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SJEDNICA FAKULTETSKOGA VIJEĆA 
(ZAPISNIK, 26. ožujka 2015. godine) 

Mjesto i vrijeme održavanja: F-006, 13:00h 

Prisutno:  60 članova Nije prisustvovalo:  26 članova (popis u privitku) 

Zapisničar: Eduard Martinčić 

 

 

DNEVNI RED: 

1. Prihvaćanje i ovjera Zaključaka 5. sjednice Fakultetskoga vijeća 

2. Izvješća dekana, prodekana i predstavnika Studentskoga zbora 

3. Pokretanje postupka izbora dekana; donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za izbor 

dekana 

4. Kadrovska pitanja 

5. Prijedlog za dodjelu nagrade Ivan Filipović prof. dr. sc. Jasminki Zloković 

6. Prijedlog upisnih kvota za 2015./2016. akademsku godinu za poslijediplomske sveučilišne 

(doktorske) i poslijediplomske specijalističke studije 

7. Prihvaćanje Izvješća Povjerenstva za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz 

psihologije u akademskoj godini 2014./2015. 

8. Prihvaćanje Izvješća Povjerenstva za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij 

"Izdavaštvo i mediji" u akademskoj godini 2014./2015. 

9. Prihvaćanje godišnjih izvješća doktoranada na doktorskom studiju Filozofija i suvremenost 

10. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij pedagogije 

10.1. Imenovanje mentora i komentora u izradi doktorskog rada (Valentina Martan) 

10.2. Imenovanje mentora u izradi doktorskog rada (Ksenija Rukavina Kovačević) 

11. Imenovanje mentora asistentici Bojani Vignjević, Odsjek za pedagogiju 

12. Povjeravanje nastave višim asistentima 

13. Prihvaćanje popisa izbornih predmeta državne mature na prijedlog NCVVO-a  

14. Izdavačka djelatnost - prihvaćanje za tisak rukopisa doc. dr. sc. Lovorke Gruić-Grmuše 

"Romaneskni svijet Kurta Vanneguta" 

15. Angažiranje vanjskih suradnika - dopuna 

16. Molbe za odsustvo 

17. Razno 

 

 

Dnevni red 6. sjednice Fakultetskoga vijeća prihvaćen je jednoglasno.  

 

Ad. 1. Prihvaćanje i ovjera Zaključaka 5. sjednice Fakultetskoga vijeća 

 



 

 

 

Zaključci 5. sjednice Fakultetskoga vijeća prihvaćeni su jednoglasno. 

 

Prihvaćeno: jednoglasno 

 

Ad. 2. Izvješća dekana, prodekana i predstavnika studentskoga zbora 

 

2.1. Izvješće Dekana 

Nova izdanja 

 Međuratna arhitektura Rijeke i Sušaka, usporedba i europsko okruženje Julije Lozzi 

Barković 

 Umjetnost i politička korektnost Vladimira Petera Gossa 

 Pax Americana na Jadranu i Balkanu Vjekoslava Perice 

 

2.2. Izvješće prodekana za nastavu i studentska pitanja 

Izvješće sa 76. sjednice Senata održane 24. ožujka 2015. godine 

 Prihvaćeno izvješće o provedbi Strategije 

 Prihvaćen Pravilnik o cjeloživotnom obrazovanju 

 Prihvaćen pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o međunarodnoj razmjeni  

studenata, nastavnika i drugoga osoblja u okviru Erasmus programa 

 Imenovanja članova odbora Sveučilišta u Rijeci: 

 Odbor za strategiju 

 Odbor za statutarna pitanja 

 Odbor za proračun 

Imenovanja 

 Zoran Sušanj imenovan članom Sveučilišnoga Odbora za strategiju 

Obavijesti 

 Ukidanje Centra za učenje i poučavanje 

 MudRi će se prenijeti u nacionalni sustav SRCE zbog velikih sigurnosnih nedostataka. Bit 

će potrebno napraviti kopije sadržaja zbog mogućnosti gubitka 5-10% materijala prilikom 

prebacivanja 

Diana Stolac navela je da će neko vrijeme paralelno funkcionirati oba sustava. 

 

 Uskoro novi sharepoint portal Sveučilišta u Rijeci 

 Raspodjela sredstava unutar fonda 3% - većim se dijelom sredstva preusmjeravaju za 

sanaciju fasade na zgradi Odjela 

 Zahtjev za postotna radna mjesta koju smo uputili Sveučilištu poslan u MZOS 

 U tijeku je posjeta Povjerenstva za provedbu unutarnje prosudbe sustava za osiguravanje 

kvalitete 

 Dan fakulteta 7. svibnja 2015. godine 

 Dekanova nagrada (kriteriji kao prošle godine; zaprimanje prijava do 30. travnja 2015.) 

