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SJEDNICA FAKULTETSKOGA VIJEĆA
(ZAPISNIK, 28. svibnja 2015. godine)
Mjesto i vrijeme održavanja: F-006, 13:00h
Prisutno: 49 članova
Nije prisustvovalo: 36 članova
Zapisničarka: Annamaria Dević

(popis u privitku)

DNEVNI RED:
1.

Prihvaćanje i ovjera Zaključaka 7. sjednice Fakultetskoga vijeća

2.

Izvješća dekana, prodekana i predstavnika Studentskoga zbora

3.

Prihvaćanje Akcijskoga plana u cilju unaprjeđenja kvalitete (AZVO)

4.

Izmjene predstavnika Studentskoga zbora u FV

5.

Kadrovska pitanja

6.

Preustroj Odsjeka za politehniku - prijedlog Elaborata o osnivanju Sveučilišnog odjela za
edukaciju u tehnici

7.

Prihvaćanje izvješća povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada, imenovanje povjerenstva za
obranu teme doktorskoga rada, određivanje termina obrane i imenovanje zapisničara na
Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju iz psihologije:
- „Metakognitivno nadgledanje tijekom kategorijalnog učenja“ pristupnice Valnee Žauhar
- „Učinci (ne)usklađenosti klima pravednosti organizacije, rukovoditelja i suradnika“
pristupnice Ane Jakopec

8.

Prihvaćanje izvješća povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada, imenovanje povjerenstva za
obranu doktorskoga rada, imenovanje zapisničara, određivanje datuma obrane na
poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Povijest i dijalektologija hrvatskoga
jezika
- “Štokavski ikavski govori u Gorskome kotaru (fonološki i morfološki aspekt)” pristupnice
Mirjane Crnić Novosel

9.

Imenovanje mentora i povjerenstva za ocjenu teme doktorskoga rada na poslijediplomskom
(sveučilišnom) doktorskom studiju Izdavaštvo i mediji:
- „Kognitivni model boli: između zadanosti tijela i medijski profanirane metafore“ pristupnice
Cecilije Jurčić-Katunar

10. Imenovanje povjerenstva za obranu teme doktorskoga rada na poslijediplomskom sveučilišnom
(doktorskom) studiju Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika
- „Glagolski oblici u bosaničnim pravnim tekstovima srednjovjekovne Bosne“ pristupnice
Almire Džanić
11. Raspisivanje Natječaja za upis na Sveučilišni poslijediplomski (doktorski) studij pedagogije u
akademskoj godini 2015./2016.
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12. Izmjene studijskih programa
13. Izdavačka djelatnost
13.1. Prihvaćanje za objavljivanje rukopisa udžbenika A. Stojić
13.2. Prihvaćanje za objavljivanje rukopisa M. Vicelje Matijašić
13.3. Druga dopuna Plana izdavačke djelatnosti za 2015.
14. Prihvaćanje kalendara nastave za akademsku godinu 2015. - 2016.
15. Dopuna Plana vanjske suradnje
16. Prihvaćanje Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva
17. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda
18. Molbe za odsustvo
19. Razno
20. Turnitin - sustav za provjeru izvornosti teksta; edukacija u trajanju 15 minuta
Dnevni red 8. sjednice Fakultetskoga vijeća prihvaćen je jednoglasno.
Ad. 1. Prihvaćanje i ovjera Zaključaka 7. sjednice Fakultetskog vijeća
Zaključci 7. Sjednice Fakultetskog vijeća prihvaćeni su jednoglasno.
Prihvaćeno: jednoglasno
Ad. 2. Prihvaćanje Izvješća dekana, prodekana i predstavnika Studentskoga zbora
2.1. Izvješće dekana
Čestitke
 Doktorirala Željka Macan s Odsjeka za kroatistiku
 Prof. dr. sc. Nina Kudiš i doc. dr. sc. Damir Tulić dobitnici su Godišnje nagrade Društva
povjesničara umjetnosti Hrvatske „Radovan Ivančević” za 2014. godinu za knjigu: „Opatska
riznica, katedrala i crkve grada Korčule”
 Ana Maria Milčić dobitnica nagrade Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske „Radovan
Ivančević” za 2014. godinu za diplomski rad (mentorica prof. dr. sc. Julija Lozzi-Barković)
Obavijesti
 18. lipnja 2015. godine u prisustvu predsjednice Republike Hrvatske Kolinde GrabarKitarović, otvara se u Beču (u galeriji Architektur im Ringturm, Schottenring 4) izložba
Hrvatski otoci. Kultura gradnje kroz stoljeća. Izložba je u cijelosti proizvedena na Odsjeku
Povijesti Umjetnosti našeg fakulteta: izložbu i katalog su uredili prof. Marjan Bradanović i
prof. Luka Skansi, tekstove su pisali studenti Anamarija Žic, Renata Filčić, Mirela Gotal i
Marko Smoljan; sa hrvatskoga na njemački prevodile su studentice Marija Mrkobrada i
Josipa Šehar, a sa hrvatskoga na engleski Sarah Sharpe. Katalog od 240 stranica izdaje
Mury Salzmann Verlag, Beč
Nova izdanja
 Zajednička povijest hrvatskih narječja - Morfologija Ive Lukežić
 Psihologijske teme Odsjeka psihologije

