski fakultet, Rijeka) 

3. Imenovanje povjerenstva za reizbor 

14. Pokretanje postupka i imenovanje stručnog povjerenstva za reizbor doc. dr. sc. 
Majde Bojić na znanstveno-nastavno radno mjesto docentice za područje 
humanističkih znanosti, grana romanistika, na Katedri za portugalski jezik i 
književnost Odsjeka za romanistiku. Predlaže se povjerenstvo u sastavu: 
1. prof. dr. sc. Nikica Talan  
2. doc. dr. sc. Nina Lanović 
3. doc. dr. sc. Mojca Medvedšek (Filozofski fakultet, Ljubljana) 
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4. Potvrda izbora 

15. 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 opću srednjovjekovnu i 
nacionalnu arheologiju. Izvještaj za izbor u znanstveno-nastavno redovitog 
profesora u trajnome izboru prihvaćen je na sjednici Fakultetskoga vijeća održanoj 
14. prosinca 2022.  
Odluka Matičnog odbora o izboru dr. sc. Krešimira Filipca u znanstveno zvanje 
znanstvenog savjetnika u trajnom izboru u znanstvenom području humanističkih 
znanosti, polje arheologija; KLASA: UP/I-640-03/22-01/1012, URBROJ: 355-06-
04-22-0004 od 20. prosinca 2022. 

15.1 Izbor dr. sc. Tanje Bukovčan u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
izvanredne profesorice za područje humanističkih znanosti, polje etnologija i 
antropologija na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju. Izvještaj za izbor u 
znanstveno nastavno zvanje izvanredne profesorice prihvaćen je na sjednici 
Fakultetskog vijeća održanoj 14. prosinca 2022. godine.  
Odluka Matičnog odbora o izboru dr. sc. Tanje Bukovčan u znanstveno zvanje više 
znanstvene suradnice u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje 
etnologija i antropologija, KLASA: UP/I-640-03/23-01/101, URBROJ: 355-06-04-
23-2 od 24. siječnja 2023. 
 

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

16. Mišljenje stručnoga povjerenstva o ispunjavanju kriterija za izbor dr. sc. Dejane 
Bouillet na slobodno znanstveno-nastavno radno mjesto redovite profesorice u 
trajnom izboru za područje društvenih znanosti, polje edukacijsko-
rehabilitacijske znanosti, na Odsjeku za pedagogiju. 

str. 15 
 

17. Izvještaj stručnog povjerenstva o izboru dr. sc. Mateusza Milana Stanojevića u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje 
humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Katedri za engleski 
jezik Odsjeka za anglistiku. 

str. 20 
 

18. Mišljenje stručnoga povjerenstva o ispunjavanju kriterija za izbor dr. sc. Suzane 
Kos na više radno mjesto izvanredne profesorice za područje humanističkih 
znanosti, polje filologija, grana slavistika na Katedri za češki jezik i književnost, na 
Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti. 

str. 51 
 

19. Izvještaj stručnog povjerenstva o izboru dr. sc. Ljatifa Demira u znanstveno-
nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, 
polje filologija, grana druge orijentalne i ostale filologije na Odsjeku za indologiju i 
dalekoistočne studije. 

str. 91 
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20. Mišljenje stručnoga povjerenstva o ispunjavanju kriterija za izbor dr. sc. Maše 
Musulin na slobodno znanstveno-nastavno na radno mjesto docentice za 
područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za 
španjolski jezik Odsjeka za romanistiku. 

str. 121 
 

21. Mišljenje stručnoga povjerenstva o ispunjavanju kriterija za izbor dr. sc. Jasmine 
Tomas na slobodno znanstveno-nastavno na radno mjesto docentice za područje 
društvenih znanosti, polje psihologija, grana eksperimentalna psihologija, na 
Odsjeku za psihologiju. 

str. 145 
 

22. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru Gorana Marića 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. 

str. 171 
 

23. Izvještaj stručnog povjerenstva o reizboru dr. sc. Kristine Katalinić u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice za područje 
humanističkih znanosti, polje filologija, grana ugrofinistika na Katedri za 
hungarologiju Odsjeka za hungarologiju, turkologiju i judaistiku. 