 Promocija diplomiranih studenata krajem travnja (vjerojatno 24. travnja 2015.) 

 

2.3. Izvješće prodekana za znanost i međunarodnu suradnju 

 Otvoren natječaj za znanstvene projekte: 

- Fond ''Jedinstvo uz pomoć znanja'' (UKF) potpora „Preko granice“ u sklopu programa 

''Znanstvena suradnja''. Uključuje suradnju s hrvatskom znanstvenom i stručnom 

dijasporom. Traje do 12. lipnja 2015. godine. 

 

2.4. Izvješće prodekana za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje 

 Program cjeloživotnoga učenja Jezično usavršavanje nastavnika za EJVIN 

- doc. dr. sc. Branka Drljača Margić i doc. dr. sc. Irena Vodopija Krstanović, 

kompetencije za izvođenje visokoškolske nastave na engleskome jeziku, 8 ECTS-



 

 

 

bodova, 30 sati nastave, 20 polaznika; više od 100 zainteresiranih nastavnika sa 

sastavnica Sveučilišta u Rijeci - program je osobito dobar za mlađe kolege jer se 

vrednuje za izvrsnost. Pokušat će se dogovoriti program samo za naše kolege. 

 „Projekt fleksibilizacije studijskih programa i priznavanje kompetencija stečenih izvan 

studijskih programa“ u okviru programskih ugovora MZOS-a i Sveučilišta 

1. predvidjeti iznos ECTS-a na pojedinom studijskom programu koji se može dodijeliti 

za izvannastavne aktivnosti (prema Preporuci Stručnoga vijeća Centra za studije: do 

10% ECTS-bodova na studiju).  

2. razraditi model priznavanja konkretnih izvannastavnih aktivnosti (prema Preporuci 

Stručnoga vijeća Centra za studije: definirati postupak i imenovati tijela koja će 

odobravati i nadzirati priznavanje i vrednovanje kompetencija stečenih izvan 

studijskoga programa) - model je razrađen, ECTS koordinatori biti će obaviješteni u 

roku od tjedan dana, a odsjeci konzultirani. 

 

2.5. Izvješće prodekana za opće poslove 

 Zamjena računala djelatnika prema planu redovne petogodišnje zamjene kreće sljedeći 

tjedan 

 Problemi s grijanjem - dio sustava automatski u zgradi isključuje dio grijanja oko 11 sati, 

radi se na otklanjanju kvara unutar sustava upravljanja 

 Osposobljavanje za zaštitu od požara 

13. 4. (ponedjeljak), 15. 4. (srijeda) i 17. 4. (petak) od 9:00 do 11:00 sati 

 Postavljeni ormarići za prvu pomoć na južnoj strani kod liftova: 

1. kat (ključ ormarića u F-115) 4. kat (ključ ormarića u F-419) 

2. kat (ključ ormarića u F-214)  6. kat (ključ ormarića u F-605) 

3. kat (ključ ormarića u F-318)  8. kat (ključ ormarića u F-806) 

 

Izvješća su prihvaćena jednoglasno.  

 

Ad. 3. Pokretanje postupka izbora dekana; donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za 

izbor dekana 

 

FV jednoglasno je prihvatilo kako slijedi: 

1. pokretanje postupka izbora dekana  

2. Odluku o imenovanju Povjerenstva za izbor dekana u sljedećem sastavu: 

1. prof. dr. sc. Silvana Vranić – predsjednica Povjerenstva 

2. prof. dr. sc. Nina Kudiš, članica 

3. prof. dr. sc. Dražen Domijan, član 

 

Prijave kandidata: do 10. travnja 

Potvrda prijava: do 18. travnja (materijali na SPP-u) 

Izbor: 30. travnja (redovna sjednica FV-a) 

 

Prihvaćeno: jednoglasno 

 

Ad. 4. Kadrovska pitanja 

 

4.1. Izbori u suradnička zvanja 

4.1.1. Na temelju ocjene Stručnog povjerenstva, imenovanog na sjednici Fakultetskog vijeća 

Filozofskog fakulteta u Rijeci dana 29. siječnja 2015. godine, u sastavu: prof. dr. sc. Branko 

Rafajac, izv. prof. dr. sc. Vesna Kovač i doc. dr. sc. Bojana Ćulum o ispunjavanju uvjeta 

pristupnika za izbor u suradničko zvanje asistenta 

 

FV jednoglasno je izabralo Nenu Vukelić, mag. psihologije, u suradničko zvanje i na radno mjesto 



 

 

 

asistenta, na određeno vrijeme, iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polja psihologije (do 

povratka djelatnice s rodiljnog i roditeljskog dopusta). 