2.2. Izvješće prodekanice za nastavu i studente
Izvješće sa sjednice Senata Sveučilišta u Rijeci
 Rektor je izvijestio da se očekuje sastanak s Premijerom na kojem će se predložiti da se
svim znanstvenim novacima koji su stekli uvjete za napredovanje ugovor o radu prebaci na
Sveučilište čime bi sastavnice trebale osigurati unutar svojih lanaca napredovanja razliku
koeficijenta između višega asistenta i docenta (očekivano u naredna dva tjedna) ali nije
jasno hoće li se to odnositi na sve novake ili samo na one kojima u ovoj godini ističe ugovor
o radu
 suglasnosti za zapošljavanje na 50% za naše novake - još uvijek se čeka mišljenje MZOS-a
 upozoreno je da MZOS vraća predmete ako se pokretanje postupka izbora u viša zvanja
podnosi prije roka 5 godina
 nakon 31. srpnja za sve osobe koje doktoriraju raspisuje se natječaj za poslijedoktorande
(više asistente) i to 2+2 godine
 potvrđene dekanice našega i Građevinskoga fakulteta (izv. prof. dr. sc. Ivana Štimac
Grandić)
 dijelom promijenjena Odluka o uvjetima za produljenje ugovora o radu s nastavnicima koji
će u 2016. napuniti 65 godina (na intranetu)
 pokrenuta javna rasprava: Pravila o standardima unutarnjeg ustrojstva Sveučilišta u Rijeci i
njegovih sastavnica - na stranicama Sveučilišta u Rijeci
 Sveučilište je za ERASMUS programe dobilo dodatnih 70.000 eura zbog izrazito uspješnog
djelovanja
 Rektor podsjeća nositelje znanstvenih potpora na namjensko i odgovorno trošenje sredstava,
ali naglašava da sredstva treba trošiti jer je sljedeća uplata u srpnju tako da bi prethodna
sredstva trebala biti potrošena
 najava Vlade o integraciji javnih instituta u sveučilišta – najava da je Institut za društvena
istraživanja zainteresiran prijeći na Sveučilište u Rijeci
Ostala izvješća:
 Upis na diplomske studije ide putem NISpDS-a (Nacionalni informacijski sustav za prijave
na diplomske studije)
 Još uvijek nisu potpisani programski ugovori za sljedeće trogodišnje razdoblje (financiranje
izvođenja studijskih programa)
2.3. Izvješće prodekana za opće poslove
• Planiranje godišnjih odmora u 2015. godini – tablice prema odsjecima
Izvješća su prihvaćena jednoglasno.
Ad. 3. Prihvaćanje Akcijskoga plana u cilju unaprjeđenja kvalitete (AZVO)
FV jednoglasno je prihvatilo Akcijski plan u cilju unaprjeđenja kvalitete (AZVO).
(Akcijski plan u prilogu).
Ad. 4. Izmjene predstavnika Studentskoga zbora u FV
FV jednoglasno je prihvatilo Izmjene predstavnika Studentskoga zbora.
(Izmjene u prilogu).
Ad. 5. Kadrovska pitanja

