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ZAPISNIK

godlni 2o2o.l2o2l.
koja se zbog epidemiološke situacije održala kao e-sjednica
od četvrtka 29. listopada u 14.00sati do 14.00sati u petak30. listopada2020.godine
1. sjednice Fakultetskoga vijeća u akademskoj

od ukupno ].05 članova FVglasala su 82 člana, a 23 člana nisu glasala.
od 82 glasa jedan je nevažeći (istovremeno su glasali predstavnik studenata i njegova zamjena).
Popis članova FV koji su glasali nalazi se u privitku zapisnika.

Dnevni red:

L.
2.
3.

Prihvaćanje iovjera Zapisnika 11. sjednice FV iZapisnika 9. elektroničke sjednice FV
lzvješća dekana, prodekana i predstavnika Studentskoga zbora FFRl
Kadrovska pitanja
3.1. lzbor u suradnička zvanja
3.2. Prihvaćanje izvješća stručnoga povjerenstva u postupku izbora u znanstvena zvanja
3.3. Prihvaćanje izvješća stručnoga povjerenstva u postupku reizbora
3.4. Pokretanje postupka reizbora
3.5. Raspisivanje natječaja, pokretanje postupka izbora i imenovanje stručnoga

povjerenstva
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3.5. Prihvaćanje modela zapošljavanja i napredovanja za 2021. godinu
Poslijediplomski sveučilišnistudij Filozofija i suvremenost
4.1. lmenovanje Povjerenstva za ocjenu i javnu obranu teme doktorske disertacije pod
nazivom Somoodređenjei imigracijo: pravo na isključenje u kontekstu globalne
pravednosti/Self-determination and tmmigrotion: the Right to Exclude in the Context
of Global Justice doktorandice Tamare Crnko
4.2. lmenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pod nazivom Planiranje,

razlozi

i

racionolnost kroz vrijeme/Planning, Reasons and Rationolity over Time

doktora nda Davida

G

rčkog

4.3. lmenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pod nazivom Filozofske
perspektive autizma: epistemičke, moralne i političke/Philosophical Perspectives on
Autism: Epistemic, Moral and Political doktorandice Kristine Lekić Barunčić
4.4. Raspisivanje Natječaja za upis nove generacije na Poslijediplomski sveučilišnistudij
Filozofijo i suvremenost u ak. god.2O2O./2O2L.
4.5. Prihvaćanje godišnjeg izvještaja o radu Poslijediplomskoga sveučilišnogastudija
Filozofija isuvremenost u ak. god. 2018./2019.

4.5' Prihvaćanje godišnjeg izvještaja mentora i komentorice za ak. eod'2oI8./2019. Elvio
Baccarini/Aleksa ndra Golubović
4.7 . Prihvaćanje godišnjih izvještaja mentora za ak. god. 2ol8'/2ot9.
4.7.1. lzvještaj mentora Elvia Baccarinia
4.7 .2. lzvještaj mentora Borana Berčića

4.8' Promjena mentora doktorandu Ernieu Giganteu Deškoviću za izradu doktorske
disertacije

pod radnim nazivom Vladavina zla u nesigurnim vremenima/The Sovereignty of Evil in
uncertoin times (imenovanje doc. dr. sc. Nebojše Zeličaza mentora umjesto prof. dr. sc.

5.

Elvia Baccarinija)

Poslijediplomski sveučilišni(doktorski) studij Pedagogija
5.1. Prihvaćanje izvještaja Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije

i

imenovanje

Povjerenstva

za obranu doktorske disertacije pod nazivom Formiranje i

imenovanje

pisniča ra

razvoj

profesionalnoga identiteto nastavnika stručno-teorijskih sodržojo u Republici
Hrvotskoj/Croation Vocotionol Teachers' Professional ldentity Formation and
Developmenf doktorandice Bojane Vignjević Korotaj, prihvaćanje datuma obrane i
za

5.2. Prihvaćanje izmjena idopuna studijskoga programa Poslijediplomskoga sveučilišnoga

6.
7

'

8.

(doktorskog) studija Pedagogijo

Poslijediplomski sveučilišnistudij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika
Potvrda prof. dr. sc. Diane Stolac za voditeljicu Poslijediplomskoga sveučilišnogastudija
Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika

Poslijediplomski specijalistički studij prevođenja
Raspisivanje Natječaja za upis nove generacije na Poslijediplomski specijalistički studij
prevođenjau ak. god. 2o2o./2o2l
Prihvaćanje izvješća o vrednovanju rada asistenata
8'1. lzvješće mentora Dejana Durića o vrednovanju rada asistenta Ante Jerića
8.2. lzvješće mentorice jasminke Ledić o vrednovanju rada asistentice lvane Miočić
8.3. lzvješće mentorice Lovorke Gruić Grmuše o vrednovanju rada asistentice Petre

9.

