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ZAPISNIK
3. sjednice Fakultetskoga vijeća u ak. god' 2oL9.l2o2o.

održane 19. prosinca20L9. godine s početkom u 13,20 sati u predavaonici F-006

Prisutni:
izv. prof. dr. sc. lnes Srdoč-Konestra _ dekanica
prof. dr. sc. Alessandra Pokrajac-Bulian _ prodekanica za znonost i međunarodnu suradnju
izv. prof. dr. sc. lrena Vodopija-Krstanović_ prodekanica za nostovu istudente
doc. dr. sc. Siniša Kušić- prodekan za poslovne odnose i razvoj

Pročelnici:
doc. dr. sc. Sarah Czerny, izv' prof' dr. sc. Dejan Durić, doc. dr. sc. Corinna Gerbaz Giuliano,
doc. dr. sc. Kosana Jovanović, doc. dr. sc. Anita Memišević, izv' prof. dr. sc. Kornelija
Mrnjaus, doc. dr. sc. Neven Petrović, doc' dr' sc. Barbara Španjol-Pandelo, doc. dr. sc. Petra
Žagar-Šoštarić, Sanja Berlot, prof. v' pred.

Redoviti profesori:
Elvio Baccarini, Lada Badurina, Estela Banov, Boran Berčić, Marija Brala Vukanović, lngrid
Brdar, Adriana Car-Mihec, DraŽen Domijan, Vesna Kovač, Nina Kudiš, Jasminka Ledić, Julija
Lozzi-Barković, lrvin Lukežić, Nikola Petković, Diana Stolac,Zoran Sušanj, Mladenka Tkalčić,
Marina Vicelja-Matijašić, KarolVisinko, Sofija Vrcelj, Jasminka Zloković, Anita Zovko, Sanja
Zubčić, lva nka Živčić-aećirević

lzvanredni profesori:
lgor Bajšanski, Bojana Ćulum llić, Branka Drljača-Margić, Boris Dudaš, Aleksandra
Golubović, Diana Grgurić, Lovorka Gruić_Grmuša, Hajrudin Hromadžić, Suzana Jurin,
Nataša Lah, Luca Malatesti, Mihaela Matešić, Kristian Novak, Mila orlić, Antonija Primorac,
Sanja Smojver-Ažić, Damir Tulić

P re dstavnici d oce n ata :

Goran Bilogrivić, Sintija Čuljat, Maja Ćutić-Gorup, Danko Dujmović, Ana Gavran Miloš,
Sanja Puljar D'Alessio, Anna Rinaldin, Barbara Rončević-Zubković, Manuela Svoboda, lris
Vidmar Jovanović

P re dstovnici surad n i ko :

dr. sc. lva Buchberger, dr. sc. Maja Đurđulov, dr' sc. Benedikt Perak, Tomislav Čop

P redstov n i k z o posl e n i ko :

Rajka Kolić

P re dstav n ici stu de n ata :

Marko Berberović, Renata Hasel, Dora Josipović, Dora Kunović, Luka Malvić, Katarina
.Y

KeUlc, l-ranlo Zeger

Zapisničar:
Violeta Čaval, mag. iur.



Ostali prisutni:

Nadežda Elezović

Odsutni:
- na slobodnoj studijskoj godini:
prof. dr. sc. Svjetlana Kolić-Vehovec, prof. dr. sc. Majda Trobok, izv. prof. dr. sc. Tihana
Kraš, izv. prof' dr' sc' Katarina Peović, izv. prof. dr. sc. Sanja Tadić-Šokac

- uz ispriku:
prof' dr' sc. Marina Biti, prof. dr' sc. Marijan Bradanović, prof. dr. sc. Sanjin Sorel, prof. dr.
sc. Predrag Šustar, prof' dr. sc. Silvana Vranić, izv. prof. dr. sc' Danijela Marot-Kiš, doc. dr.
sc. Tamara Martinac Dorčić, izv. prof. dr. sc. Nena Rončević, doc. dr. sc. Borana Morić
Mohorovičić, Mateja Fumić

