
sVEUčlL|ŠTE U RlJEcl
FILOZOFSKI FAKULTET
Sveučilišna avenija 4
KLASA : oO3 -O1. / IO-OL / 37
U RBROJ : 2L7 O-24-O7-O3-20-2
Rijeka, 29. svibnja 2020. godine

ZAPISNIK
8. sjednice Fakultetskoga vijeća u akademskoj godini 2oL9.l2o2o.

koja se zbog epidemiološke situacije održala kao e-sjednica
od četvrtka 28' svibnja u 13.00 sati do 13.00 sati u petak 29. svibnja 2o2o. godine

od ukupno 1].4 članova FV glasao je 81 član, a 33 člana nisu glasala.

Popis članova FV koji su glasali nalazi se u privitku zapisnika.

Dnevni red:

L. Prihvaćanje i ovjera Zapisnika 7. sjednice FV i Zapisnika 4. i 5. elektroničke sjednice FV
2. lzvješća dekana, prodekana i predstavnika Studentskoga zbora
3. Kadrovska pitanja

3.1. lzbor u znanstveno-nastavna i suradnička zvanja
3.2. Prihvaćanje izvješća stručnoga povjerenstva u postupku izbora u znanstvena zvanja
3.3. Pokretanje postupka izbora i imenovanje stručnoga povjerenstva
3.4. lmenovanje mentorice izv. prof. dr. sc' Lovorke Gruić-Grmuša asistentici Petri
Sapun Kurtin

4. Pravni akti
4.1. lzmjene idopune Pravilnika o studiranju na preddiplomskim idiplomskim studijima
FFRI

4.2. lzmjene i dopune Pravilnika o završnom radu i završnom ispitu na preddiplomskim
sveučilišnim studijima FFRl

5. Prihvaćanje prijedloga za pokretanje procedure izbora umirovljenih redovitih profesora
u počasno zvanje professora emeritusa
5.1. Prijedlog odsjeka za filozofiju - Nenad Smokrović
5'2. Prijedlog odsjeka za psihologiju - Vladimir Takšić

6. lmenovanje članova Programskog vijeća Centra za obrazovanje nastavnika
7. Prihvaćanje prijedloga iznosa troškova participacije za studente strane državljane

(dvostruki iznos participacije - 11.000,00 kn)

8. Poslijediplomski sveučilišni studij Filozofija i suvremenost
8.1. lmenovanje Povjerenstva za ocjenu i javnu obranu teme doktorske disertacije
Teodiceja u filozofiji Advaite Vedante/Theodicy in the Philosophy of Advaita Vedanta
doktorandice Jelene Kopajtić
8.2. Prihvaćanje lzvješća Povjerenstva za ocjenu i javnu obranu teme doktorske
disertacije _ J.s. Mill i epistemičko opravdanje domokracije/J.s. Mill and the Epistemic
Justification of Democracy doktoranda lvana Cerovca
8.3. Prihvaćanje lzvješća Povjerenstva za ocjenu i javnu obranu teme doktorske
disertacije - Planiranje, razlozi i racionalnost kroz vrijeme/ Planning, Reasons and
Rotionolity over Time doktoranda Davida Grčkog
8.4. Prihvaćanje lzvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije _ određene osnove
dizajno i procjene društvenih epistemičkih sustova: agentski suboptimalizam,
instrumentalni pluralizam i univerzalna inkluzija/ Certain Fundamentals of the Design and
Assessment of Social Epistemic Systems: Agent Suboptimolism, lnstrumentol Pluralism



and Universal lnclusion doktoranda Marka-Luke Zubčića, imenovanje Povjerenstva za
obranu, zapisničara i određivanje datuma obrane
8'5. Potvrda mentorstva izv. prof. dr. sc. Sanje Bojanić i komentorstva prof. dr. sc. Majde
Trobok doktorandici Kristini Stojanović Čehajić

9. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije
Prihvaćanje godišnjeg izvještaja o provedbi akcijskog plana za unapređenje kvalitete
Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija iz psihologije za razdoblje od
akademske 2018./2079. do 2022./2023. godine (period od 17.O4.2O19. do 76.04.2020.)

10. Poslijediplomski sveučilišni studij Povijest i dijalektologijo hrvatskoga jeziko
10.].. Prihvaćanje godišnjeg izvještaja o radu studija za ak' god. 2ol8./2o79'
].0.2. Prihvaćanje godišnjih izvještaja za ak. god. 20L8./2oI9.
L0'2.L' Godišnji izvještaji mentora i komentora - Milan Mihaljević/Sanja Zubčić, Diana
Stolac/Amir Muzur, Ranko Matasović/Diana Stolac, Jasna Vince/Diana Stolac, Anastazija
Vlastelić/Diana Stolac
70.2.2. Godišnji izvještaji savjetnika - Sanja Zubčić (3 izvještaja)
L0.2.3' Godišnji izvještaji doktoranada - Mateja Fumić Bistre, Zenaida Karavdić, Pavao
Krmpotić, samanta Milotić Bančić, Zrinka Tolić Nikolić

1J.. Poslijediplomski sveučilišni studij lzdovaštvo i mediji
Prihvaćanje lzvješća Povjerenstva za ocjenu ijavnu obranu teme doktorske disertacije -
Multimediialna i digitalna umjetnost u Hrvatskoj i Sloveniji (1988. - 2008.)/ Multimedia
and digitalart in Croatia ond Slovenia (1988. _ 2008.)doktorandice Dijane Protić

12. Prihvaćanje izvješća o radu poslijedoktoranda - Nataša Košuta
13. Prihvaćanje kalendara za akademsku godinu 2o2o.l2o2l.