Sapun Kurtin

Prihvaćanje Plana vanjske suradnje za izborne predmete u ak. god. zo2o.l2o21,'
]-0. Molbe za odsustvo i izvješća nakon odsustva
10.1. Molba za odsustvo dulje od 7 dana

-

Suzana Jurin

10.2. lzvješće nakon korištenja slobodne studijske godine

-

Svjetlana Kolić-Vehovec

TOčKA 1. Prihvaćanje i ovjera Zapisnika 11. sjednice FV iZapisnika 9. etektroničke
sjednice FV
Zapisnik 11. sjednice FV i Zapisnik 9. elektroničke sjednice FV prihvaćeni su jednoglasno.

TOčKA 2. Prihvaćanje izvješća dekana, prodekana i predstavnika Studentskoga
zbora FFRI
2.1. lzvješće dekanice
o

a

U proteklom tjednu (od 20. do 23. listopada 2O2O.) trajala je posjeta reakreditacijskog
povjerenstva AZVo-a čime je okončan naš cjelogodišnji rad - od prikupljanja i

sistematizacije podataka, pisanja samoanalize i ažuriranje baze MOZVAG 2 do pripreme i
organizacije posjete - hvala svima koji su doprinijeli da cijeli proces bude uspješno
priveden kraju! ostaje nam sačekati izviješće povjerenstva.
Budući da zbog epidemioloških razloga nismo obilježavali Dan fakulteta pa nije održana
svečana sjednicu FV na kojoj se obično opraštamo od naših djelatnika koji odlaze u
2

mirovinu, želim na ovaj način podsjetitida su tijekom 2020. otišliu mirovinu naši profesori:
Nenad Fanuko s Odsjeka za kulturalne studije iVjekoslav Perica s Odsjeka za povijest te
voditelj Studentske službe Jadran Godnić. Zahvaljujemo im na doprinosu našoj instituciji.
a

odluka o načinima održavanja nastave od 2. studenoga 2o2o. _ odlučili smo se za
potpunu fleksibilizaciju načina održavanja nastave - od neposrednog, hibridnog do
potpunog odrŽavanja nastave na daljinu. Važno je da budu ostvareni ishodi učenja te da
svaki nastavnik u dogovoru sa studentima izabere optimalan način izvođenjanastave.
Budući da ne idemo prema potpunom radu na daljinu, odluka je u domeni dekana, a ne FV.

OBAVIJESTI SA SJEDNICE SENATA - 20. TISTOPADA 2020.
(na SPP-u dostupan Dnevni red sjednice Senata)
Na SPP-u je dostupno:
- lzviješće o institucijskom financiranju znanosti i umjetnosti na Sveučilištuu Rijeci, status
pojedinih natječaja, listopad 2020. pomoćnika rektorice za znanost i umjetnost prof' dr. sc. Alena
Ružića, dr. med.

o

- Prijedlog politike Sveučilištau Rijeci otvoreno, transparentno

te na

zaslugama

utemeljeno zapošljavanje istraživača (oTM-R)
- Preporuke za MS Teams u nastavi
- Zaključci Radne skupine za pitanja internacionalizacije
- Preporuke za uređenjeodnosa sa zaposlenicima - rad od kuće u razdoblju pandemije
bolestiCOV|D-19
a
a

Otvorena javna rasprava o modelu inicijalne akreditacije studijskih programa-traje do
].7. studenoga2020' (poziv na javnu raspravu upućen odsjecima; dostupan i na SPP-u)

od

1. studenoga 2020. bit će dostupan novi portfelj djelatnika Sveučilišta(stari će biti

dostupan još mjesec dana i to kao read-only-mail prorektorice)

Objavljene pu blikacije:
- autorica Estela Banov: Komparativne slavističke studije, Srednja Europa Zagreb,2o2o'
- autorica Sofija Vrceliz Pedagoško savjetovanje, Sveučilišteu Rijeci, Filozofski fakultet