str. 204 
 

24. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru Pavla Luketića na suradničko radno 
mjesto asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana 
germanistika, na Katedri za skandinavistiku Odsjeka za anglistiku. 

str. 244 
 

B. MIŠLJENJE FAKULTETSKOG VIJEĆA 

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

25. Imenovanje stručnoga povjerenstva radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
predloženika za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za 
područje humanističkih znanosti, polje filozofija (predloženik: dr. sc. Bruno Ćurko) 
1. izv. prof. dr. sc. Ivana Zagorac 
2. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić 
3. prof. dr. sc. Tomislav Krznar (Učiteljski fakultet, Zagreb) 

2. Mišljenje o izborima u znanstvena zvanja predloženika 

26. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Barbare Pisker u 
znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za područje društvenih znanosti, 
polje sociologija.  

str. 247 
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27. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Ivice Muse u znanstveno 
zvanje znanstvenog suradnika za područje humanističkih znanosti, polje 
povijest. 

str. 269 

C. NASTAVNI PREDMETI 

1. Studijski programi 

28. Prijedlog kvota za upis na prijediplomske i integrirane studije u ak. god. 
2023./2024. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/Kvote_23_24.pdf 
 

29. Prijedlog izmjena i dopuna iznad 20%, ali ne više od 40%, sveučilišnog 
prijediplomskog studijskog programa Turkologija (dvopredmetni). 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/TUR_Prijediplomski.pdf 
 

30. Prijedlog izmjena i dopuna većih od 40% sveučilišnog diplomskog studijskog 
programa Turkologija (dvopredmetni). 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/TUR_Diplomski.pdf 
 

31. Prijedlog izmjena i dopuna većih od 40% sveučilišnog prijediplomskog studijskog 
programa Lingvistika (dvopredmetni). 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/LIN_Prijediplomski.pdf 
 

32. Prijedlog izmjena i dopuna većih od 40% sveučilišnog diplomskog studijskog 
programa Lingvistika (dvopredmetni). 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/LIN_Diplomski.pdf 
 

33. Prijedlog izmjena i dopuna većih od 40% sveučilišnog prijediplomskog studijskog 

programa Etnologija i kulturna antropologija (dvopredmetni). 

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

 

34. Prijedlog izmjena i dopuna većih od 40% sveučilišnog diplomskog studijskog 

programa Etnologija i kulturna antropologija (dvopredmetni). 

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

 

35. Prijedlog izmjena i dopuna većih od 40% sveučilišnog prijediplomskog studijskog 

programa Ukrajinski jezik i književnost (dvopredmetni). 

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

 

36. Prijedlog izmjena i dopuna većih od 40% sveučilišnog diplomskog studijskog 

programa Ukrajinski jezik i književnost (dvopredmetni); smjerovi: prevoditeljsko-

kulturološki, nastavnički. 

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

 

37. Prijedlog izmjena i dopuna većih od 40% sveučilišnog prijediplomskog studijskog 

programa Ruski jezik i književnost (dvopredmetni). 

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

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/Kvote_23_24.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/TUR_Prijediplomski.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/TUR_Diplomski.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/LIN_Prijediplomski.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/LIN_Diplomski.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/ETN_Prijediplomski.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/ETN_Diplomski.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/UKR_Prijediplomski.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/UKR_Diplomski.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/RUS_Prijediplomski.pdf
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38. Prijedlog izmjena i dopuna većih od 40% sveučilišnog diplomskog studijskog 

programa Ruski jezik i književnost (dvopredmetni); smjerovi: jezikoslovno-književni, 

nastavnički. 