5.1. Prihvaćanje izvješća stručnoga povjerenstva u postupku izbora u znanstveno zvanje
5.1.1. Na temelju ocjene Stručnoga povjerenstva, imenovanog na sjednici Fakultetskoga vijeća
Filozofskoga fakulteta u Rijeci dana 18. prosinca 2014. godine, u sastavu: prof. dr. sc. Darja Maslić
Seršić, prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić i prof dr. sc. Vladimir Takšić, o ispunjavanju uvjeta za izbor
pristupnika u znanstveno zvanje
FV jednoglasno je prihvatilo mišljenje o ispunjavanju uvjeta izv. prof. dr. sc. Zorana Sušnja za
izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz znanstvenoga područja društvenih znanosti,
polja psihologije.
Mišljenje i prijedlog proslijedit će se nadležnom matičnom odboru.
5.1.2. Na temelju ocjene Stručnoga povjerenstva, imenovanog na sjednici Fakultetskoga vijeća
Filozofskoga fakulteta u Rijeci dana 26. ožujka 2015. godine, u sastavu: prof. dr. sc. Stipe Grgas,
izv. prof. dr. sc. Jelena Šesnić i prof dr. sc. Branka Kalogjera, o ispunjavanju uvjeta za izbor
pristupnika u znanstveno zvanje
FV jednoglasno je prihvatilo mišljenje o ispunjavanju uvjeta doc. dr. sc. Lovorka Gruić-Grmuša
za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice iz znanstvenoga područja humanističkih
znanosti, polja filologije.
Mišljenje i prijedlog proslijedit će se nadležnom matičnom odboru.
5.2. Prihvaćanje izvješća stručnoga povjerenstva u postupku reizbora
5.2.1. Na temelju ocjene Stručnoga povjerenstva, imenovanog na sjednici Fakultetskoga vijeća
Filozofskoga fakulteta u Rijeci dana 30. travnja 2015. godine, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Sanja
Smojver-Ažić, prof. dr. sc. Svjetlana Kolić-Vehovec i prof dr. sc. Gordana Keresteš, o radu
zaposlenice doc. dr. sc. Tamare Martinac-Dorčić za radoblje od 2010. do 2015. godine
FV jednoglasno je prihvatilo pozitivno izvješće o radu doc. dr. sc. Tamare Martinac-Dorčić, te je
potvrdilo reizbor na radno mjesto docenta iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja
psihologije na Odsjeku za psihologiju na vrijeme od pet godina.
5.2.2. Na temelju ocjene Stručnoga povjerenstva, imenovanog na sjednici Fakultetskoga vijeća
Filozofskoga fakulteta u Rijeci dana 30. travnja 2015. godine, u sastavu: prof. dr. sc. Marina Biti,
prof. dr. sc. Milorad Stojević i prof dr. sc. Goran Rem, o radu zaposlenika izv. prof. dr. sc. Sanjina
Sorela za razdoblje od 2010. do 2015. godine
FV jednoglasno je prihvatilo pozitivno izvješće o radu izv. prof. dr. sc. Sanjina Sorela, te je
potvrdilo reizbor na radno mjesto izvanrednoga profesora iz znanstvenoga područja humanističkih
znanosti, polja filologija na Odsjeku za kroatistiku na vrijeme od pet godina.
5.3. Raspisivanje natječaja, pokretanje postupka izbora i imenovanje stručnoga povjerenstva
5.3.1. Odsjek za anglistiku
5.3.1.1. Proširenje Stručnoga povjerenstva za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom
zvanju i na radnom mjestu docenta, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja
filologije, grane anglistika, imenovanog na sjednici Fakultetskoga vijeća 26. ožujka 2015. godine s
dva nova člana, prof. dr. sc. Marija Brala Vukanović i doc. dr. sc. Suzana Jurin
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)
4) prof. dr. sc. Marija Brala Vukanović (Filozofski fakultet u Rijeci)
5) doc. dr. sc. Suzana Jurin (Filozofski fakultet u Rijeci)