- bez isprike:
prof. dr. sc. Darko Dukovski, prof. dr. sc. Jasna Hudek-Knežević, prof. dr. sc. lgor Kardum
prof. dr. sc' Nada Krapić, prof. dr. sc. Vjekoslav Perica, prof. dr. sc. Aneta Stojić, izv. prof.
dr. sc. Marko Maliković, izv' prof. dr. sc. Aleksandar Mijatović, izv. prof. dr. sc. Vjeran
Pavlaković, doc. dr' sc. Željka Macan, doc. dr' sc. Domagoj Švegar, dr. sc. Marko Tončić
studenti: lvan Bajkovec, Helena Drmić, Lucija Fučić, Tea Kadić, Laura Novaković, Filip
Pjerobon, Rea Stemberger

Dekanica je otvorila 3. sjednicu FV u akademskoj godini 2019./ZO2O., pozdravila sve prisutne i

predložila prihvaćanje Dnevnoga reda'

FV je jednogIasno prihvatilo sljedeći Dnevni red:
1. Prihvaćanje iovjera Zapisnika 2. sjednice FV
2. lzvješća dekana, prodekana i predstavnika Studentskoga zbora FFR|

3. Kadrovska pitanja
4. Pravni akti
4.].. otvaranje javne rasprave - Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine (do22.oL.2o2o')
4.2. Prihvaćanje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju
povjerljive osobe
5. Donošenje odluke o odgovarajućoj primjeni odredaba pravnih akata Sveučilišta u Rijeci na
FFRl - Pravilnik o raspisivanju i provedbi javnih natječaja za zapošljavanje na službenička i
namještenička radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci
5. Prihvaćanje lzvješća o samovrednovanju u postupku unutarnje prosudbe sustava za

osiguravanje i unapređivanje kvalitete Filozofskoga fakulteta u Rijeci
7. lmenovanje Povjerenika za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja
8. Posl i ied iplomski sveučilišni (doktorski) stud ii Pedooooiio
Prihvaćanje godišnjeg izvještaja mentora i komentora -Vesna Kovač/Vlatka Domović
9. Posliiediplomski sveučilišni studii Filozofilo i suvremenost
9.1. Raspisivanje natječaja za upis nove Beneracije na Poslijediplomski sveučilišnistudij Filozofija
i suvremenost u ak. god.2OL9./2O2O.
9.2. Prihvaćanje lzvješća povjerenstva za ocjenu i javnu obranu teme doktorske disertacije -
Teorija argumentocije: između pragmadijalektike i epistemoloških pristupa/Argumentation
Theory: Between Pragmadialectics and EpistemologicalApproaches doktorandice Gabriele Bašić
Hanžek
9.3. Prihvaća nje godišnjih izvještaja
9.3.1' lzvještaji doktoranada - Martina Rajnović, Leonard Pektor
9.3.2. lzvještaji mentora - Elvio Baccarini (2 izvještaja)
10. Posliiediolomski sveučilišnistudii lzdavaštvo i mediii
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Prihvaćanje godišnjih izvještaja doktorandice Dijane Protić



11. Prihvaćanje izvješća o radu poslijedoktoranada - Brigita Miloš, lvana Nežić
].2. lmenovanje mentora za praćenje rada asistenta (prof. dr. sc. Jasminka Zloković se predlaže
za mentora asistentici Zlatki Gregorović Belaić)
].3' Prihvaćanje izmjena kalendara
13.1. Kalendar sastanaka i sjednica
13.2. Kalendar nastave
14. Prihvaćanje prijedloga programa cjeloživotnog obrazovanja Nostovničke kompetencije u
visokom školstvu _ Kritičko mišljenje
15' lzdavačka djelatnost
].5.].. Prihvaćanje Plana izdavačke djelatnosti za2020. godinu
15.2. Prihvaćanje rukopisa i upućivanje u proceduru objave (Bojana Ćulum llić i lva Buchberger;
Aleksandra Golubović; Marina Vicelja-Matijašić)
16. Razno

TočKA 1. Prihvaćanje i ovjera Zapisnika 2. sjednice FV

Zapisnik 2. sjednice FV prihvaćen je jednoglasno.

TOčKA 2. Prihvaćanje izvješća dekana, prodekana i predstavnika Studentskoga
zbora

2.t. lzvješće dekanice

o Dodjela zahvalnica Sveučilišta nagrađenim članovima održana je 17. prosin ca 2o!9. godine
na Sveučilištu.

DRŽAVNE NAGRADE

o dr. sc. Branko Rafajac, prof. emer. dobitnik je državne nagrade "lvan Filipović" za Životno
djelo koja mu je dodijeljena u Saboru RH zbog iznimnog doprinosa društvenim znanostima
tijekom svoje znanstvene karijere.