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

 

39. Molba za sudjelovanje asistenata u nastavi za ak. god. 2022./2023. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/asistenti_VPOK_02_202
3.xlsx 
 

40. Naknadne izmjene izvedbenog plana za ak. god. 2022./2023. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/Izmjene_VPOK_02_202
3.xlsx 
 

2. Mentori 

41. Prijedlog Odsjeka za romanistiku za imenovanje mentora na nastavničkom smjeru 
diplomskog studija francuskog jezika i književnosti u ljetnom semestru ak. god. 
2022./2023.: 
- Vedrana Franović – O.Š. Vladimira Nazora, Jordanovac 23, Zagreb 
- Iva Kanjir – O.Š. Izidora Kršnjavoga, Kršnjavoga 2, Zagreb 
- Tea Kovačević – O.Š. Matka Laginje, Laginjina 13, Zagreb 
- Tea Kovačević – O.Š. Otok, Sloboština, Stjepana Gradića 4, Zagreb 
- Jasna Peršun Reškovac – O.Š. Otok, Sloboština, Stjepana Gradića 4, Zagreb 
- Tamara Zobenica – O.Š. Izidora Kršnjavoga, Kršnjavoga 2, Zagreb 

 
42. Prijedlog Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti za imenovanje 

mentora studentske prakse na smjeru Informatika (nastavnički) u ljetnom 
semestru ak. god. 2022./2023.: 
- Andreja Štancl – I. Tehnička škola Tesla, Vjekoslava Klaića 7, Zagreb 
- Ivica Buzov – Upravna škola, Prilaz Baruna Filopovića 30, Zagreb 
- Željko Toth – Obrtnička i industrijska graditeljska škola, Avenija Većeslava 

Holjevca 13, Zagreb 
 

43. Prijedlog Odsjeka za sociologiju za imenovanje mentorica na kolegiju Praksa 
nastave sociologije u ljetnom semestru ak. god. 2022./2023.: 
- Irena Ihas Jurić – 2. gimnazija, Križanićeva 4a, Zagreb 
- Zlata Paštar – 1. gimnazija, Avenija Dubrovnik 36, Zagreb 
- Marina Vrdoljak – 4. gimnazija, Ulica Žarka Dolinara 9, Zagreb 

 
44. Prijedlog Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti za izbor mentorice 

studentima za izvođenje studentske prakse u ljetnom semestru ak. god. 
2022./2023.: 
- Maja Burger – češki jezik, OŠ S. S Kranjčevića, Zagreb 

 
45. Prijedlog Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti za izbor mentorice 

studentima za izvođenje studentske prakse u ljetnom semestru ak. god. 
2022./2023.: 
- Eva Velički – ruski jezik, II. Gimnazija, Križanićeva 4, Zagreb 
 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/RUS_Diplomski.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/asistenti_VPOK_02_2023.xlsx
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/asistenti_VPOK_02_2023.xlsx
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/Izmjene_VPOK_02_2023.xlsx
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/POK/Izmjene_VPOK_02_2023.xlsx
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D. IZVJEŠTAJ O RADU ASISTENATA I VIŠIH ASISTENATA 

46. Izvještaj dr. sc. Marine Jajić Novogradec, poslijedoktorandice, o radu na Odsjeku 
za istočnoslavenske jezike i književnosti 

str. 284 
 

47. Izvještaj o radu dr. sc. Nikole Tomašegovića, asistenta na Odsjeku za povijest. 
str. 287 

 
48. Izvještaj o radu Nikole Ercega, asistenta na Odsjeku za psihologiju. 

str. 289 
 

49. Izvještaj o radu Marine Martinčević, asistentice na Odsjeku za psihologiju. 
str. 292 

 

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_02_1.pdf 
 

50. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Sebastijana Stingla pod 
naslovom Integrirana znanstvena analiza dvaju novovjekovnih grobalja 
središnje Hrvatske, na poslijediplomskome doktorskom studiju Arheologije, i za 
predlaganje mentora dr. sc. Juraja Belaja, znanstvenog savjetnika (Institut za 
arheologiju, Zagreb) 
1. prof. dr. sc. Krešimir Filipec 
2. dr. sc. Siniša Krznar, znanstveni suradnik (Institut za arheologiju, Zagreb) 
3. dr. sc. Juraj Belaj, znanstveni savjetnik (Institut za arheologiju, Zagreb) 
 

51. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Marina Kežića pod naslovom 
Caritive fictive motion constructions in English and Croatian (Karitivne 
konstrukcije fiktivnog kretanja u engleskom i hrvatskom jeziku), na 
poslijediplomskome doktorskom studiju Lingvistike, i za predlaganje mentora izv. 
prof. dr. sc. Mateusza-Milana Stanojevića 
1. prof. dr. sc. Ida Raffaelli 
2. izv. prof. dr. sc. Mateusz-Milan Stanojević 
3. izv. prof. dr. sc. Tanja Gradečak (Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, 
Filozofski fakultet) 