4.1.2. Na temelju ocjene Stručnog povjerenstva, imenovanog na sjednici Fakultetskog vijeća 

Filozofskog fakulteta u Rijeci dana 29. siječnja 2015. godine, u sastavu: doc. dr. sc. Gianna 

Mazzieri Sanković, doc. dr. sc. Suzana Jurin i doc. dr. sc. Vesna Deželjin o ispunjavanju uvjeta 

pristupnice za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta 

 

FV jednoglasno je izabralo Astrid Kovačević, mag. talijanskog jezika i književnosti i mag. 

komparativne književnosti, u naslovno suradničko zvanje asistenta, iz znanstvenog područja 

humanističkih znanosti, polja filologije, grane romanistika na Odsjeku za talijanistiku (bez 

zasnivanja radnog odnosa). 

 

4.2. Prihvaćanje izvješća stručnoga povjerenstva u postupku izbora 

4.2.1. Na temelju ocjene Stručnog povjerenstva, imenovanog na sjednici Fakultetskoga vijeća 

Filozofskog fakulteta u Rijeci dana 29. siječnja 2015. godine, u sastavu: prof. dr. sc. Stipe Grgas, 

prof. dr. sc. Branka Kalogjera i prof. dr. sc. Marija Brala-Vukanović o radu zaposlenice doc. dr. sc. 

Lovorke Gruić-Grmuša, za razdoblje od 2010. do 2015. godine  

 

FV jednoglasno je prihvatilo pozitivno izvješće o radu doc. dr. sc. Lovorke Gruić-Grmuše, te se 

doc. dr. sc. Lovorka Gruić-Grmuša reizabire na radno mjesto docentice iz znanstvenog područja 

humanističkih znanosti, polja filologije, grane anglistika na Odsjeku za anglistiku na vrijeme od pet 

godina. 

 

4.3. Raspisivanje natječaja, pokretanje postupka izbora i imenovanje stručnoga povjerenstva 

4.3.1. Odsjek za anglistiku 

4.3.1.1. Pokretanje postupka izbora doc. dr. sc. Lovorke Gruić-Grmuše u znanstveno zvanje više 

znanstvene suradnice, iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polja filologije. 

Imenuje se stručno povjerenstvo u sastavu: 

1) prof. dr. sc. Stipe Grgas (Filozofski fakultet u Zagrebu) 

2) izv. prof. dr. sc. Jelena Šesnić (Filozofski fakultet u Zagrebu)  

3) prof. dr. sc. Branka Kalogjera (Filozofski fakultet u Rijeci) 

 

Prihvaćeno: jednoglasno 

 

4.3.1.2. Raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na 

radnom mjestu docenta, iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane 

anglistika. 

Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 

1) prof. dr. sc. Branka Kalogjera (Filozofski fakultet u Rijeci) 

2) doc. dr. sc. Lovorka Gruić-Grmuša (Filozofski fakultet u Rijeci) 

3) prof. dr. sc. Boris Pritchard (Pomorski fakultet u Rijeci) 

 

Prihvaćeno: jednoglasno 

 

4.3.2. Odsjek za psihologiju 
4.3.2.1. Imenovanje stručnog povjerenstva za izbor pristupnice dr. sc. Ljerke Hajncl u 

odgovarajuće znanstveno zvanje, iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polja psihologije u 

sastavu. 

Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 

1) prof. dr. sc. Vladimir Takšić (Filozofski fakultet u Rijeci) 

2) izv. prof. dr. sc. Nada Krapić (Filozofski fakultet u Rijeci) 

3) doc. dr. sc. Daniela Šincek (Filozofski fakultet u Osijeku) 

 



 

 

 

Prihvaćeno: jednoglasno 

 

 

Ad. 5. Prijedlog za dodjelu nagrade Ivan Filipović prof. dr. sc. Jasminki Zloković 

 

FV jednoglasno je prihvatilo prijedlog Odsjeka za pedagogiju za dodjelu nagrade Ivan Filipović 

red. prof. dr. sc. Jasminki Zloković. 

(Prijedlog u prilogu). 

 

Ad. 6. Prijedlog upisnih kvota za 2015./2016. akademsku godinu za poslijediplomske 

sveučilišne (doktorske) i poslijediplomske specijalističke studije 

 

FV jednoglasno je prihvatilo upisne kvote za akademsku godinu 2015./2016. za poslijediplomske 

sveučilišne (doktorske) i poslijediplomske specijalističke studije. 

(Izvješća u prilogu).  