NAGRADE ZAKLADE sVEUČlL|ŠTA U RlJEcl

prof. dr. sc. Vladimir Takšić dobitnik je ovogodišnje Nagrade za životno djelo Zaklade
Sveučilišta u Rijeci.

Uz to je i dobitnik Povelje Filozofskoga fakulteta u Rijeci za društvene znanosti'

a

a prof. dr. sc. Sanda Martinčić-lpšić i izv. prof. dr. sc. Ana Meštrović (odjel za informatiku
Sveučilišta u Rijeci) te izv. prof. dr. sc. Mihaela Matešić dobitnice su novoutemeljene
Nagrade za transfer znanja koju u sklopu programa Riječka ideja zajednički dodjeljuju
Zaklada Sveučilišta u Rijeci i tvrtka-partner Alarmautomatika d.o.o. i to za najuspješniji
transfer znanja sa sveučilišta u širu zajednicu i gospodarstvo, a s ciljem poticanja i

prepoznavanja primjera dobre prakse.

STRUKOVNE I OSTALE NAGRADE

prof. dr. sc. NikoIa Petković dobitnik je godišnje književne nagrade T_portala za najbolji
hrvatski roman,
prof' dr. sc. Anita Zovko - na 10 međunarodnih polumaratona po pravilima Svjetske
atletske federacije (IAAF) u kategoriji 55+ osvojila je čak 6 zlatnih, 2 srebrne i 2 brončane
medalje,

a

a
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Veno Đonlić, prof. dobitnik je Priznanja za doprinos razvoju rukometa u RH koje mu je
dodijelio Hrvatski rukometni savez za cjeloživotni doprinos za rad u sportu - rukomet,
doc. dr. sc. Sarah Czerny - za značajne iskorake u razvoju suradnje Sveučilišta u Rijeci s

institucijama u kulturi, s posebnim naglaskom na communis kolegije ,,Stručna praksa u

kulturi I,2, 3 i 4" na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskoga fakulteta, ocijenjenih kao
primjer najbo|je prakse suradnje sa zajednicom na Sveučilištu u Rijeci u okviru TEFcE
Erasmus+ projekta (Towards a European Framework for Community Engagement in Higher
Education).

Obavijesti sa Senata - 17. prosinca 2019. godine
(na SPP-u dostupan Dnevni red sjednice Senata)
o Prioriteti Sveučilišta u Rijeci 2oI9'/z02o. (provedba 2oL8./2oI9.) - na SPP-u je dostupno
izvješće za 2078./2019. i plan za 2oL9'/2020.
. Sveučilište je u ovoj godini iskoristilo tzv. Kvotu povratničkih mjesto - 5; ista je kvota za

sljedeću godinu. Ako odsjeci imaju kandidate, neka ih prijave.
. Utvrđen zbirni Plan upravljanja ljudskim resursima Sveučilišta u Rijeci za2020.
. Prihvaćen Financijski plan Sveučilišta u Rijeci za 2o2o. godinu i projekcija za 2o2L' i 2022.
godinu.
. Prihvaćena odluka o temeljnom načinu obračuna i vrednovanja vanjske suradnje (ugovori o
djelu), radise o usuglašavanju prema novom kolektivnom ugovoru -tablica dostupna na SPP-u.
r Prezentirani su rezultati ispitivanja zapošljivosti završenih studenata UNlRl 2019 - materijal
na SPP-u.
. Smjernice zaizbor nastavnog/nenastavnog osoblja u okviru ERASMUs natječaja - materijal na
SPP-u.
. obavijest o zaposleničkim karticama koje su Vezane uz Diners Club - po zakonu se obavezna
funkcionalnost beskontaktnog plaćanja i potvrde pin-om ne može ostvariti s postojećim Diners
Club SmartX karticama. Dogovoreno razdvajanje Diners kartica od SmartX kartica. Erste Card
Club će zaposlenicima Sveučilišta u Rijeci ponuditi izdavanje Diners Club Standardne kartice s
privatnom odgovornošću korisnika s istim komercijalnim uvjetima kao i Diners Club SmartX
kartice. Sljedeći korak je unaprjeđenje SmartX-ica, koje će se sada slobodno dogovarati s AKD-
om.