2.2.lzvješće prodekanice za nastavu i studente
a

Broj upisanih u 1. godinu preddiplomskih studija u ak. god. 2O2O.|2O2L.
(dostupno na spp-u)
Broj upisanih u 1.. godinu diplomskih studija u ak. god. 2O2O./2O2L.
(dostupno na spp-u)

a

COVID-19 evidencija - STUDENTI
Sveukupno COVID-19 pozitivnih studenata (9.10.2020. -28.IO.2O20.)- 8

o
o
o
o

Trenutačno aktivnih covlD-lg pozitivnih studenata (na dan 28.Lo.zo2o.| - 4
Sveukupno studenata u samoizolaciji zbog kontakta s COVID-L9 pozitivnim
osobama (9.10.2020. - 28.10.2020.) - 18
Trenutačni broj studenata u samoizolaciji zbog kontakta s CoVlD-19 pozitivnim
osobama (na dan 28.10.2020.)- 8

2.3. lzvješće prodekana za poslovne odnose i razvoj
Tijekom pandemije COVID-19 poduzete su sve mjere kako bi se osiguraliuvjeti rada sukladno
epidemiološkim mjerama
- fotografije predavaonica u kojima se održava nastava i raspored nastave proslijeđeni su
na uvid specijalisti medicine rada s ciljem procjene zadovoljavanja epidemioloških mjera u
predavaonicama (prostorni uvjetisu zadovoljavajući uz poštivanje obveznog nošenja maskiza lice i
:
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provođenjadezinfekcije prostora);
- prilagođenje raspored nastave s ciljem smanjivanja ili potpunog otklanjanja miješanja
grupa studenata te odabira predavaonica s obzirom na veličinu grupe;
- kontinuirano se vodiCOV|D-19 evidencija (potpisivanje djelatnika u prizemlju Fakulteta
+ potpisivanje studenata na nastavi);
- osigurana su dezinfekcijska sredstva ispred svake predavaonice s jasno istaknutim
uputama;

vrši se dnevna dezinfekcija svih predavaonica i zajedničkih prostora (od strane Sveučilišta
angažirane su dodatne spremačice);
- izvršena dezinfekcija predavaonice od strane Dezinsekcije prilikom pojave covlD-19
pozitivne osobe na Fakultetu;
- izvršena dezinfekcija svih klima uređajau zgradi Fakulteta te su u svim klima uređajima
postavljeni novifilteri kako bise osigurala sigurna ventilacija zraka u prostorima Fakulteta;
- instalirana oprema za održavanje online nastave u svim predavaonicama koje su
predviđeneza nastavu prema rasporedu nastave (kamere su instalirane u 26 predavaonica, a
mikrofoni i zvučnici su instalirani u 7 većih predavaonica + na sva računala u predavaonicama su
instalirane ikonice za Zoom i MS Teams).
-

Za osiguravanje primjerenih uvjeta rada sukladno epidemiološkim mjerama s ciljem zaštite svih
djelatnika istudenata Fakultet je uložio znatna financijska sredstva:
Troškovi dezinfekcijskih sredstava (za ruke i površine), higijenskih sredstava (sapuni i
papirnati ručnici)i maski za lice za djelatnike Fakulteta - (troškovi od 1' travnja 2o2o.)
91.400,00 kn
Troškovi dezinficiranja klima uređaja,nabava novih filtera i popravka sustava klimatiziranja
283.891,31 kn
Troškovi opreme za odrŽavanje online nastave u predavaonicama (kamere, mikrofoni i
zvučnici) 23.L14,50 kn
U zgradi Fakulteta, u zadnjih dva mjeseca, dogodila su se tri slučaja puknuća vodovodnih cijevi na
različitim lokacijama. Dva slučaja su sanirana, a jedan se još uvijek sanira jer su potrebni veći radovi.
Za sada je za sanaciju potrošeno L5.737,5o kn te se očekuje da će troškovi na sanaciji trećeg slučaja
biti znatno veći. Također,na par mjesta u zgradi dogodilo se je prokišnjavanje te će biti potrebni
veći radovi (radovi na krovištu zgrade i staklenim stijenama). Dio troškova pokušat će se pokriti iz

-

osiguranja.

Predstavnik Studentskoga zbora FFR| nije imao izvješće
Obavijesti dekanice i prodekana primljenisu na znanje.