13.1. Kalendar sastanaka i sjednica
13.2. Kalendar nastave

14. Prihvaćanje izvještaja o radu Centra za jezična istraživanja (od ožujka 2019. do svibnja
2O2O.)

15. lzdavačka djelatnost
].5.1. Redovita nadopuna Plana izdavačke djelatnosti za2o2o. godinu
L5.2. Prihvaćanje rukopisa i upućivanje u proceduru objave (urednica znanstvene
monografije: Svjetla na Kolić-Vehovec)

L6. Molba za odsustvo
Molba za korištenje slobodne studijske godine - Marija Brala Vukanović

TOčKA 1. Prihvaćanje iovjera Zapisnika 7. sjednice FV iZapisnika 4. i5. elektroničke
sjednice FV

Zapisnik 7' sjednice FV i Zapisnik 4' i 5. elektroničke sjednice FV prihvaćeni su jednoglasno.

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

2.1. lzvješće dekanice

o Diana Stolac imenovana je na dužnost člana Matičnog odbora za područje humanističkih
znanosti - polje filologija (u sazivu 2OI7.-2O2L.)
o Jasminka Zloković imenovana je na dužnost člana panela za vrednovanje Hrvatske zaklade za
znanost za naredno trogodišnje razdoblje.
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o Objavljene publikacije:
lvan Cerovac - autor knjige: Epistemic Democracy and Political Legitimocy Palgrave Studies in
Ethics and Public Policy

o Zapošljavanje i napredovanje ponovo prelazi u nadležnost MZo, jer raspuštanjem Sabora
prestaje Važiti odluka Vlade RH od 3. travnja 2020. U petak 22. svibnja ponovo smo sve zahtjeve
uputili prema MZo (prema novouspostavljenim pravilima/tablicama) te očekujemo barem neku
povratnu informaciju. Naime, sve smo zahtjeve višekratno slali prema Ministarstvu financija
(sukladno navedenoj odluci Vlade RH) ali ni mi, niti druge sastavnice Sveučilišta u Rijeci, nismo
dobili nikakvu povratnu informaciju. Nadamo se da će sada prestankom važenja odluke Vlade RH
početi funkcionirati uobičajena komunikacija s MZo.

OBAVIJESTISA SJEDNICE SENATA- 19. SVIBNJA 2020. GODTNE
(na SPP-u dostupan Dnevni red sjednice Senata)
Rektorica je izvijestila:
o "Sveučilište u Rijeci od29.travnja 2020. nalazise na svjetskoj ranking- ljestvicisveučilišta,,Round
University Ranking _ RUR" Clarivate Analyticsa, na kojoj se od ukupnog broja sveučilišta u svijetu
nalazi njih 829. Kako je navedeno na stranici RUR World University Rankinga, pri ocjenjivanju se
evaluiraju karakteristike vodećih svjetskih institucija visokog obrazovanja, i to kroz mjerenje 20
indikatora, koji su grupirani u 4 ključna područja sveučilišnih aktivnosti: nastava (podučavanje),
istraživanje, internacionalna raznolikost te financijska održivost.
o Sveučilište u Rijeci ovime je postalo drugo po redu hrvatsko sveučilište koje je uvršteno na ovu
ranking-ljestvicu, na kojoj se nalazi još i zagrebačko sveučilište' Navedenim se ispunjavaju
strategijom zadani ciljevi o poboljšanju kvalitete ividljivosti rada Sveučilišta u Rijeci. osim uspjeha
dosegnutog kroz samo uvrštenje na ljestvicu svjetskih sveučilišta i to na 705. mjesto, Sveučilište u
Rijeci prema najnovijim podacima raste i na drugim ljestvicama - ima značajan porast bodova u
sustavu URAP te porast na ljestvicama URAP Europe i SCIMAGO. Prema dostupnim podacima o
ukupnom broju sveučilišta u svijetu, a koja se samo u SAD-u procjenjuju na 4300 i u Europi na više
od 4000, navedeno aktualno uvrštenje u svjetskih top 800 sveučilišta zaista se može smatrati
uspjehom."
o SastanciYUFE mreže se redovito održavaju online te su uznapredovali pregovorio prihvaćanju
Sveučilišta u Rijeciza redovitoga člana'
o Sastanci Rektorskoga zbora se ne održavaju.
o Konferenc'tja ,,The Role of Cultural Heritage in Socio-Economic Development and Preservation
of Democratic Values - HERltage", koja se trebala održati od 11. do 13. ožujka 2o2o. u opatiji, a u
okviru predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU, u organizaciji Sveučilišta u Rijeci, u suradnji s
Ministarstvom znanosti i obrazovanja, organizirat će se virtualno od 15. do 18. lipnia - čeka se
odluka EK.
o 4. svibnja 2o2o. održana je videokonferencija Međunarodnog znanstvenog savjeta (više u VoX
academiae, 22. svibnja 2020.)