Ostale obavijesti

. Palača Moise - uputili smo svima mejl s pozivom na iskazivanje interesa za korištenje Palače
Moise za različite programe našega Sveučilišta. Potrebno je samo sažeto opisati potencijalne
programe koji bi se tamo održavali kako bi se prikupili podaci koji bi dali približnu sliku
potencijalnih aktivnosti.
Palača je u funkciji, opremljena i u Carnet mreži, a prijave za palaču nisu obvezujuće.
. Ministrica znanosti i obrazovanja donijela je odluku o imenovanju vanjske stručnjakinje kao
članice HR PRES tima za obrazovanje, a to je prof. dr. sc. Jasminka Ledić ,,kao stručnjakinja u
području učiteljske i nastavničke profesije u HR PRES tim za obrazovanje za tematski prioritet
Učitelja i nastavnika budućnosti u sklopu Programa predsjedanja RH Vijećem Europske unije 2020.
godine"
. Prof. dr. sc. Elvio Baccarini imenovan je jednim od dva predstavnika Republike Hrvatske u

Platformi Vijeća Europe za etiku, transporentnost i integritet u obrazovanju (Council of Europe
Platform on Ethics, Transparency and lntegrity in Education - ETINED)
. Rješenje o ovlaštenju za provođenje dijela postupka izbora u znanstveno zvanje Filozofskom
fakultetu Sveučilišta u Rijeci, u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstvenom polju
Povijest umjetnosti (6.05.)
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Objavljene publikacije

o lrvin Lukežić - autor knjige: U Terpsihorinu hromu
. Ljiljana Šarić i Maja Brala-Vukanović autorice knjige: Stike jezika

kog n itiv nol i n gvi stičke te me

Događanja - prosinac 2019.

Temeljne

Događanje Odsjek Datum
Predavanj e Ud ruge ST lP I za zov i p r evo d ite lj stv a
donas i sutro Odsjek za anglistiku o3.r2.zol9.

Ciklus gostujućih predavanja iz irskih studija
lreland ond the European Union: Challenges and
Opportunities Arising from Brexit Prof. John
O'Brennan {Maynooth University, lreland)

Odsjek za anglistiku tL.L2.2019

otvaranje izložbe Riječke studentske godine 7968.-
7977. Odsjek za povijest !3-12.2019.

Gostujuca predavanja Valerije Gligora i Andreja
Janeša o vinodolskim srednjovjekovnim kaštelima,
3D modelima i dokumentiranju kulturne baštine

Odsjek za povijest umjetnosti 77.L2.2019

Predstavljanje knjige prof. dr. sc. Darka Dukovskog
lstra u Domovinskom ratu 7997.-1995.

Odsjek za pov'rjest !9.L2.2019.

Predavanje dr. sc. Ane Meštrović (Sveučilište u
Rijeci, Odjel za informatiku) i izv. prof. dr. sc.
Mihaele Matešić Tronsfer znanja iz područjo
lingvistike i računolne anolize prirodnoga jezika u
suvremene tehnologije

Centar za jezična istraživanja
pri Filozofskome fakultetu u

Riieci
79.r2.2079

prof. dr. sc. VladimirTakšić
Novinskičlanak u Novom listu
Vijest na HRJ, Kanal Rl

izv. prof. dr. sc- Mihaela Matešić
Novinski članak u Novom listu
Vijest na HRT, Kanal Rl

izv. prof. dr. sc. Nena Rončević !ntervju na Kanalu Rl

izv. prof. dr. sc. Nataša Lah

Dubrovački portal, Dubrovački vjesn ik, Dubrovn i k Press
portal, DuList, web stranica Umjetnička galerija
Dubrovnik,
Muzejsko-galerijski centar - Vijesti dana

Petra Sapun Kurtin, prof. www.booko.hr
www.teklic.hr

Katarina Banoq mag. psych
httos://www. ri ieka. h r/motivaciiski-susret-kao-oodstrek-
mladima-u-soci ia I no-neoovolinim-okolnosti mal

red. prof. dr. sc. Elvio Baccarini
httos://uniri. h r/viiesti/orofesor-baccarini-imenoran-
oredstavnikom-u-etined-u/
članak u Novom listu
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Javna vidljivost i popularizacijska aktivnost - prosinac 2019.