TOčKA 3. Kadrovska pitania
3.1. lzBoR U SURADN!čKR

zvnuR

3.1.1. Na temelju mišljenja Stručnoga povjerenstva, imenovanoga na e-sjednici Fakultetskoga vijeća
Filozofskoga fakulteta u Rijeciodržanoj 16.-L7. srpnja 2020. godine, u sastavu: prof' dr. sc. Marija
Brala-Vukanović, doc. dr. sc. Anita Memišević iizv. prof. dr. sc. Branka Drljača Margić, o ispunjavanju
uvjeta pristupnika za izbor u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto predlaže se da se
dr. sc. Martina Podboj izabere u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz znanstvenoga
pod ručja hu ma nističkih zna nosti, polja filologije, gra ne a nglistike.
FV je

jednoglasno prihvatilo mišljenje.

3.2. PRtHVAćnue MlšUENJA STRUčNoGA PoVJERENSTVA U PosTUPKU tzBoRA U zNANswENA
ZVANJA

3.2.1. Na temelju ocjene Stručnoga povjerenstva, imenovanoga na e-sjednici Fakultetskoga vijeća
Filozofskoga fakulteta u Rijeci održanoj L6.-I7. srpnja 2020. godine, u sastavu: prof' dr. sc. Julija
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Lozzi-Barković, prof' dr. sc. Nina Kudiš i prof. dr. sc. Leonida Kovač, o ispunjavanju uvjeta pristupnice

za izbor u znanstveno zvanje predlaže se da se prihvati mišljenje Stručnoga povjerenstva o
ispunjavanju uvjeta izv. prof. dr. sc. Nataše lah za priievremeni izbor u znanstveno zvanje

znanstvene savjetnice iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti umjetnosti.
FV je većinom glasova prihvatilo mišljenje (2 protiv, 3 suzdržana).
Mišljenje i prijedlog proslijedit će se nadležnom matičnom odboru.

3.2.2. Na temelju ocjene Stručnoga povjerenstva, imenovanoga na e-sjednici Fakultetskoga vijeća
Filozofskoga fakulteta u Rijeciodržanoj 24'-25. rujna 2020. godine, u sastavu: prof. dr. sc. Mladenka
Tkalčić, prof. dr. sc. Svjetlana Kolić-Vehovec i prof. dr. sc. Gordana Keresteš, o ispunjavanju uvjeta
pristupnice zaizbor u znanstveno zvanje predlaže se da se prihvati mišljenje Stručnoga povjerenstva
o ispunjavanju uvjeta izv. prof' dr. sc. Sanje Smojver_Ažić zaizbor u znanstveno zvanje znanswene
savjetnice iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije.
FV je jednoglasno prihvatilo mišljenje.
Mišljenje i prijedlog proslijedit će se nadležnom matičnom odboru.
3.2.3. Akademija Primijenjenih umjetnosti u Rijeci dostavila je zahtjev da, sukladno članku 33.
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, provedemo postupak izbora pristupnice
na natječaj doc. dr. sc. Katarine Rukavina u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice iz
zna nstvenoga pod ručja h u ma n ističkih zna nosti, polja povijesti u mjetnosti.

Na temelju ocjene Stručnoga povjerenstva, imenovanoBa na e-sjednici Fakultetskoga vijeća

Filozofskoga fakulteta u Rijeci dana 24.-25. rujna 2020. godine, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Nataša
Lah, prof. dr' sc. Julija Lozzi-Barković i prof. dr. sc. Vinko Srhoj, o ispunjavanju uvjeta pristupnice za

izbor u znanstveno zvanje predlaže se da se prihvati mišljenje Stručnoga povjerenstva o
ispunjavanju uvjeta doc. dr. sc. Katarine Rukavina za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene
suradnice iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti umjetnosti.
FV je jednogIasno prihvatilo mišljenje.
Mišljenje i prijedlog proslijedit će se nadležnom matičnom odboru.
3.2.4. 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 izv. prof. dr. sc. DoIores Miškulin u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice iz
znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije.
Na temelju ocjene Stručnoga povjerenstva, imenovanoga na e-sjednici Fakultetskoga vijeća
Filozofskoga fakulteta u Rijeci dana23.-24. travnja 2020. godine, u sastavu: prof. dr. sc. Nedjeljka
Balić-Nižić, prof. dr. sc. Ritta ScottiJurić i prof. dr. sc. Višnja Josipović-Smojver, o ispunjavanju uvjeta
pristupnice zaizbor u znanstveno zvanje predlaže se da se prihvati mišljenje Stručnoga povjerenstva
o ispunjavanju uvjeta izv. prof. dr. sc. Dolores Mlškulin za izbor u znanstveno zvanje znanstvene
savjetnice iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije.
FV je jednoglasno prihvatilo mišljenje.
Mišljenje i prijedlog proslijedit će se nadležnom matičnom odboru.
3.3. PRlHVAĆnue MIšUENJA STRUčNoGA PoVJERENSTVA U PosTUPKU REtzBoRA