  

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/VPS/vps_2023_02_1.pdf
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52. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Petre Plantosar pod 
naslovom Crkvene ustanove i ekonomski pokazatelji na području Pečuške 
biskupije prema računima izvanredne papinske desetine 1332.-1335. 
godine, na poslijediplomskome doktorskom studiju Predmoderne povijesti, i za 
predlaganje mentora doc. dr. sc. Danijela Jelaša (Sveučilište J. J. Strossmayera u 
Osijeku, Filozofski fakultet) 
1. prof. dr. sc. Borislav Grgin 
2. doc. dr. sc. Danijel Jelaš (Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski 
fakultet) 
3. dr. sc. Stanko Andrić, znanstveni savjetnik (Hrvatski institut za povijest, 
Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod) 
 

53. Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu teme Ane Ille Horvat pod naslovom 
Teleurizam u romanima Valtera Huga Maea, na poslijediplomskome 
doktorskom studiju Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, 
filmologije, muzikologije i studija kulture – opći smjer, i za predlaganje mentora 
prof. dr. sc. Nikice Talana 
1. doc. dr. sc. Nina Lanović 
2. doc. dr. sc. Majda Bojić 
3. doc. dr. sc. Mojca Medvedšek (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta) 
 

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_02_2.pdf 
 

54. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje 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, i imenovanje mentora doc. dr. sc. Lovre Škopljanca. 
 

55. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu i prihvaćanje teme Željka Jeremića 
pod naslovom Utjecaj dinamičke promjene temperature boje svjetlosti na 
učinak u perceptivno-motoričkim i kognitivnim zadacima, na 
poslijediplomskome doktorskom studiju Psihologije, i imenovanje mentora prof. 
dr. sc. Dragutina Ivanca. 

3. Imenovanje stručnih povjerenstava za ocjenu doktorskog rada 

56. Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Mateje Bublić pod 
naslovom Mrežne enciklopedije u sustavu inkluzivnoga obrazovanja, mentori: 
prof. dr. sc. Damir Boras i doc. dr. sc. Zdenko Jecić 
1. prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović 
2. izv. prof. dr. sc. Petra Bago 
3. prof. dr. sc. Sanda Martinčić-Ipšić, (Fakultet informatike i digitalnih tehnologija, 
Rijeka) 

  

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/VPS/vps_2023_02_2.pdf
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4. Izvještaj stručnih povjerenstava za ocjenu doktorskog rada  

57. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Anite Katulić pod 
naslovom Upravljanje zaštitom osobnih podataka i osiguravanje 
informacijske privatnosti u knjižnicama. 

str. 296 
 

58. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Danijele Pongrac pod 
naslovom Difuzija informacija u akademskom prostoru. 

str. 300 
 

59. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada  Zlatka Vidačkovića 
pod naslovom Trendovi novinske kritike hrvatskog dugometražnog igranog 
filma od 2001. do 2019. godine. 

str. 304 
 

60. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Vladimira Bralića pod 
naslovom Model dugoročne pohrane digitalno potpisanog arhivskog gradiva. 

str. 307 
 

61. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Anamarie Sabatini 
pod naslovom Sociolingvistički i institucionalni aspekti etničnosti moliških 
Hrvata. 

str. 312 
 

62. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Edina Omerčića pod 
naslovom Politička djelatnost Srpske pravoslavne crkve u Bosni i 
Hercegovini od 1989. do 1996. 

str. 319 
 

63. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Sergeja Filipovića pod 
naslovom Srednje školstvo u Osijeku (1918.-1941.). 

str. 325 
 

64. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Ive Zečević pod 
naslovom Integracija tripartitnog i kognitivnog modela anksioznosti i 
depresivnosti u ranoj adolescenciji. 

str. 331 
 

65. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Nataše Juničić pod 
naslovom Multimodalni pristup otkrivanju lažiranja u selekcijskom 
intervjuu. 

str. 336 
 

66. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Selme Rakovac pod 
naslovom Funkcije komunikacijski relevantne šutnje u njemačkome. 