Prorektorica za studije, studente i osiguranje kvalitete je izvijestila:
odbor za kvalitetu: Sjednica održana 07. svibnja 2020.
Zaključci:
o lspitivanie zadovolistva studenata nastavom na daliinu: Usvojen je upitnik za ispitivanje
zadovoljstva studenata nastavom na daljinu. obrada podataka započet će2L'o5'2o2o.
o Evaluaciia nastave na kraiu lietnog semestra akademske godine 2019./2020.: Usvojene su
izmjene važećeg upitnika za evaluaciju nastave, kao i zaključci prema kojima rezultativrednovanja
nastave koja se odvijala u specifičnim okolnostima zbog pandemije ne mogu bitijedinim razlogom
za uskratu ili izdavanje potvrde nastavnicima kod izbora u zvanje (za potrebe reizbora tijekom
2020' godine), a ispunjavanje upitnika putem |SVU sustava treba bitiomogućeno studentima kada
se odradi sva predviđena nastava na kolegijima. Nova verzija upitnika također će biti prevedena
na engleskijezik.
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o lspitivanie nastavnika o okolnostima rada na daliinu: Raspravljen je nacrt upitnika za ispitivanje
nastavnika o okolnostima rada na daljinu. Nakon provedene rasprave i testnog ispunjavanja
upitnika, ispitivanje iskustava nastavnika Sveučilišta u Rijeci krenut će25.05.2020.
o Provedba ispitivania studentskog zadovolistva studiiem na kraiu akademske godine
2079./2o2o.: S obzirom na to da se ovo ispitivanje uobičajeno provodi u papirnatom obliku
prilikom ispisivanja sa studija, u ovoj godini studenti bi morali dobiti ovaj upitnik prilikom
završetka studija, neovisno o načinu provođenja ispisa. Upitnik za provedbu ispitivanja bit će
nadopunjen s nekoliko pitanja o poduzetničkim namjerama završenih studenata, na inicijativu
Ureda za karijere.
o Natiečai za dodielu financiiske potpore međunarodnim edukativnim programima: Natječaj za
dodjelu financijske potpore (sredstva Aneks 1 PU) međunarodnim edukativnim programima koji
se izvode na Sveučilištu u Rijeci u 2oL9./2o2o. i 2020./2021' raspisan je 08.05.2020., za potporu
ljetnim/zimskim školama ili programima cjeloŽivotnog obrazovanja s međunarodnim učešćem, s
ciljem doprinosa internacionalizaciji i vidljivosti Sveučilišta u Rijeci. Ukupni fond: 200.000,00 kn.
Prijave se primaju do 15. lipnja 2020.
o Proiekt integraciie Centra za nakladništvo (CEN) u Sveučilišnu kniižnicu Riieka: cEN postaje
jedinica priSVKRl s zadaćom izrade elektroničkih izdanja Sveučilišta u Rijeci uključujući sve njegove
sastavnice i sve autore koji pod Sveučilištem žele objaviti elektronički naslov, a proširiti će se na
orga nizaciju i u pravlja nje elektro ničkim zbirka ma građe.
Elektronička građa koja će biti dostupna korisnicima (studentima i zaposlenicima UNlRl):

- izvorno stvorena građa kroz izradu elektroničkih publikacija
- izvorno materijalna građa koja je digitalizirana i dostupna potom u e-obliku
- građa kupljena za potrebe studiranja i nastave koja je izvorno elektronička.

CEN će osiguravati uslugu izrade i objave teksta i slike u e-izdanjima Sveučilišta, uslugu prijeloma,
oblikovanje e-izdanja, dostupnost, vidljivost produkc'rje, objedinjene zbirke elektroničkih knjiga
dostupne na Sveučilištu te infrastrukturu za upravljanje elektroničkim zbirkama.

Prorektor za znanost i umjetnost je izvijestio:
o lnternacionalizacija - dolazna mobilnost: - obustava drugog poziva (COVID-l-9)
o Priprema za raspisivanje natječaja / poziva:
- financiranje časopisa (prijedlog natječaja na SPP-u); Komentari FFRl-a na SPP-u
- projekti mladih znanstvenika

Prorektorica za informatizaciju i organizaciju je izvijestila:
o RUešen dizajn novih zaposleničkih kartica i odobrenje MF za pokretanje nabave
o lnstalirana BigBlueButton platforma, testiraju Odjeli
o Provedba 3% projekta lsVURl 2o2o - priznavanje prethodnog učenja
o Riješen dizajn i uređene baze podataka novog UNlRl portfelja
o Početak rada na aplikacijiza Strategiju, Programske ugovore i rangiranja

o Prihvaćen Prijedlog odluke o donošenju Pravilnika o priznavanju inozemnih visokoškolskih
kvalifikacija i razdoblja studija (na SPP-u)

o Prijedlog Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti - otvaranje javne rasprave (na SPP-u)

o Prihvaćen Prijedlog odluke o izmjenama uvjeta za upis u l. godinu preddiplomskog sveučilišnog
studija Psihologija i preddiplomskog sveučilišnog studija Engleskijezik i književnost Filozofskoga
fakulteta u ak. god. 2O2O.|2O2I.

o Prihvaćen Prijedlog odluke o ukidanju Sveučilišnog Centra za elektroničko nakladništvo i

preuzimanju aktivnosti od strane Sveučilišne knjižnice Rijeka
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Tematske točke:
o lzvješće o provođenju mjera financijske konsolidacije poslovanja Sveučilišta sukladno
preporukama Deloittea 7O/20I7 - O4/2O2O
o lzvješće o financijskom položaju i rezultatima poslovanja Sveučilišta u Rijeci za 2OI9' godinu
(Rektorat iodjeli)
o lzvješće o institucijskim mjerama u kontekstu izvanrednog stanja izazvanog pandemijom
koronavirusa COVID-19:
a) rezultati provedene analize i utvrđene preporuke: Rezultati provedene analize i utvrđene
preporuke za znanstveno-istraživačku i umjetničku djelatnost u okolnostima CoVlD-19 epidemije
(na SPP-u)
b) institucijske mjere: lnstitucijske mjere podrške s ciljem održavanja i unaprjeđenja nastavnih,
znanstvenih/umjetničkih aktivnosti te aktivnosti internacionalizacije i transfera znanja nastalim
uslijed okolnosti pandemije koronavirusa COVID-19.
Okvirna vrijednost: cca 3.400.000,00 kn.
lzvor sredstava: redovita programska sredstva UNIRI i sredstva temeljem Dodatka 1 PU
Vrijeme provedbe: svibanj - srpanj 2020. (na SPP-u)

2.2.lzvješće prodekanice za znanost i međunarodnu suradnju

o U pripremije UNlRl natječaj za financiranje znanstvenih časopisa. o prijedlogu teksta Natječaja
raspravljalo se na Stručnom vijeću za internacionalizaciju, istraživanja i projekte (SVllP) od 5.
svibnja 2020. godine. U ime Filozofskoga fakulteta upućeni su komentari na tekst Natječaja.
Komentari su u određenom dijelu uvaŽeni te uneseni u završni tekst natječaja (Komentari FFR|
dostupni su na SPP portalu). Završni tekst Natječaja za financijsku potporu znanstvenim
časopisima UNlRl nalazi se na SPP-u pod obavijesti dekanice.