Prihvaćeno: jednoglasno
5.3.2. Odsjek za kroatistiku
5.3.2.1. Pokretanje postupka izbora poslijedoktorandice dr. phil. Nikoline Palašić u znanstveno
zvanje znanstvene suradnice, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije.
Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu:
1) prof. dr. sc. Diana Stolac (Filozofski fakultet u Rijeci)
2) prof. dr. sc. Silvana Vranić (Filozofski fakultet u Rijeci)
3) prof. dr. sc. Ivo Pranjković (Filozofski fakultet u Zagrebu)
4) prof. dr. sc. Lada Badurina (Filozofski fakultet u Rijeci)
Prihvaćeno: jednoglasno
5.3.2.2. Pokretanje postupka izbora poslijedoktorandice dr. sc. Borane Morić Mohorovičić u
znanstveno zvanje znanstvene suradnice, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja
filologije.
Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu:
1) prof. dr. sc. Diana Stolac (Filozofski fakultet u Rijeci)
2) prof. dr. sc. Ivo Pranjković (Filozofski fakultet u Zagrebu)
3) izv. prof. dr. sc. Sanja Zubčić (Filozofski fakultet u Rijeci)
Prihvaćeno: jednoglasno
5.3.3. Imenovanje Stručnoga povjerenstva za izbor doc. dr. sc. Dolores Miškulin, pristupnice na
natječaj Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, u znanstveno-nastavno zvanje
izvanredne profesorice, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane
romanistika.
Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu:
1) izv. prof. dr. sc. Nedjeljka Balić-Nižić (Sveučilište u Zadru)
2) izv. prof. dr. sc. Ines Srdoč-Konestra (Filozofski fakultet u Rijeci)
3) prof. dr. sc. Elis Deghenghi Olujić ( Sveučilište Jurja Dobrile u Puli)
Prihvaćeno: jednoglasno
Ad. 6. Preustroj Odsjeka za politehniku - Prijedlog Elaborata o osnivanju Sveučilišnog odjela
za edukaciju u tehnici
FV jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Elaborata o osnivanju Sveučilišnog odjela za edukaciju u
tehnici.
(Prijedlog Elaborata u prilogu).
Ad. 7. Prihvaćanje izvješća povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada, imenovanje
povjerenstva za obranu teme doktorskoga rada, određivanje termina obrane i imenovanje
zapisničara na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju iz psihologije
7.1. „Metakognitivno nadgledanje tijekom kategorijalnog učenja“ pristupnice Valnee Žauhar
FV jednoglasno je prihvatilo pozitivna izvješća povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada,
imenovanje povjerenstva za obranu teme doktorskoga rada, određivanje termina obrane i
imenovanje zapisničara na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju iz psihologije,
pristupnice Valnee Žauhar
(Izvješća u prilogu).