Na temelju ocjene Stručnoga povjerenstva, imenovanoga na sjednici Fakultetskoga vijeća

Filozofskoga fakulteta u Rijeci dana 24.-25. rujna 2020. godine, u sastavu: prof. dr. sc. Svjetlana
Kolić-Vehovec, izv. prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić i izv. prof. dr' sc. lrena Burić o radu zaposlenice
doc. dr. sc. Barbare Rončević Zubković za razdoblje od 2015. do 2020. godine predlaže se da se
prihvati pozitivno izvješće o radu doc. dr. sc. Barbare Rončev!ć Zubković, te se reizabire na radno
mjesto docentlce iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije, grane školska
psihologija i psihologija obrazovanja na Odsjeku za psihologiju na vrijeme od pet godina.
FV je jednoglasno prihvatilo izvješće.
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3.4. POKRETANJE POSTUPKA REIZBORA

Na temelju čl. 102. st. 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnika o
postupku reizbora osoba na znanstveno-nastavnim, umjetničko nastavnim, nastavnim i stručnim
radnim mjestima na Sveučilištuu Rijeci predlaže se:
3.4.1. Pokretanje postupka reizbora doc. dr. sc. Sintije ču|jat, na znanstveno-nastavnom radnom
mjestu docentice iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane anglistike
na Odsjeku za anglistiku.
Predlaže se Stručno povjerenstvo u sastavu:
1) doc. dr. sc. Anita Memišević (Filozofskifakultet u Rijeci)
2) izv' prof. dr. sc. Lovorka Gruić-Grmuša (Filozofskifakultet u Rijeci)
3) doc. dr. sc. Ester Vidović (Učiteljski fakultet u Rijeci)
FV je jednoglasno prihvatilo prijedlog.
3.4.2. Pokretanje postupka reizbora doc. dr. sc. Anastazije Vlastelić, na znanstveno-nastavnom
radnom mjestu docentice iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane
kroatistike na Odsjeku za kroatistiku.
Predlaže se Stručno povjerenstvo u sastavu:
1) prof. dr. sc. Diana Stolac (Filozofski fakultet u Rijeci)
2l izv. prof. dr. sc. Kristian Novak (Filozofskifakultet u Rijeci)
3) prof. emeritus lvo Pranjković (Sveučilište u Zagrebu)
FV je iednoglasno prihvatilo prijedlog.

3.4.3. Pokretanje postupka reizbora doc. dr. sc. Corinne Gerbaz Giuliano, na znanstvenonastavnom radnom mjestu docentice iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja
filologije, grane romanistike na Odsjeku za talijanistiku.
Predlaže se Stručno povjerenstvo u sastavu:
1) doc. dr. sc. Anna Rinaldin (Filozofski fakultet u Rijeci)
2) izv. prof. dr. sc. Gianna Mazzieri-Sanković (Filozofskifakultet u Rijeci)
3) izv. prof. dr. sc' Dolores Miškulin (Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu,
Opatija)

FV je jednoglasno prihvatilo prijedlog.

3.4.4. Pokretanje postupka reizbora Vene Đonlića, prof., na nastavnom radnom mjestu višeg
predavača iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja kineziologije, grane kineziološka
edukacija na Katedriza tjelesnu izdravstvenu kulturu.
Predlaže se Stručno povjerenstvo u sastavu:
1) Viktor Moretti, viši predavač (Medicinski fakultet u Rijeci)
2) doc. dr. sc. Vilko Petrić (Učiteljskifakultet u Rijeci)
3) Jasna Lulić Drenjak, viši predavač (Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci)
FV je većinom glasova prihvatilo prijedlog (1 suzdržan).
3.5. RAsPlstVANJE NATJEčAJA" PoKRETANJE PoSTUPKA tzBoRA t IMENoVANJE STRUčNoGA
POVJERENSTVA
odsjek za psihologiju predlaže:
3.5.1. Pokretanje postupka izbora poslijedoktoranda dr. sc. Marka Tončićau znanstveno zvanje
znanstvenog suradnika iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije'
Predlaže se Stručno povjerenstvo u sastavu:
1) prof. dr. sc. lngrid Brdar (Filozofski fakultet u Rijeci)
2) doc. dr. sc. Tamara Mohorić (Filozofski fakultet u Rijeci)
3) prof. dr. sc' Zvjezdan Penezić (odjelza psihologiju Sveučilištau Zadru)
je
jednoglasno
prihvatilo prijedlog.
FV
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3.5.2. lmenovanje članova Stručnoga povjerenstva za ocjenu ispunjavanja uvjeta dr. sc. Jelene
Matić-Boj|ć, pristupnice s lnstituta za društvena istraživanja u Zagrebu, zaizbor u znanstveno zvanje
znanstvene suradnice iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije u sastavu:
L) doc. dr. sc' Tamara Mohorić (Filozofski fakultet u Rijeci)
2) prof. dr. sc. lgor Kardum (Filozofskifakultet u Rijeci)
3) doc. dr. sc. lris Marušić (lnstitut za društvena istraživanja u Zagrebu)