 

Prihvaćeno: jednoglasno 

 

Ad. 7. Prihvaćanje izvješća Povjerenstva za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) 

studij iz psihologije u akademskoj godini 2014./2015. 

 

FV jednoglasno je prihvatilo izvješća Povjerenstva za upis na poslijediplomski sveučilišni 

(doktorski) studij iz psihologije u akademskoj godini 2014./2015. 

(Izvješća u prilogu). 

 

Prihvaćeno: jednoglasno 

 

Ad. 8. Prihvaćanje izvješća Povjerenstva za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) 

studij "Izdavaštvo i mediji" u akademskoj godini 2014./2015.  

 

FV jednoglasno je prihvatilo izvješća Povjerenstva za upis na poslijediplomski (doktorski) studij 

Izdavaštvo i mediji u akademskoj godini 2014./2015. 

(Izvješća u prilogu) 

 

Prihvaćeno: jednoglasno 

 

Ad. 9. Prihvaćanje godišnjih izvješća doktoranada na doktorskome studiju Filozofija i 

suvremenost 

 

FV je jednoglasno prihvatilo pozitivna izvješća doktoranada na doktorskome studiju Filozofija i 

suvremenost. 

(Izvješća u prilogu). 

 

Ad. 10. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij pedagogije 
 

10.1. FV jednoglasno je prihvatilo Prijedlog imenovanja mentora i komentora za izradu 

doktorskoga rada studentici poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija pedagogije 

Valentini Martan 

 mentorica: doc. dr. sc. Sanja Skočić-Mihić 

 komentorica: doc. dr. sc. Renata Čepić 

10.2. FV jednoglasno je prihvatilo Prijedlog imenovanja mentora za izradu doktorskoga rada 

studentici poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija pedagogije Kseniji Rukavini 

Kovačević 



 

 

 

 mentor: prof. dr. sc. Branko Rafajac 

Prihvaćeno: jednoglasno 

 

 

Ad. 11. Imenovanje mentora asistentici Bojani Vignjević, Odsjek za pedagogiju 

 

FV jednoglasno je prihvatilo imenovanje mentora asistentici Bojani Vignjević, Odsjek za 

pedagogiju kako slijedi: 

- izv. prof. dr. sc. Kornelija Mrnjaus 

Prihvaćeno: jednoglasno 

 

Ad. 12. Povjeravanje nastave višim asistentima 
 

FV jednoglasno je prihvatilo povjeravanje nastave višim asistentima kako slijedi: 

 

12.1. Odsjek za kroatistiku 

1. dr. sc. Anastazija Vlastelić  
- Metodologija izrade znanstvenoga i stručnoga rada, 2. semestar jednopredmetnog i 

dvopredmetnog studija HJK, fond sati 15+0+15 

 

Prihvaćeno: jednoglasno 

 

Ad. 13. Prihvaćanje popisa izbornih predmeta državne mature na prijedlog NCVVO-a 
 

FV jednoglasno je prihvatilo dostavljena mišljenja odsjeka. 

(Izvješća u prilogu). 

 

Ad. 14. Izdavačka djelatnost 
 

FV jednoglasno je prihvatilo: 

 doc. dr. sc. Lovorke Gruić-Grmuše: "Romaneskni svijet Kurta Vanneguta" kao izdanja 

Filozofskoga fakulteta u Rijeci 

 

Prihvaćeno: jednoglasno 

 

Ad. 15. Angažiranje vanjskih suradnika - dopuna 
 

FV je jednoglasno prihvatilo dopunu angažiranja vanjskih suradnika. 

(Izvješća u prilogu). 

 

Ad. 16. Molbe za odsustvo 

 

Odsjek za filozofiju 

 Odobrava se red. prof. dr. sc. Elviu Baccariniu korištenje plaćenog dopusta u razdoblju od 

30. ožujka do 12. travnja 2015. godine radi održavanja predavanja i razgovora o znanstvenoj 

suradnji, Reykjavik, Island 

 

Prihvaćeno: jednoglasno 

 

Ad. 17. Razno 
 

Pročelnica Odsjeka za povijest umjetnosti Nataša Lah je zamolila je Upravu rješavanje problema 

tajnice. 



 

 

 

Napomenuto je da je za tekuću akademsku godinu iznađeno rješenje dok će se za iduću akademsku 

godinu iznaći sustavno rješenje u skladu s planiranom sistematizacijom Fakulteta i Sveučilišta u 

Rijeci. 

 

Sjednica Fakultetskoga vijeća završila je u 13:48 sati. 

 

 

 D e k a n 

 izv. prof. dr. sc. Predrag Šustar 