- Na web stranci Fakulteta imao novu rubriku pod nazivom ,,Javna vidljivost" u kojoj će biti
vidljiva naša javna vidljivost i popularizacijska aktivnost.

2.2. lzvješće prodekanice za znanost i međunarodnu suradnju

Ukoliko imate zanimljiv prilog za Vox Academiae (mjesečni prilog u suradnji s Novim listom),
pošaljite prijedlog na dekanat kako bi se informacije proslijedile prema SVllP-u te dalje prema
uredništvu.

2.3. Izvješće prodekanice za nastavu i studente

MIaden Bošnjak, redoviti student 2. godine dvopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija
Povijest - Filozofija, najuspješniji je student s invaliditetom Sveučilišta u Rijeci za akademsku
2078./ 2oI9' god in u. Čestitke studentu.

2.4. lzvješće prodekana za poslovne odnose i razvoj

Radno vrijeme zgrade za dolazeće blagdane:
. neradni dani/zgrada zatvorena (z4., 25., 26., 27. i 28. prosina c ; L., 4. i 6. siječanj)
. radni dani (zgrada Fakulteta biti će otvorena do 14:00 sati, službe na Fakultetu raditi će do
].3:00 sati, a dežurstva u dekanatu biti će organizirana od 11:00 do 13:00 sati):
- po nedjelja k 23.L2.2OL9.
- ponedjeljak 30.12.2019.
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Djelatnik Vidljivost / Aktivnost

izv. prof. dr. sc. Kristian Novak
Radijska emisija 'Jezik i predrasude", HRl,
httos ://nd io.h rt. hr/epliezi k-i-prednsude/323430/

dr. sc. Benedikt Perak htto://wmr.reo. hr/doqadiania/l-zaokuzlvanie-tect-
rodine-riieka-2019/1079/

prof. dr. sc. Jasminka Ledić Novinskičlanak u Novom listu

doc. dr. sc. Sarah Czerny Novinski članak u Novom listu



- utorak 3L.12.2Ot9
- četvrtak 2.t.2o20.
- petak 3.t.2O20.

Obavijesti:
. u petak 20. prosinca 2019. doći će do kratkoga prekida u radu AAl@EduHridentiteta zbog
premještanja podataka na novi Sharepoint i novi server
. omogućen pristup softveru Turnitin (obnovljena licenca)

2.5. lzvješće predstavnika Studentskoga zbora

Predstavnik Studentskoga zbora FFRI Marko Berberović izjavio je da su naši studenti sudjelovali
u humanitarnoj akciji za obitelji iz turskih kampova.
Također, napominje da je Skup podrške štrajku prosvjetara i nenastavnog osoblja bio dosta
medijski popraćen na društvenim mrežama kao i u Novom listu, na mreŽnoj stranici
Studentski.hr, na radiju (HRT - Radio Rl) i na televiziji - Prilog u informativnim emisijama Nove
TV.

lzvješća dekanice, prodekana i predstavnika Studentskoga zbora prihvaćena su jednoglasno.

TočKA 3. Kadrovska pitanja

3.1. IZBOR U ZNANSWENO-NASTAVNO ZVANJE

3.1.1. Na temelju mišljenja Stručnoga povjerenstva, imenovanoga na sjednici Fakultetskoga
vijeća Filozofskoga fakulteta u Rijeci dana 29. rujna 2019. godine, u sastavu: izv. prof. dr. sc.
Bojana Ćulum llić, izv. prof' dr. sc. Nena Rončević i izv. prof' dr' sc. Jasminka Lažnjak, o
ispunjavanju uvjeta pristupnice za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje predlaže se da
se dr. sc. Marija Brajdić Vuković izabere u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredne
profesorice iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja sociologije (bez zasnivanja
radnoga odnosa).
FV je jednoglasno prihvatilo mišljenje.