FV je većinom gIasova prihvatilo prijedlog (1 suzdržan).

3.5.3. Promjena člana Stručnoga povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja u postupku izbora

pristupnice dr. sc. Ljerke ostojić u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice iz
znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije, grane biološka psihologija, te ono
sada glasi:
1) prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić(Filozofski fakultet u Rijeci)

2) prof' dr. sc. Dražen Domijan (Filozofskifakultet u Rijeci)
3) izv' prof. dr. sc. lgor Bajšanski (Filozofski fakultet u Rijeci)

FV je jednoglasno prihvatilo prijedlog.

odsjek za talijanistiku predlaže:
3.5.4. Raspisivanje natječaja za izbor dva nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavača iz
znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane romanistika (bez zasnivanja
radnoga odnosa).

Predlaže se Stručno povjerenstvo u sastavu:
1) doc. dr. sc. Corinna Gerbaz Giuliano (Filozofski fakultet u Rijeci)
2) izv. prof. dr. sc. Gianna Mazzieri-Sanković (Filozofskifakultet u Rijeci)
3) doc. dr. sc. Anna Rinaldin (Filozofski fakultet u Rijeci)
FV je jednoglasno prihvatilo prijedlog.

3.6. Prihvaćanje modela zapošljavanja i napredovanja za2o2l'. godinu
Projekcija koeficijenata za 2O2L. godinu dostupna je na spp-u.
FV je većinom glasova prihvatilo 2C model zapošljavanja

ModelZK-25 glasova
- Model 2C- 46 glasova
-

- 10 suzdržanih

Sukladno izglasanom modelu zapošljavanja izradit će se Plan zapošljavanja, napredovanja
kadrovskih promjena za 2O2L. godinu.

TOčKA 4. Poslijediplomski sveučilišni studij Fitozofija

i

ostalih

i suvremenost

4.1.

lmenovanje Povjerenstva za ocjenu ijavnu obranu teme doktorske disertacije pod nazivom
5amoodređenje i imigracija: provo no isključenje u kontekstu globalne pravednosti/Selfdetermination and lmmigration: the Right to Exclude in the Context of Globol Justice doktorandice
Tamare Crnko u sastavu:
1. dr. sc. Tvrtko Jolić, lnstitut za filozofiju, Zagreb
2. izv. prof. dr. sc. Marita BrčićKuljiš, Filozofskifakultet, Sveučilišteu Splitu
3' doc. dr. sc. Neven Petrović, Filozofskifakultet, Sveučilišteu Rijeci
je
jednoglasno
prihvatilo prijedlog.
FV

4.2.

lmenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pod nazivom Ploniranje, razlozi i
racionalnost kroz vrijeme/Plonning, Reasons and Rotionolity over lime doktoranda Davida Grčkog
u sastavu:
1

1. prof. dr. sc. Boran Berčić, predsjednik (Sveučilišteu Rijeci)

2'

prof . dr. sc. Majda Trobok, članica (Sveučilišteu Rijeci)

3. prof. dr. sc. Nenad Miščević,član (Filozofski fakultet u Mariboru)
FV je jednoglasno prihvatilo prijedlog.

4.3. lmenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pod nazivom Filozofske
perspektive outizmo: epistemičke, morolne i političke/Philosophical Perspectives on Autism:
Epistemic, Morol and Politicol doktorandice Kristine Lekić Barunčić u sastavu:
1. prof' dr. sc. Elvio Baccarini, predsjednik (Sveučilište u Rijeci)
2. doc. dr. sc. Ana Gavran Miloš, članica (Sveučilište u Rijeci)
3. prof' dr. sc. Petar Bojanić, član (lnstitut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd)
FV je jednoglasno prihvatilo prijedlog.
4'4.