2.3. lzvješće prodekanice za nastavu i studente

o odbor za kvalitetu Filozofskoga fakulteta predložio je za Rektorovu nagradu za nastavnu
izvrsnost u ak. god. 2OL9.l2O2O.:

- doc. dr. sc. Anitu Memišević s odsjeka za anglistiku (nastavnik u znanstveno-nastavnom
zvanju)

- dr. sc. Palmu Karković Takalić s odsjeka za povijest umjetnosti (nastavnik u suradničkom
zvanju)

o Boris Ružić je imenovan koordinatorom Filozofskoga fakulteta za,,YUFE open Programs"

o Sveučilište u Rijecije raspisalo Natječaj zarazvoj potpunih online kolegija na engleskome jeziku
za YUFE Open Prograrns -,,Europski identitet u globaliziranom svijetu". Pristigle su 32 prijave, a
potpora je dodijeljena za L5 online kolegija.
Potporu je dobilo 3 nastavnika Filozofskoga fakulteta:

- prof. dr. sc. Jasminka Ledić za kolegij ,,Europska dimenzija u obrazovanju"
- izv' prof' dr. sc. Vjeran Pavlaković za kolegij ,,Povijesni i društveni kontekst Jugoistočne

Europe"
- dr. sc. Benedikt Perak za kolegij ,,Alati i metode digitalne lingvistike"

o Tehničku potporu za online nastavu je koristilo ukupno 6 nastavnika Filozofskoga fakulteta.
o Na Stručnom vijeću Centra za studije razgovaralo se o mogućnosti da se nastava u zimskom
semestru ak. god. 2020.12027. planira F2F i Online.
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2.4.lzviešće prodekana za poslovne odnose ! razvoj

OBAVIJESTI ZA ZAPOSLENIKE FAKUTTETA (zaprimanje platnih lista)
o Zaprimili smo obavijest iz sustava CoP (Centralizirani obračun plaća) da će se od27. svibnja 2020'
godine platne liste automatski slati zaposlenicima u osobni korisnički pretinac (oKP) iz sustava
COP-a.
Sukladno navedenom, svi zaposlenici trebaju otvoriti svoj osobni korisnički pretinac (oKP), u

slučaju da to već nisu učinili, kako bi u njemu mogli automatski zaprimati svoje platne liste' Platne
liste zaposlenici više neće zaprimati od djelatnice računovodstva putem e-pošte. Na SPP-u i

sljedećoj poveznici možete pronaći kratke Upute o otvaranju korisničkog računa (oKP).

FTNANCTJSKO POSTOVANJE FAKULTETA (COV!D-191
o 19. svibnja 2020. godine na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju
Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020' godinu čime je prestala važiti odluka o
ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i

financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu
(>rNarodne novine<, br. a7/2O.1.
Financijsko poslovanje Fakulteta nastavlja se kao i prije donošenja navedene odluke te je moguće
sklapanje ugovora o djelu, pokretanje postupaka jednostavne i javne nabave, trošenje sredstava
za nabavku opreme i isplaćivanje honorara. Datumi ugovora o djelu te naloga za isplatu honorara
moraju biti datirani nakon 19. svibnja 2020. odnosno nakon što je Zakon stupio na snagu inače
isplata neće biti moguća.
o Kao odgovor na epidemiju CoVlD-l9 i hitnost rješavanja krize povezane s javnim zdravstvom i

zdravljem, Fond solidarnosti Europske unije (EUSF)proširen je tako da obuhvaća velike hitne
slučajeve u javnom zdravstvu. Navedeni Fond može biti mobiliziran na zahtjev države članice pod
uvjetom da se prijave troškovi za primjenu mjera hitne pomoći za potporu stanovništvu i

ograničenje širenja bolesti tijekom prva 4 mjeseca od dana prve javne akcije za suzbijanje krize.

Filozofskifakultet u Rijeci,2L. svibnja 2020. godine, prijavio je aktivnosti itroškove usmjerene za
suzbijanje pandem'rje covlD-19. Prijavljenisu svistvarnitroškovi kojisu nastaliod 11. ožujka2o2o.
godine, kada su pokrenute prve mjere suzbijanja javno-zdravstvene krize do dana podnošenja
zahtjeva (21. svibnja), te je izrađena procjena rashoda do kraja četveromjesečnog razdoblja,
odnosno do 10. srpnja 2020. godine. Prijavom na ovaj poziv Filozofskifakultet u Rijeci će pokušati
ostvariti povrat svih troškova uzrokovanih covlD-19 pandemijom u navedenom razdoblju.

ZAšTITNE MJERE NA FAKUITETU (covtD_19)
o U dogovoru sa Koordinacijom Kampusa organizirana je nabava i postavljanje senzorskih dozatora
za dezinfekcijska sredstva za ruke na glavnim ulazima u zgradu Fakulteta. Postavljanje je planirano
početkom lipnja o čemu ćemo vas naknadno obavijestiti. Trošak će biti pokriven iz sredstava
Sveučilišta ( Koordinacija Kampusom).

PRIJEM !oTPREMA PošTE NA FAKUITETU
o od ponedjeljka, 25' svibnja 2020. godine, prijem i otprema pošte na Fakultetu počinje
,, norma lno" fu n kcionirati.