3.2. PRIHVAćANJE lzVJEšćA STRUčNoGA PoVJERENSTVA u PoSTUPKU lzBoRA U
ZNANSTVENA ZVANJA
Pravni fakultet u Rijeci dostavilo je zahtjev da, sukladno članku 33. Zakona o znanstvenoj
djelatnosti i visokom obrazovanju, provedemo postupak izbora pristupnice doc. dr. sc. Martine
Bajčić u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice iz znanstvenoga područja humanističkih
znanosti, polja filologije.
Na temelju ocjene Stručnoga povjerenstva, imenovanoga na sjednici Fakultetskoga vijeća
Filozofskoga fakulteta u Rijeci dana 31. listopada 2019. godine, u sastavu: izv. prof. dr. sc.
Mihaela Matešić, prof. dr. sc. Marija Brala-Vukanović i prof. dr. sc. Maja Bratanić, o ispunjavanju
uvjeta pristupnice za izbor u znanstveno zvanje predlaže se da se prihvati mišljenje Stručnoga
povjerenstva o ispunjavanju uvjeta doc. dr. sc. Martine Bajčić zaizbor u znanstveno zvanje više
znanstvene suradnice iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije.
FV je jednoglasno prihvatilo mišljenje.
Mišljenje i prijedlog proslijedit će se nadležnom matičnom odboru.

3.3. MIšUENJE FAKULTETSKoGA VIJEĆA o tzBoRU u ZVANJA PREDIoŽENIKA VlsoKlH
uđušrn
Temeljem zahtjeva Sveučilišta u Splitu da provedemo postupak izbora dr' sc Jadranke Herceg,
pristupnice koja se prijavila na natječaj za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje
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docenta, iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja pedagogije, grane andragogija,
Stručno povjerenstvo imenovano na sjednici Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Rijeci
dana 18. srpnja 2019. godine, u sastavu: prof. dr. sc. Anita Zovko, doc. dr. sc. Siniša Kušić i prof'
dr. sc. lvana Batarelo Kokić utvrđuje da dr. sc. Jadranka Herceg ispunjava uvjete za izbor u
naslovno znanstveno-nastavno zvanje docentice iz znanstvenoga područja društvenih znanosti,
polja pedagogije, grane andragogije na Sveučilištu u Splitu.
FV je jednoglasno prihvatilo mišljenje.

3.4. PRlHVAĆeue lzVJEšĆA STRUčNoGA PoVJERENSTVA U PosTuPKU REIZBoRA
Na temelju ocjene Stručnoga povjerenstva, imenovanoga na sjednici Fakultetskoga vijeća
Filozofskoga fakulteta u Rijeci dana 18. srpnja 2019. godine, u sastavu: prof. dr. sc. Lino Veljak,
prof. dr. sc. Boran Berčić i prof. dr' sc. Nenad Smokrović o radu zaposlenice prof. dr. sc. Majde
Trobok za razdoblje od 2oI4, do 2019. godine predlaže se da se prihvati pozitivno izvješće o
radu prof. dr. sc. Majde Trobok, te se reizabire na radno mjesto redovite profesorice iz
znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filozofije na odsjeku za filozofiju na
vrijeme od pet godina.
FV je jednoglasno prihvatilo izvješće.

3.5. RAsPlslVANJE NATJEčAJA, PoKRETANJE PoSTUPKA lzBoRA t IMENoVANJE STRUčNoGA
POVJERENSTVA
odsjek za anglistiku predlaže:
- Raspisivanje natječaja zaizbor nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docenta
iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane anglistika za rad na
kolegiju Učenje i poučavanje engleskoga jezika (bez zasnivanja radnoga odnosa).
Predlaže se Stručno povjerenstvo u sastavu:

1) izv. prof. dr. sc. lrena Vodopija-Krstanović (Filozofskifakultet u Rijeci)
2) doc. dr. sc. Anita Memišević (Filozofski fakultet u Rijeci)
3) izv. prof. dr. sc. Sandra Tominac Coslovich (Pomorskifakultet u Rijeci)

FV je jednoglasno prihvatilo prijedlog.

odsjek za filozofiiu predlaže:
- Raspisivanje natječaja za izborjednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom
mjestu redovitoga profesora u trajnom zvanju iz znanstvenoga područja humanističkih
znanosti, polja filozofije, grane logika.
Predlaže se Stručno povjerenstvo u sastavu:

1) prof. dr. sc. Lino Veljak (Filozofski fakultet u Zagrebu)
2) prof. dr' sc. Boran Berčić (Filozofskifakultet u Rijeci)
3) prof. dr. sc. Nenad Smokrović (Filozofski fakultet u Rijeci)

FV je jednoglasno prihvatilo prijedlog.

odsjek za kroatistiku predlaže:
- Raspisivanje natječaja za izborjednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom
mjestu docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane
kroatistike.
Predlaže se Stručno povjerenstvo u sastavu:

1) prof. dr. sc. Silvana Vranić (Filozofski fakultet u Rijeci)
2) prof . dr. sc. Diana Stolac (Filozofskifakultet u Rijeci)
3) prof. dr. sc. Lina Pliško (Filozofski fakultet, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli)

FV je jednoglasno prihvatilo prijedlog.

odsjek za pedagogiju predlaže:
- Raspisivanje natječaja zaizbor nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavača itivišeg
predavača iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja pedagogije ili polja psihologije
za rad na Poslijediplomskome specijalističkom studiju za ravnatelje odgojno-obrazovnih
ustanova (bez zasnivanja radnoga odnosa).
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Predlaže se Stručno povjerenstvo u sastavu:
1) prof. dr. sc. Sofija Vrcelj (Filozofskifakultet u Rijeci)
2) prof. dr. sc. Vesna Kovač (Filozofski fakultet u Rijeci)
3) prof. dr. sc. Zoran Sušanj (Filozofskifakultet u Rijeci)

FV je jednoglasno prihvatilo prijedlog.

TOčKA4. Pravni akti

4.1. otvaranje javne rasprave _ Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine
Nacrt Pravilnika dostupan je na SPP-u. Javna rasprava traje do 22.0L.2020. godine, a pitanja,
komentari i sugestije dostavljaju se na adresu e-pošte tajnice Fakulteta:
violeta.cava l@ffri.uniri.hr.

4.2. Prihvaćanje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju
povjerljive osobe
Dekanica pojašnjava da ovaj Pravilnik moramo imatijer je to zakonska obveza ustanove. Ukoliko
ne donesemo ovaj pravniakt možemo dobiti kaznu od 30.000,00 kuna.
FV je iednoglasno prihvatilo prijedlog Pravilnika.
Povjerljiva osoba biti će imenovana u siječnju iduće godine sukladno odredbama Pravilnika.
Pravilnik će bitijavno objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Fakulteta.

TOčKA 5. Donošenje odluke o odgovarajućoj primjeni odredaba pravnih akata
Sveučilišta u Rijeci na FFR| - Pravilnik o raspisivanju i provedbi javnih
natječaja za zapošljavanje na službenička i namještenička radna mjesta
na SveučiIištu u Rijeci

FV je jednoglasno prihvatilo prijedlog da se odredbe Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnih
natječaja za zapošljavanje na službenička i namještenička radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci
odgovarajuće primjenjuju na Filozofskom fakultetu u Rijeci.

Pravilnik je dostupan na SPP-u i bitiće objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta

TOčKA 4. Prihvaćanje lzvješća o samovrednovanju u postupku unutarnie prosudbe
sustava za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Filozofskoga fakulteta
u Rijeci

FV je jednoglasno prihvatilo lzvješće o samovrednovanju u postupku unutarnje prosudbe sustava
za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Filozofskoga fakulteta u Rijeci.
lzvješće se dostavlja Centru za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci na
daljnje postupanje.
Dekanica se zahvalila izv. prof. dr. sc. Sanji Smojver-AŽić za pomoć pri izradi lzvješća.
Posjet sveučilišnog Povjerenstva za unutarnju prosudbu najavljen je za 30. sUečnja 2020. godine.

TOčKA 7. tmenovanje Povjerenika za priznavanie ivrednovanje prethodnog učenja

FV je jednoglasno donijelo odluku da se sukladno Pravilniku o priznavanju i vrednovanju
prethodnog učenja Sveučilišta u Rijeci Povjerenikom za priznavanje i vrednovanje prethodnog
učenja imenuje prodekanica za nastavu i studente: izv. prof. dr. sc. lrena Vodopija-Krstanović.
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Dekanica najavljuje da će se prisvakom odsjeku imenovati Povjerenstvo. U Povjerenstvu će biti
tri člana od kojih će jedan član biti stalni, a dva člana će biti imenovana ad hoc ovisno o
zaprimljenom zahtjevu za priznavanje prethodnog učenja.

TOčKA 8. Poslijedip!omski sveučilišni (doktorski) studij Pedagogijo

FV je jednoglasno prihvatilo godišnji izvještaj mentorice Vesne Kovač i komentorice Vlatke
Domović za doktorandicu Moniku PaŽur.