Raspisivanje Natječaja za upis nove generacije na Poslijediplomski sveučilišni studij

Filozofija i suvremenost u ak. god.2O2Oj2O2L.
FV je jednoglasno prihvatilo raspisivanje natječaja.

4.5.

Prihvaćanje godišnjeg izvještaja o radu Poslijediplomskoga sveučilišnogastudija Filozofija i
suvremenost u ak. god.2OI8./2OL9.
FV je jednogIasno prihvatilo izvještaj.

4.5.

Prihvaćanje godišnjeg izvještaja mentora

i

komentorice za ak. god. 2oL8./2oI9. Elvio

Baccarini/Aleksa ndra Golubović
FV je jednogIasno prihvatilo izvještaj.
4.7. Prihvaćanje godišnjih izvještaja mentora za ak. god. 20L8./2oL9
4.7.1. lzvještaj mentora Elvia Baccarinia
FV je jednoglasno prihvatilo izvještaj.
4.7.2. lzvještaj mentora Bora na Berčića
FV je jednoglasno prihvatilo izvještaj.
4.8. Promjena mentora doktorandu Ernieu Giganteu Deškoviću za izradu doktorske disertacije

pod radnim nazivom Vladovina zlo u nesigurnim vremenima/The Sovereignty of Evil in uncertain
times (imenovanje doc. dr. sc. Nebojše Zeliča za mentora umjesto prof. dr. sc. Elvia Baccarinija)
FV je većinom glasova prihvatilo prijedlog (1 suzdržan).

TOČKA 5. Poslijediplomski sveučitišni(doktorski) studij Pedogogija
5.1. FV je jednoglasno prihvatilo izvještaj Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i imenovanje

Povjerenstva za obranu doktorske disertacije pod nazivom Formiranje i rozvoj profesionolnogo
identiteta nastavnika stručno-teorijskih sadržaja u Republici Hrvatskoj/Crootian Vocational
Teachers' Professional ldentity Formation and Development doktorandice Bojane Vignjević
Korotaj, u sastavu:
L. prof. dr. sc. Jasminka Ledić, predsjednica
2. prof . dr. sc. Sofija Vrcelj, članica
3. prof. dr. sc. Vlatka Domović, članica (Učiteljski fakultet u Zagrebu)

te

prihvatilo prijedlog datuma obrane (L1. studenoga 2020. godine s početkom u 11,00 sati)
imenovalo zapisničara (Željka Crnarić).

5.2. FV je iednoglasno prihvatilo izmjene

i dopune

i

studijskoga programa Poslijediplomskoga

sveučilišnoga(doktorskog) studija Pedagogija.

B

ToČKA 6. Poslijediplomski sveučilišnistudij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika

FV je jednoglasno potvrdilo prof. dr. sc. Dianu Stolac za vodi[eljicu Poslijecliplornskoga
sveučilišnogastud ija P ovij est i

d ij a l e

TočKA7. Poslijediplomski

ktol og ij a

h

rvatskog a

j

e

zi ka.

listički st

a

Raspisivanje Natječaja za upis nove generacije na Poslijediplomski specijalistički studij prevođenja
u ak. god. 2O2O./2O21,.
FV je većinom glasova prihvatilo raspisivanje natječaja (3 suzdržana).

TOčKA 8. Prihvaćanje izvješća o vrednovanju rada asistenata
8.1. lzvješće mentora Dejana Durića o vrednovanju rada asistenta Ante Jerića prihvaćeno je

većinom glasova (1 suzdržan).

8.2. lzvješće mentorice Jasminke Ledić o vrednovanju rada asistentice lvane Miočić prihvaćeno je

jednoglasno.

8.3. lzvješće mentorice Lovorke Gruić Grmuše o vrednovanju rada asistentice Petre Sapun Kurtin
prihvaćeno je jednoglasno.

TOčKA 9. Prihvaćanje Plana vanjske suradnje za izborne predmete
u ak. god. 2O2O.l2O2t.
FV je većinom glasova (L suzdržan) prihvatilo Plan vanjske suradnje na izbornim kolegijima u ak.

eod.2020./202I.

10. MoIbe

za odsustvo i izvješća nakon odsustva

10.1. Molba za odsustvo dulje od 7 dana - Suzana Jurin
FV je većinom glasova (1 protiv) prihvatilo molbu.
10.2. lzvješće nakon korištenja slobodne studijske godine
FV je jednoglasno prihvatilo izvješće.