ELEKTRoN!čKt CERTIFlKATI zA FAKULTET
o od 1. svibnja 2020. došlo je do promjene u sustavu upravljanja elektroničkim certifikatima. Novi
izdavatelj certifikata je tvrtka Sectigo Limited umjesto dosadašnje tvrtke DigiCert. U postupku je
obnavljanje svih vrsta elektroničkih certifikata za FFRl u suradnji sa SlC-om. Elektronički certifikati
važnisu za sigurnost u elektroničkoj komunikaciji i djelovanju Fakultet

Obavijesti dekanice i prodekana primljene su na znanje
Predstavnik Studentskog zbora nije imao izvješće.
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TOčKA 3. Kadrovska pitanja

3.1. lzBoR U ZNANSTVENo-NASTAVNA ISURADN!čKA ZVANJA

3.1.1. Na temelju odluke Matičnog odbora za polje povijesti, povijesti umjetnosti, arheologije,
znanosti o umjetnosti, etnologije i antropologije od 27 . siječnja 2020. godine o izboru prof. dr. sc.
Julije Lozzi-Barković u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u trajnom zvanju u znanstvenom
području humanističkih znanosti - polje povijest umjetnosti i mišljenja Stručnoga povjerenstva,
imenovanoga na sjednici Fakultetskoga vijeća Filozofskoga fakulteta u Rijeci dana27. veljače 2020.
godine, u sastavu: prof. dr. sc. Zlatko Jurić, prof. dr. sc. Jasna Galjer i prof. emeritus Vladimir Peter
Goss, o ispunjavanju uvjeta pristupnice zaizbor u znanstveno-nastavno zvanje ina radno mjesto
predlaže se da se prof. dr. sc. Julija Lozzi-Barković izabere u znanstveno-nastavno zvanje i na
radno mjesto redovlte profesorice u trajnom zvanju iz znanstvenoga područja humanističkih
znanosti, polja povijesti umjetnosti.
FV je jednoglasno prihvatilo mišljenje.
lzbor u navedeno zvanje potvrđuje Senat Sveučilišta u Rijeci.

3.1.2. Na temelju odluke Matičnog odbora za polje filologije od 10' srpnja 2017. godine o izboru
dr. sc. Nataše Košute u znanstveno zvanje znanstvene suradnice u znanstvenom području
humanističkih znanosti - polje filologija i mišljenja Stručnoga povjerenstva, imenovanoga na
sjednici Fakultetskoga vijeća Filozofskoga fakulteta u Rijeci dana 27. veljače 2020. godine, u

sastavu: prof. dr. sc. Nevenka Blažević, prof' dr. sc. Aneta Stojić i doc. dr. sc' Maja Ćutić Gorup, o
ispunjavanju uvjeta pristupnice za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto predlaže
se da se dr. sc. Nataša Košuta izabere u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice
iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane germanistike.
FV je većinom glasova prihvatilo mišljenje (1 protiv).

3.1.3. Na temelju odluke Matičnog odbora za polje filologije od 2. lipnja 2015. godine o izboru dr'
sc. Mirjane Crnić Novosel u znanstveno zvanje znanstvene suradnice u znanstvenom području
humanističkih znanosti - polje filologija i mišljenja Stručnoga povjerenstva, imenovanoga na
sjednici Fakultetskoga vijeća Filozofskoga fakulteta u Rijeci dana 27 ' veljače 2020. godine, u

sastavu: prof. dr. sc. Silvana Vranić, prof. dr. sc. Sanja Zubčić i prof. dr. sc. Mateo Žagar, o
ispunjavanju uvjeta pristupnika zaizbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje predlaže se da se
dr. sc. Miriana Crnić Novosel izabere u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docentice iz
znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane kroatistike (bez zasnivanja
radnoga odnosa).
FV je većinom glasova prihvatilo mišljenje (1 suzdržan).

3.1.4. Na temelju odluke Matičnog odbora za polje filologije od 15. listopada 2018. godine o izboru
dr. sc. Sanje Grakalić Plenković u znanstveno zvanje znanstvene suradnice u znanstvenom
području humanističkih znanosti - polje filologija i mišljenja Stručnoga povjerenstva, imenovanoga
na sjednici Fakultetskoga vijeća Filozofskoga fakulteta u Rijeci dana27. veljače 2020. godine, u
sastavu: prof. dr. sc. Karol Visinko, prof. dr. sc. Adriana Car-Mihec i doc. dr. sc. Ana Ćavar, o
ispunjavanju uvjeta pristupnice za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje predlaže se da se
dr. sc. Sanja Grakalić Plenković izabere u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docentice iz
znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane kroatistike (bez zasnivanja
radnoga odnosa).
FV je većinom glasova prihvatilo mišljenje (1suzdržan).

3.1.5. Na temelju odluke Matičnog odbora za polje filologije od 30. listopada 2019. godine o izboru
dr. sc. Željka Jozića u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području
humanističkih znanosti - polje filolog'rja i mišljenja Stručnoga povjerenstva, imenovanoga na
sjednici Fakultetskoga vijeća Filozofskoga fakulteta u Rijeci dana 27' veljače 2020. godine, u

sastavu: prof. dr. sc. Silvana Vranić, prof. dr. sc. Diana Stolac i prof. dr. sc. Mateo Žagar, o
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ispunjavanju uvjeta pristupnika zaizbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje predlaže se da se
dr. sc. Željko Jozić izabere u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenoga
područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane kroatistike (bez zasnivanja radnoga
odnosa).
FV je većinom gIasova prihvatilo mišljenje (1 protiv).