str. 340 
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5. Promjena naslova teme i mentora 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/VPS/vps_2023_02_5.pdf 
 

67. Prijedlog Stručnog povjerenstva za ocjenu teme Andreje Jović, studentice 
poslijediplomskoga doktorskog studija Znanosti o književnosti, teatrologije i 
dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture, da se naslov teme 
„Literary Resistance to Work“ (Književni otpor radu) koji je odobren na 
Fakultetskom vijeću 15. lipnja 2022. promijeni u novi naslov Literary Resistance 
to Work in English-Language Novels, from Aphra Behn to Sam Pink (Književni 
otpor radu u romanima na engleskom jeziku, od Aphre Behn do Sama Pinka). 
(Napomena: Promjena naslova predlaže se na zahtjev Povjerenstva za doktorske 
radove Sveučilišta u Zagrebu.) 
 

68. Prijedlog Vijeća poslijediplomskoga doktorskog studija Znanosti o književnosti, 
teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture – muzikološki 
smjer da se Nataši Leverić Špoljarić odobri promjena mentora pri izradi 
doktorskoga rada pod naslovom „Vokalnost u opusu Stanka Horvata“. Umjesto 
akademika Nikše Gliga za mentora se predlaže prof. dr. sc. Dalibor Davidović 
(Muzička akademija u Zagrebu). 
(Napomena: Tema za izradu doktorskoga rada odobrena je 14. svibnja 2019. na 
sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu.) 
 

69. Prijedlog Vijeća poslijediplomskoga doktorskog studija Filozofija da se Filipu 
Martinu Svibovcu odobri promjena mentora pri izradi doktorskoga rada pod 
naslovom Aspekti pojma vremena u filozofiji Nikolaja Berdjajeva. Umjesto doc. dr. 
sc. Gorana Sunajka za mentora se predlaže doc. dr. sc. Luka Janeš (Fakultet 
filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu). 
(Napomena: Tema za izradu doktorskog rada odobrena je 6. listopada 2018. na 
Senatu Sveučilišta u Zagrebu). 
 

70. Prijedlog Vijeća poslijediplomskoga doktorskog studija Lingvistika da se Snježani 
Rodek odobri promjena prvog mentora pri izradi doktorskoga rada pod naslovom 
Kulturnospecifična obilježja njemačkih i hrvatskih poslovnih izvješća: kontrastivno 
tekstološko istraživanje. Umjesto prof. dr. sc. Zrinjske Glovacki-Bernaradi, u miru, 
za mentora se predlaže izv. prof. dr. sc. Kristian Novak. Druga mentorica ostaje dr. 
sc. Lana Hudeček, znan. savjetnica.  
(Napomena: Tema za izradu doktorskoga rada i mentor odobreni su 24. travnja 
2014. na sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu.) 
 

6. Nastavni predmeti 

71. Prijedlog Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija Znanosti o književnosti, 
teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture, opći i 
muzikološki smjer, za izmjene u studijskom programu u skladu s Akreditacijskom 
preporukom i završnim izvješćem stručnoga povjerenstva u postupku 
reakreditacije provedene 6. svibnja 2019. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/VPS/vps_izmjene_programa_
ZoK.pdf 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/VPS/vps_2023_02_5.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/VPS/vps_izmjene_programa_ZoK.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/VPS/vps_izmjene_programa_ZoK.pdf
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72. Prijedlog Vijeća poslijediplomskih studija psihologije za raspis natječaja za upis 
kandidata na doktorski studij psihologije u akademskoj godini 2023./2024. 
Školarina studija iznosi 1.260,00 EUR (9.493,47 HRK) po semestru. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/VPS/vps_natjecaj_DR_23_24.
pdf 
 

73. Izvedbeni plan nastave na poslijediplomskom doktorskom studiju Glotodidaktike. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/VPS/vps_izvedbeni_plan_GL
O_2023.pdf 
 

74. Prijedlog hodograma za pokretanje Doktorske škole Filozofskog fakulteta u 
Zagrebu. 
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/VPS/vps_hodogram_doktors

ka_skola.pdf 

G. SLOBODNE STUDIJSKE GODINE, KADROVSKA PITANJA I DRUGO 

1. Pročelnici odsjeka i predstojnici katedri 

75. Prijedlog Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti za imenovanje izv. 
prof. dr. sc. Vedrana Juričića za pročelnika i izv. prof. dr. sc. Gorana Zlodija za 
zamjenika pročelnika Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti od 1. 
ožujka 2023. do 28. veljače 2025. 
 