- Svjetlana Ko|ić-Vehovec

Sjednica FV završila je 30. listopada 2020. u 14.00 sati

Zapisn

Violeta Čaval, mag. iur

Dekan:

hilL-

izv. prof. dr. sc. lnes Srdoč-Konestra
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PoPls čnruovR FAKULTETsKoGA vurĆn
FILOZOFSKOGA FAKULTETA U RIJECI
Akademska godina 2020. I 202t.
1. sjednica održana 29. - 30. listopada 2020.

lme i prezime

R. br.

Potpis
Dekanica/Prodeka n/ice

I

lnes Srdoč-Konestra

2

Alessandra Pokrajac-Bulian

3

l

4

Siniša Kušić

R. br.

rena Vodopija-KrstanoviĆ

lme i prezime

Potpis
Pročelnik/ica

5

Veno Đonlić

6

Sarah Czerny

7

v'd' Nikolina Palašić

8

Gianna Mazzieri-Sanković

9

Maja Ćutić Gorup

1_0

Nada Krapić

L1

Anita Memišević

LZ

Nena Rončević

13

Ana Gavran Miloš

I4

Danko Dujmović

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

1

20

Marina Biti

2L.

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.

Nina Kudiš

32

Jasminka Ledić

33

Julija Lozzi-Barković

34

lrvin Lukežić

35.

Nikola Petković

36.

Sanjin Sorel

37.

Aneta Stojić

38.

Diana Stolac

39.

Zoran Sušanj

40.

Predrag Šustar

4r.

Majda Trobok

42.

Marina Vicelja-Matijašić

43

KarolVislnko

44.

Sofija Vrcelj

45

Jasminka Zloković

46

Anita Zovko

47

Sanja Zubčić

48

lvanka Živčić-Bećirević

2

lme iprezime

Potpis
!zvan redni

49

lgor Bajšanski

s0.

Bojana Ćulum llić

51.

Boris Dudaš

52.

Lovorka Gruić-Grmuša

53.

Hajrudin Hromadžić

54.

Suzana Jurin

55

Barbara Kalebić Maglica

56.

Tihana Kraš

57

Nataša Lah

58.

Luca Malatesti

59

Marko Maliković

60

Danijela Marot-Kiš

61

Tamara Martinac Dorčić

62

Mihaela Matešić

63

Aleksandar Mijatović

64

Kornelija Mrnjaus

65

Kristian Novak

66

Mila orlić

67

Vjeran Pavlaković

68

Antonija Primorac

69

Sanja Smojver-Ažić

70.

Sanja Tadić-šokac

7L.

Damir Tulić

profesori/ce

lme i prezime

R. br.

Potpis
Predstavnici docenata/ica

72.

Goran Bilogrivić

73

Filip Čeč
3

74.

Sintija Čuljat

75.

Kosana Jovanović

76.

Barbara španjol Pandelo

77

Željka Macan

78.

Borana Morić Mohorovičić

79

Sanja Puljar D'Alessio

80.

Corinna Gerbaz Giuliano

81

Barbara Rončević Zubković

82

Manuela Svoboda

83

DomagojŠvegar

84.

lris Vidmar Jovanović

R. br.

lme i prezime

Potpis
Predstavnici suradnika/ica

85

lva Buchberger

86

Tomislav Čop

87

Maja Đurđulov

88.

Benedikt Perak

89

Marko Tončić

R. br.

lme i prezime

Potpis
Predstavnik/ca zaposlenika

90.

Rajka Kolić

članovi FV na slobodnoi studiiskoi godini koii su se iziasnili da neće glasati na siednicama
Branka Drljača-Margić
Dejan Durić
Aleksandra Golubović
Diana Grgurić
Silvana Vranić
Mladenka Tkalčić
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lme i prezime
Potpis
Predstavnici/zamjenici studenata/ica

R. br.

91.

92

93

94.

95.

95.

97

98.

99

Ana Hrgovčić
Nika Begić
Dora Josipović
Hana Vrbanić

Tea Kadić
Lana Majetić

Filip Pjerobon
Jelena Svirčević
Katarina Reljić
lva Čiković

NEVAŽEĆ|GLAs

Adrijan Štvić
Tvrtko Srdoc

Mladen Bošnjak
Nino Vukalović

Vito Balorda
Tamara Crnko
lvana Miočić

Mateja Fumić Bistre
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