3.1.5. Na temelju mišljenja Stručnoga povjerenstva, imenovanoga na sjednici Fakultetskoga vijeća
Filozofskoga fakulteta u Rijeci dana 27 . veljače 2020. godine, u sastavu: doc. dr. sc. Nenad Fanuko,
izv. prof. dr' sc' Željko Boneta i doc. dr. sc. Sarah Czerny, o ispunjavanju uvjeta pristupnika zaizbor
u suradničko zvanje i na radno mjesto predlaže se da se Dunja Matić Benčić, mag. kulturologije,
izabere u suradničko zvanje i na radno mjesto asistentice iz znanstvenoga područja humanističkih
znanosti, polja interdisciplinarne humanističke znanosti, u nepunom radnom Vremenu od85%'
FV je većinom glasova prihvatilo mišljenje (1 suzdržan).

3.2. PRlHVAćnue EVJEšĆA STRUčNoGA PoVJERENsTVA U PosTUPKU lzBoRA U ZNANSTVENA
ZVANJA

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, opatija dostavio je zahtjev da, sukladno članku
33. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, provedemo postupak izbora
pristupnice doc. dr' sc. Brigite Bosnar Valković u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice iz
znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije.
Na temelju ocjene Stručnoga povjerenstva, imenovanoga na elektroničkoj sjednici Fakultetskoga
vijeća Filozofskoga fakulteta u Rijeci održanoj 23.-z4.travnja 2020. godine, u sastavu: izv. prof. dr.
sc. Kristian Novak, izv. prof. dr. sc. Suzana Jurin i izv. prof. dr. sc. Anamarija Gjuran-Coha, o
ispunjavanju uvjeta pristupnice za izbor u znanstveno zvanje predlaže se da se prihvati mišljenje
Stručnoga povjerenstva o ispunjavanju uvjeta doc. dr. sc. Brigite Bosna VaIković za izbor 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. PoKRBTANJE PoSTIJPKA IZBoRA I IMENoVANJE STRUčNoGA PovJERENsTvA

odsjek za kroatistiku predlaže:
3.3.1. lmenovanje stručnoga povjerenstva u postupku izbora pristupnice s Pomorskog fakulteta u

Rijeci dr. sc. Jasmine Jetčić čolakovac, u znanstveno zvanje znanstvene suradnice iz znanstvenoga
područja humanističkih znanosti, polja filologije u sastavu:

1) doc. dr. sc. Anita Memišević (Filozofski fakultet u Rijeci)
2) izv. prof. dr. sc. Branka Drljača Margić (Filozofski fakultet u Rijeci)
3) doc' dr. sc. Goran Milić (Filozofski fakultet u osijeku)

FV je jednoglasno prihvatilo prijedlog.

odsjek za psihologiju predlaže:
3.3.2. Pokretanje postupka izbora izv. prof. dr. sc. tgora Bajšanskoga u znanstveno zvanje
znanstvenog savjetnika iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije.
Predlaže se Stručno povjerenstvo u sastavu:

1) prof' dr' sc. Dražen Domijan (Filozofski fakultet u Rijeci)
2) prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić (Filozofski fakultet u Rijeci)
3) prof. dr. sc. Dragutin lvanec (Filozofskifakultet u Zagrebu)

FV je jednoglasno prihvatilo prijedlog.
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3.3.3. lmenovanje stručnoga povjerenstva u postupku izbora pristupnice s Fakulteta zdravstvenih
studija, Rijeka HeIene štruceIj, dip!. psiholog - prof., u nastavno zvanje predavača iz
znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije u sastavu:

1) prof. dr. sc. Nada Krapić (Filozofskifakultet u Rijeci)

2) doc. dr. sc' Tamara Mohorić (Filozofskifakultet u Rijeci)

3) doc. dr. sc. Domagoj Švegar (Filozofski fakultet u Rijeci)

FV je većinom glasova prihvatilo prijedlog (1 suzdržan).

3.4. lmenovanje mentorice izv. prof. dr. sc. Lovorke Gruić_Grmuša asistentici PetriSapun Kurtin

FV je većinom glasova prihvatilo prijedlog (1 suzdržan)'

lnformacije o izboru u više znanstveno zvanje

o izv. prof. dr. sc. Aleksandra Golubović u znanstvenog savjetnika (13.3.2020.)

o doc. dr. se. Petra Anić u višeg znanstvenog suradnika (8.5.2020')

o dr. se. Boris Ružić u znanstvenog suradnika (30.4.2020)

4. Pravni akti

4.1. lzmjene i dopune Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima
Filozofskoga fakulteta u Rijeci
FV je većinom glasova (4 suzdrŽana) prihvatilo izmjene i dopune Pravilnika.

4.2. lzmjene idopune Pravilnika o završnom radu i završnom ispitu na preddiplomskim sveučilišnim
studijima FFRI

FV je većinom glasova (2 suzdržana) prihvatilo izmjene i dopune Pravilnika.

TOčKA 5. Prihvaćanje prijedloga za pokretanje procedure izbora umirovljenih
redovitih profesora u o zva emerituso

5.1. Prijed|og odsjeka za filozofiju - Nenad Smokrović
FV je većinom glasova (2 protiv, 4 suzdržana) prihvatilo prijedlog.

5.2. Prijedlog odsjeka za psihologiju - Vladimlr Takšić
FV je većinom glasova (2 suzdržana) prihvatilo prijedlog.

TOčKA 6. tmenovanje članova Programskog vijeća Centra za obrazovanje
nastavnika

FV je većinom glasova (1 protiv, 4 suzdržana) prihvatilo prijedlog da se članicama Programskog
vijeća imenuju:

- prof. dr. sc. Vesna Kovač, odsjek za pedagogiju
- prof. dr. sc. Anita Zovko, Odsjek za pedagogiju
- izv. prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić, odsjek za psihologiju
- doc. dr. sc. Rosanda Pahljina-Reinić, odsjek za psihologiju
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prof. dr. sc. Karol Visinko, odbor metodičara
doc. dr. sc. Maja Ćutić Gorup, odbor metodičara

TočKA 7 Prihvaćanje prijedloga iznosa troškova participacije za studente strane
ane (dvostruki iznos e - 11.000,00

FV je većinom glasova (2 protiv,5 suzdržanih) prihvatilo prijedlog.