TOčKA 9. Post'ljediplomski sveučilišni studij Fitozo|ija i suvremenost

9.1. Raspisivanje natječaja za upis nove generacije na Poslijediplomski sveučilišnistudij Filozofija
i suvremenost u ak. god.20L9./2O2O.
FV je jednoglasno prihvatilo prijedlog za raspisivanje natječaja.

9.2. Prihvaćanje lzvješća povjerenstva za ocjenu i javnu obranu teme doktorske disertacije -
Teorija argumentacije: između progmadijalektike i epistemoloških pristupa/Argumentation
Theory: Between Pragmadialectics and Epistemologicol Approaches doktorandice Gabriele
Bašić Hanžek
FV je jednoglasno prihvatilo izvješće.

9.3. Prihvaćanje godišnjih izvještaja
9.3.1. lzvještaje doktoranda Martine Rajnović i Leonarda Pektora FV je jednoglasno prihvatilo.
9.3.2. lzvještaje mentora Elvija Baccarinija za doktoranda Aleksandra Šušnjara i doktoranda Ernija
Gigante Deškovića FV je jednogIasno prihvatilo.

TOčKA 10. PosIijediptomski sveučilišnistudij tzdavoštvo i mediji

Godišnje izvještaje za ak. god.2ot7./zol8. i 2oL8./2oL9. doktorandice Dijane Protić FV je
jednoglasno prihvatilo.

TočKA 11. Prihvaćanje izvješća o radu poslijedoktoranada

FV je jednoglasno prihvatilo godišnja izvješća o radu poslijedoktorandice Brigite Miloš igodišnje
izvješće o radu poslijedoktorandice lvane Nežić.

TočKA 12. lmenovanje mentora za praćenje rada asistenta

FV je jednoglasno prihvatilo prijedlog da se prof. dr. sc. Jasminka Zloković imenuje mentoricom
asistentici Zlatki Gregorović Belaić.

TočKA 13. Prihvaćanje izmjena kalendara

Prijedlog izmjene kalendara je potreban zbog izmjene datuma Dana državnosti kojiviše nije 25.
lipnja nego 30. svibnja, pa će 25. lipnja biti radni dan. Također, 24. prosinca ove godine
predviđen je kao neradni dan.
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13.1. Kalendar sastanaka i sjednica
13.2. Kalendar nastave

FV je jednoglasno prihvatilo izmjene Kalendara sastanaka i sjednica te Kalendara nastave za ak.

9od.2079./2020.

TočKAL4. Prihvaćanje prijedloga programa cjeloživotnog obrazovanja Nostovničke
kompetencije u visokom školstttu - Kritičko

Prijedlog programa cjeloživotnog obrazovanja Nastavničke kompetencije u visokom školstvu _
Kritičko mišljenje FV je uz prethodno odobrenje Centra za obrazovanje nastavnika jednoglasno
prihvatilo.
Prijedlog programa dostavlja se Povjerenstvu za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa
Sveučilišta u Rijeci na daljnje postupanje.

TOčKA 15. lzdavačka atnost

15.1. Prihvaćanje Plana izdavačke djelatnosti za2o2o' godinu
FV je jednoglasno prihvatilo Plan izdavačke djelatnosti za2020. godinu

15.2. Prihvaćanje rukopisa i upućivanje u proceduru objave
. urednice Bojana Ćulum llić i lva Buchberger, Suvremeni trendovi i izazovi nostavničke
profesije, zbornik znanstvenih radova u tiskanom izdanju, područje društvenih znanosti,
o autorica Aleksandra Golubović, odabrona pitanja filozofije religije, monografijo u
elektroničkom izdanju, područje humanističkih znanosti,
. urednica Marina Vicelja-MatijašiĆ, Vera imogo G.V. Torsactensis, zbornik radova u tiskanom
izdanju, područje humanističkih znanosti

FV je jednoglasno prihvatilo prijedloge Povjerenstva za izdavačku djelatnost'

TOčKA 16. Razno

Pod ovom točkom Dnevnog reda nije bilo rasprave

Dekanica je svima čestitala nadolazeće blagdane i zaželila da se lijepo odmore te zaključila 3.
sjednicu FV.

Sjednica FV završila je u 13,57 sati.

Zapisnik sastavila

RiJT;fA c
Violeta Čaval, mag. iur. ',),

'.-1.y
prof. d r. sc. lnes Srdoč-Konestra
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