76. Prijedlog Samostalne katedre za kineziologiju za imenovanje Svetlane Božić 
Fuštar, više predavačice, za predstojnicu i Nenada Krošnjara, predavača, za 
zamjenika predstojnice Samostalne katedre za kineziologiju od 1. ožujka 2023. do 
28. veljače 2025. 

2. Slobodne studijske godine i dopusti 

77. Molba prof. dr. sc. Tihane Petrović Leš za odobrenje korištenja slobodnih 
studijskih ljetnih semestara u ak. god. 2023./2024. i 2024./2025. 

str. 344 
 

78. Molba prof. dr. sc. Gorana Pavela Šanteka za odobrenje korištenja slobodne 
studijske godine u ak. god. 2023./2024. 

str. 345 
 

79. Molba prof. dr. sc. Nevena Jovanovića za odobrenje korištenja slobodne studijske 
godine u ak. god. 2023./2024. 

str. 346 
 

80. Molba prof. dr. sc. Dragana Bagića za odobrenje korištenja slobodne studijske 
godine u ak. god. 2023./2024. 

str. 347 
 

81. Molba prof. dr. sc. Nataše Štefanec za odobrenje korištenja slobodne studijske 
godine u ak. god. 2023./2024. 

str. 348 
 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/VPS/vps_natjecaj_DR_23_24.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/VPS/vps_natjecaj_DR_23_24.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/VPS/vps_izvedbeni_plan_GLO_2023.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/VPS/vps_izvedbeni_plan_GLO_2023.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/VPS/vps_hodogram_doktorska_skola.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/VPS/vps_hodogram_doktorska_skola.pdf
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82. Molba izv. prof. dr. sc. Trpimira Vedriša za odobrenje korištenja slobodnog 
studijskog semestra u zimskom semestru ak. god. 2023./2024. 

str. 349 
 

83. Molba Marine Martinčević, asistentice na Odsjeku za psihologiju, za korištenje 
plaćenog dopusta, u razdoblju od 1. do 31. ožujka 2023., na Faculty of Arts 
University of Ljubljana. Boravak će biti ostvaren u okviru stipendije 
Srednjoeuropskog programa razmjene za sveučilišne studije (CEEPUS).  

str. 350 
 

84. Izvještaj prof. dr. sc. Nataše Pavlović o korištenju slobodne studijske godine u 
zimskom semestru ak. god 2021./2022. i zimskom semestru ak. god. 2022./2023. 

str. 351 
 

3. Drugo 

85. Razrješenje Jelene Cvitanušić kao članice Vijeća povjerenika za kvalitetu te 

imenovanje Ranke Đurđević članicom Vijeća povjerenika za kvalitetu kao 

predstavnice Croaticuma. 

 

86. Akcijski plan za unapređenje kvalitete u postupku II. ciklusa reakreditacije 

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/FFZG_Akcijski_plan_2022_FV

_2023.pdf 

 

87. Prijedlozi za dodjelu državnih nagrada za znanost za 2022. godinu. 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/DNZ_2022.zip 

 

88. Odluka o usklađivanju naziva studijskih programa te akademskih naziva i 
akademskih stupnjeva sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj 
djelatnosti. 

str. 355 
 

89. Odobrenje Fakultetskog vijeća za poduzimanje pravnih radnji u vrijednosti iznad 
1.000.000 kn za ugovaranje poslova na radovima sanacije šteta od potresa i 
kratkoročnih pozajmica za avansno plaćanje tih radova 
 

90. Razno 

 

 

 

 

 

 

https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/FFZG_Akcijski_plan_2022_FV_2023.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/FFZG_Akcijski_plan_2022_FV_2023.pdf
https://www.ffzg.unizg.hr/files/vijece/2022_2023/DNZ_2022.zip