7.2. „Učinci (ne)usklađenosti klima pravednosti organizacije, rukovoditelja i suradnika“ pristupnice
Ane Jakopec
FV jednoglasno je prihvatilo pozitivna izvješća povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada,
imenovanje povjerenstva za obranu teme doktorskoga rada, određivanje termina obrane i
imenovanje zapisničara na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju iz psihologije,
pristupnice Ane Jakopec
(Izvješća u prilogu).
Prihvaćeno: jednoglasno
Ad. 8. Prihvaćanje izvješća povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada, imenovanje
povjerenstva za obranu teme doktorskoga rada, određivanje termina obrane i imenovanje
zapisničara na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Povijest i dijalektologija
hrvatskoga jezika
8.1. “Štokavski ikavski govori u Gorskome kotaru (fonološki i morfološki aspekt)” pristupnice
Mirjane Crnić Novosel
FV jednoglasno je prihvatilo pozitivno izvješće povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada,
imenovanje povjerenstva za obranu teme doktorskoga rada, određivanje termina obrane i
imenovanje zapisničara na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Povijest i
dijalektologija hrvatskoga jezika, pristupnice Mirjane Crnić Novosel
(Izvješća u prilogu).
Prihvaćeno: jednoglasno
Ad. 9. Imenovanje mentora i povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorskoga rada na
poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Izdavaštvo i mediji
9.1. „Kognitivni model boli: između zadanosti tijela i medijski profanirane metafore“ pristupnice
Cecilije Jurčić-Katunar; mentorica: red. prof. dr. sc. Marina Biti
FV jednoglasno je prihvatilo imenovanje mentorice red. prof. dr. sc. Marina Biti i povjerenstva za
ocjenu prijave teme doktorskoga rada na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju
Izdavaštvo i mediji, pristupnice Cecilija Jurčić Katunar
Ad. 10. Imenovanje povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorskoga rada na
poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Povijest i dijalektologija hrvatskoga
jezika
10.1. „Glagolski oblici u bosaničnim pravnim tekstovima srednjovjekovne Bosne“ pristupnice
Almire Džanić
FV jednoglasno je prihvatilo imenovanje povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorskoga rada na
Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika,
pristupnice Almire Džanić

Ad. 11. Raspisivanje natječaja za upis na Sveučilišni poslijediplomski (doktorski) studij
pedagogije u akademskoj godini 2015./2016.
FV jednoglasno je prihvatilo Raspisivanje natječaja za upis na Sveučilišni poslijediplomski
(doktorski) studij pedagogije u akademskoj godini 2015./2016.
Ad. 12. Izmjene studijskih programa
FV jednoglasno je prihvatilo izmjene studijskih programa.
(Izmjene u prilogu).
Ad. 13. Izdavačka djelatnost
FV jednoglasno je prihvatilo kako slijedi:
13. 1. Dopunu Plana izdavačke djelatnosti
 Dorijan Žunić: "Noćni zbornik", zbornik studentskih radova, 6,5 aut. araka, tiskano i eizdanje
13.2. Prihvaćanje za objavljivanje rukopisa
 Aneta Stojić: "Lexikologie und Lexikographie (Lehr- und Übungsbuch)", udžbenik, 103
kartice
 Marina Vicelja Matijašić: "Uvod u ikonologiju", udžbenik, 161 stranica
Prihvaćeno: jednoglasno
Ad. 14. Prihvaćanje kalendara nastave za akademsku godinu 2015./2016.
FV jednoglasno je prihvatilo kalendar nastave i kalendar sastanaka i sjednica za akademsku godinu
godinu 2015./2016.
(Kalendar nastave i kalendar sastanaka i sjednica u prilogu).
Ad. 15. Dopuna Plana vanjske suradnje
FV jednoglasno je prihvatilo dopunu Plana vanjske suradnje za akademsku 2014./2015. godinu.
(Dopuna Plana u prilogu).
Ad. 16. Prihvaćanje Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva
FV jednoglasno je prihvatilo Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva.
(Pravilnik u prilogu).
Ad. 17. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda
FV jednoglasno je prihvatilo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu korištenja
vlastitih prihoda (Pravilnik u prilogu).
Ad. 18. Molbe za odsustvo
FV jednoglasno je prihvatilo molbe za odsustvo i molbe za slobodne studijske godine.
(Molbe u prilogu.)

Ad. 19. Razno
Pod točkom Razno nije bilo rasprave.
Ad. 20. Turnitin - sustav za provjeru izvornosti teksta; edukacija u trajanju 15 minuta
Marko Maliković prezentirao je članovima FV Turnitin - sustav za provjeru izvornosti teksta.
U raspravi su sudjelovali: Adriana Car Mihec, Vjeran Pavlaković, Darko Dukovski, Ines SrdočKonestra, Nataša Lah, Nikola Petković, Nina Kudiš, Nada Krapić, Svjetlana Kolić-Vehovec, Sanjin
Sorel, Lucijana Šešelj.
Sjednica Fakultetskoga vijeća završila je u 14:15 sati.
Dekan
izv. prof. dr. sc. Predrag Šustar