TočKA 8. edi sveuči!išni studii i suvremenost

8.1. lmenovanje Povjerenstva za ocjenu ijavnu obranu teme doktorske disertacijeTeodicejo u

filozofiji Advaite Vedante/Theodicy in the Philosophy of Advaita Vedanta doktorandice Jelene
Kopajtić
Predlaže se Povjerenstvo u sastavu:

1. prof. dr. sc. Boran Berčić (Sveučilište u Rijeci), predsjednik
2. prof. dr. sc. Majda Trobok (Sveučilište u Rijeci), član
3. doc. dr. sc. Goran Sunajko (Sveučilište u Zagrebu), član

FV je većinom glasova (1 suzdržan) prihvatilo prijedlog.

8.2. Prihvaćanje lzvješća Povjerenstva za ocjenu ijavnu obranu teme doktorske disertacije -J.S.
Mill i epistemičko opravdanje domokracijen.s' Mill and the Epistemic Justification of Democracy
doktoranda lvana Cerovca
FV je jednoglasno prihvatilo izvješće.

8.3. Prihvaćanje lzvješća Povjerenstva za ocjenu i javnu obranu teme doktorske disertacije -
Ploniranje, razlozi i racionalnost kroz vrijeme/Planning, Reasons and Rationality over Time
doktoranda Davida Grčkog
FV je jednogIasno prihvatilo izvješće'

8.4. Prihvaćanje lzvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije _ određene osnove
dizajna i procjene društvenih epistemičkih sustava: agentski suboptimalizam, instrumentalni
pluralizam i univerzalna inkluzija/ Certain Fundamentals of the Design and Assessment of Social
Epistemic Systems: Agent Suboptimolism, lnstrumental Pluralism and tlniversal tnclusion
doktoranda Marka-Luke Zubčića, imenovanje Povjerenstva za obranu, zapisničara i određivanje
datuma obrane
Predlaže se Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije u sastavu:

1. doc. dr. sc. Ana Gavran Miloš (Sveučilište u Rijeci), predsjednik
2. doc. dr. sc. Nebojša Zelič (Sveučilište u Rijeci), član
3. prof. dr. sc. Petar Bojanić (Sveučilište u Beogradu), član

Zapisničar: doc' dr. sc. lris Vidmar Jovanović
Datum obrane: 23. lipnja 2O2O. u 16 sati putem online platforme
FV je jednoglasno prihvatilo sve prijedloge.

8.5. Potvrda mentorstva izv. prof. dr. sc. Sanje Bojanić i komentorstva prof. dr. sc. Majde Trobok
doktorandici Kristini Stojanović čehajić
FV je jednoglasno potvrdilo mentora i komentora.
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TOčKA 9. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) stud!j iz psiho!ogije

FV je je većinom gIasova (2 suzdržana) prihvatilo godišnji izvještaj o provedbi akcijskog plana za
unapređenje kvalitete Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija iz psihologije za
razdoblje od akademske 2078./2019. do 2022j2023. godine (period od 17.04.2019. do
L6.04.2020.)

10. Poslijediplomski sveučilišni studij Povijest i dijolektologijo hruatskoga

10.1. Prihvaćanje godišnjeg izvještaja o radu studija za ak. god. 2oL8./2oI9
FV je većinom glasova (2 suzdržana) prihvatilo izvještaj.

10.2. Prihvaćanje godišnjih izvještaja za ak. god' 20I8./2oL9.
to.2.L. Godišnji izvještaji mentora i komentora - Milan Mihaljević/Sanja Zubčić, Diana
Stolac/Amir Muzur, Ranko Matasović/Diana Stolac, Jasna Vince/Diana Stolac, Anastazija
Vlastelić/Diana Stolac
FV je većinom glasova (L suzdržan) prihvatilo prijedlog.

Lo.2.2. Godišnji izvještajisavjetnika - Sanja Zubčić (3 izvještaja)
FV je većinom glasova (2 protiv, 2 suzdržana) prihvatilo godišnje izvještaje savjetnika.

10.2.3. Godišnji izvještaji doktoranada - Mateja Fumić Bistre, Zenaida Karavdić, Pavao Krmpotić,
Samanta Milotić Bančić, Zrinka Tolić Nikolić
FV je većinom glasova (1 suzdržan) prihvatilo godišnje izvještaje.

TOčKA 11. Poslijediplomski sveučilišni studij lzdavaštvo i mediji

Prihvaćanje lzvješća Povjerenstva za ocjenu i javnu obranu teme doktorske disertacije -
Multimediialna i digitolna umjetnost u Hrvotskoj i Sloveniji (1988. - 2008.) / Multimedia and
digitol art in Croatia and Slovenia (1988' _ 2008.) doktorandice Dijane Protić
FV je većinom glasova (1 suzdržan) prihvatilo prijedlog.

12. Prihvaćanje izvješća o radu edoktoranda - Nataša Košuta

FV je većinom glasova (1 suzdržan) prihvatilo izvješće

13. Prihvaćanje kalendara za akademsku 2020.12O2L.

13.1. Kalendar sastanaka i sjednica
FV je jednoglasno prihvatilo predloženi kalendar.

13.2. Kalendar nastave
FV je jednoglasno prihvatilo predloženi kalendar
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TočKAL4. Prihvaćanje izvještaja o radu Centra za jezična istraživanja
od 2Ot9. do svibnja 2O2O.l

FV je većinom glasova (1 suzdržan) prihvatilo izvješće

TO 15. lzdavačka djelatnost

15.1. Redovita nadopuna Plana izdavačke djelatnosti za2o2o. godinu
FV je većinom glasova (2 suzdržana) prihvatilo nadopunu Plana.

15.2. FV je na prijedlog Povjerenstva za izdavačku djelatnost većinom glasova (1 suzdržan)
prihvatilo i uputilo u proceduru objave rukopis naslova Uvođenje suvremenih tehnologija u
učenje i poučavanje: lstraživonje učinako pilot-projekta e-Škole, znanstvena monografija u
tiskanom i elektroničkom izdanju, područje društvenih znanosti urednice Svjetlane Ko!ić_
Vehovec.

TočKA 16. Molba za odsustvo

Molba za korištenje slobodne studijske godine
o Marija BraIa Vukanović, odsjek za anglistiku - slobodna studijska godina, od 1. ožujka

202t. do 28. veljače 2022. godine
FV je jednoglasno prihvatilo molbu.

Sjednica FV završila je 29. svibnj a 2o2o. u 13.00 sati.

Zapisnik sastavila Dekan

Violeta Čaval, mag. iur.,v.r izv. prof. dr. sc. lnes Srdoč-Konestra, V.r
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PoPts čuruovn FAKULTETsKoGA vllrĆn
FILOZOFSKOGA FAKULTETA U RIJECI

Akademska godina 20L9. I 2020.
8. sjednica održana 28.- 29. svibnia2o2o.

R. br. lme iprezime Potpis

Deka nica/Prodekan/ice

L lnes Srdoč-Konestra

2 Alessandra Pokrajac-Bulian

3 l ren a Vodopija-Krstanović

4 Siniša Kušić

R. br. lme i prezime Potpis

Pročelnik/ica

5 Sanja Berlot

6. Sarah Czerny

7 Dejan Durić

8. Corinna Gerbaz Giuliano

9. Kosana Jovanović

10. Tamara Martinac DorČic

1L. Anita Memišević

LZ. Kornelija Mrnjaus

13 Neven Petrović

1.4. Barbara Španjol-Pandelo

15 Petra Žagar šoštarić

R. br. lme i prezime Potpis
Redoviti profesori/ce

L6. Elvio Baccarini

L7. Lada Badurina

18 Estela Banov

19 Boran Berčić

20 Marina Biti
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27. Marijan Bradanović

22. Marija Brala Vukanović

23. lngrid Brdar

24. Adriana Car-Mihec

25 Dražen Domijan

26. Darko Dukovski

27 Jasna Hudek-Knežević

28 lgor Kardum

29 Svjetlana Kolić-Vehovec

30 Vesna Kovač

31 Nada Krapić

32 Nina Kudiš

33 Jasminka Ledić

34 Julija Lozzi-Barković

35. lrvin Lukežić

36. Vjekoslav Perica

37 Nikola Petković

38 Sanjin Sorel

39. Aneta Stojić

40. Diana Stolac

4r. Zoran Sušanj

42. Predrag Šustar

43. Mladenka Tkalčić

44. Majda Trobok

45 Marina Vicelja-Matijašić

46. KarolVisinko

47 Silvana Vranić

48. Sofija Vrcelj

49 Jasminka Zloković

50. Anita Zovko

5l_ Sanja Zubčić

52 lva n ka Živčić-gećirević
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lme iprezime Potpis

lzva n red ni profesori/ce

53 lgor Bajšanski

54. Bojana Ćulum llić

55. Branka Drljača-Margić

56. Boris Dudaš

57. Aleksandra Golubović

58. Diana Grgurić

59. Lovorka Gruić-Grmuša

60. Hajrudin Hromadžić

61 Suzana Jurin

62 Tihana Kraš

53 Nataša Lah

64. Luca Malatesti

65 Marko Maliković

66 Danijela Marot-Kiš

67 Mihaela Matešić

68 Gianna Mazzieri_Sanković

69 Aleksandar Mijatović

70 Kristian Novak

7L Mila orlić

72 Vjeran Pavlaković

73 Katarina Peović

74 Antonija Primorac

75 Nena Rončević

76. Sanja Smojver-Ažić

77. Sanja Tadić-Šokac

78. Damir Tulić
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R. br. lme i prezime Potpis
Predstavnici docenata/ica

79 Goran Bilogrivić

80 Sintija Čuljat

81 Maja Ćutić Gorup

82 Danko Dujmović

83 Ana Gavran Miloš

84 Željka Macan

85 Borana Morić Mohorovičić

86 Sanja Puljar D'Alessio

87 Anna Rinaldin

88 Barbara Rončević Zubković

89 Manuela Svoboda

90 Domagojšvegar

91. lris Vidmar JovanoviĆ

R. br. lme i prezime Potpis
Predstavnici suradnika/ica

92. lva Buchberger

93. Tomislav Čop

94. Maja Đurđulov

95. Benedikt Perak

96. Marko Tončić

R. br. lme i prezime Potpis
Predstavnici/zamjenici studenata/ica

97 lvan Bajkovec

98.
David Čarapina

Valentin Gašparac

99
Leon Herman

Maja oskoruš

1_00. Dora Josipović
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Katarina Reljić

101
Luka Malvić

Rea Stemberger

ro2.
Filip Pjerobon

Tea Kadić

103
Petar Sklepić

Mark Horvat

L04.
Adrijan Štivić

Tvrtko Srdoč

L05. Franjo Žeger

106.
Marko Berberović

Laura Novaković

107
Mladen Bošnjak

Viktorija Kopjar

108. Renata Hasel

109
Sara Kinkela

Lucija Fučić

110. Dora Kunović

7LI
Sven Toljan

Sandra Malek

L72
Vito Balorda

Tamara Crnko

113
lvana Miočić

Mateja Fumić

R. br. lme i prezime Potpis
Predstavni k/ca zaposlenika

tL4 Rajka Kolić
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