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Rijeka, 27. studenoga2O2O. godine

ZAPISNIK
2. sjednice Fakultetskoga vijeća u akademskoj godini 2o2o.l2o2l.

koja se zbog epidemiološke situacije održala kao e-sjednica
od četvrtka 25. studenoga u 14.00sati do 14.00sati u petak 27. studenoga2020. godine

od ukupno ].05 članova Fakultetskoga vijeća glasala su 74 člana, a 3L član nije glasao.
Popis članova FV koji su glasali nalazi se u privitku zapisnika.

Dnevni red:

1. Prihvaćanje iovjera Zapisnika 1. sjednice FV i Zapisnika 1. elektroničke sjednice FV

2. lzvješća dekana, prodekana i predstavnika Studentskoga zbora FFR|

3. Kadrovska pitanja

3.1. lzbor u znanstveno-nastavno zvanje

3.2. Prihvaćanje izvješća stručnoga povjerenstva u postupku izbora u znanstveno zvanje

3.3' Prihvaćanje izvješća stručnoga povjerenstva u postupku reizbora

3.4. Pokretanje postupka izbora i imenovanje stručnoga povjerenstva

4. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije

4.L. Promjena mentora i komentora doktorandiciAndreji Bubanj (imenovanje doc. dr. sc. Asmira
Gračanina za mentora umjesto doc. dr. sc. Jasminke Juretić te komentorice izv' prof. dr. sc. lke

Rončević Gržeta umjesto doc. dr. sc. Asmira Gračanina)
4.2. Prihvaćanje godišnjih izvještaja doktoranada za ak. god' 2ot8./z0L9' - Lea Andreis, Katarina
Banov, Martina Bažon, Gorana Birovljević, Andreja Bubanj, Ani Cvjetović, Tijana Debelić, Toni
Krešić, Katarina Jelić, .Jelena Jureta, Nermina Mehić, Ana Mofardin, Jurica Pačelat, Damir Sertić,

Lana Šegotić, Karlo Šimek, Helena štrucelj, lva Takšić, Sanja Tatković, Lana Vujaković
4.3. Prihvaćanje godišnjih izvještaja mentora i mentora/komentora za ak' god. 2078'/zolg.
lgor Bajšanski/Pavle Valerjev, lngrid Brdar, Asmir Gračanin- izvješća, Jasminka Juretić/Asmir
Gračanin, Barbara Kalebić Maglica, lgor Kardum _2izvješća, Nada Krapić, Svjetlana Kolić-

Vehovec, Rosanda Pahljina-Reinić, Sanja Smojver-Ažić - 2 izvješća,Zoran Sušanj - 3 izvješća,

Vladimir Takšić - 2 izvješća, Mladenka Tkalčić, lvanka Živčić-gećirević

5. Poslijediplomski sveučilišni studtj Povijest i dijalektologija hrvotskoga jeziko

Raspisivanje Natječaja za upis nove generacije na Poslijediplomski sveučilišni studij Povijest i
dijalektologija hrvatskogo jezika u ak. god. 2O2O.|\OZL.

6. Poslijediplomski sveučilišni studij Filozofija i suvremenost

6.1. Prihvaćanje lzvještaja povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pod nazivom Philosophicol
Perspectives on Autism: Epistemic, Morol and Political/Filozofske perspektive outizma:
epistemičke, moralne i političke doktorandice Kristine Lekić Barunčić, imenovanje Povjerenstva za

obranu doktorske disertacije, određivanje datuma obrane i imenovanje zapisničara
6.2. Prihvaćanje lzvještaja povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pod nazivom Ploniranje,
razlozi i racionolnost kroz vrijeme/ Planning, Reasons and Rationality over lime doktoranda



Davida Grčkog, imenovanje Povjerenstva za obranu doktorske disertacije, određivanje datuma
obrane i imenovanje zapisničara

6.3. lmenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pod nazivom Human Artificial
lntelligence Symbiosis: the Possibility of MoralAugmentation/Simbioza čovjeka iumjetne
inteligencije: mogućnost moralne nadogradnje doktoranda Tomislava Miletića

7. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Pedogogijo
7.1. lmenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pod nazivom obilježja
profesionalne socijolizacije i njihov doprinos razvoju pozitivnog odnosa mlodih znonstveniko
prema nastavi/Features of Professionol Socialisation and their Contribution to the Development
of a Positive Attitude amongst Junior Researches towards the Teaching Process doktorandice
lvane Miočić
7.2. Potvrda mentorstva izv. prof. dr. sc. Dunje Anđić doktorandiciJasmini Hadela

7.3. Prihvaćanje godišnjih izvještaja doktoranada za ak. god.2079./2020' Aleksandra Batelić
Smolić, DavorVukelić, Bojana Vignjević Korotaj, lvana Miočić, Sanja Martinko, Emina Kovačić,

Nena Vukelić, Sani Kunac, Valentina Janjetić Leporić, Alen Hasikić, Jasmina Hadela, Nadja Čekolj,
Daniela Car Mohač, Petra Katavić, Zlatka Gregorović Belaić, Melanija Mohorić
7.2. Prihvaćanje godišnjih izvještaja savjetnika, mentora i komentora za ak. god' 2079./2020.
Kornelija Mrnjaus/Marija Brajdić Vuković, Bojana Ćulum llić/ Marija Brajdić Vuković, Jasminka
Ledić, Bojana Ćulum llić, Siniša Kušić, Vesna Kovač, Sofija Vrcelj, Anita Zovko - 5 izvještaja, Lidija
Vujičić - 2 izvještaja, Nena Rončević/Darko Lončarić, Sofija Vrcelj, Nataša Vlah/Vesna Kovač,

Nataša Vlah, Nataša Vlah/Nena Rončević, Sanja Tatalović Vorkapić/Siniša Kušić

8' Prihvaćanje izvješća o radu poslijedoktoranda Borisa Ružića

9. Prihvaćanje uvjeta za upise u prvu godinu preddiplomskih studija u ak. god. 2027.12022'
].0' Podrška prijavidoc. dr. sc. Aniti Memišević za nagradu Zaklade Sveučilišta u Rijeci za2019.

godinu (u kategoriji Znanstvenik)

1L. Prihvaćanje godišnjeg izvještaja o radu centra za obrazovanje nastavnika
(listopad ZOtg.- rujan 2020.)

12. Prihvaćanje lzvještaja o radu Etičkoga povjerenstva (siječanj 2ozo._ studeni 2020.|

13. lzmjene i dopune Plana godišnjeg opterećenja nastavnika u ak' eod' 2o2o./2o27.
14. lzmjene i dopune Plana vanjske suradnje (obvezni i izborni kolegiji) u ak. god. ZO2O./2021.

15. lzdavačka djelatnost

Prihvaćanje rukopisa i upućivanje u proceduru objave: lrvin Lukežić i Sanja Zubčić- urednici
zbornika radova: Tragovi građanske tradicije: Riječko građonska kultura 79. stoljeća

16. Molba za odsustvo i izvješća nakon odsustva
16.1. Molba za odobravanje korištenja slobodne studijske godine _Alessandra Pokrajac-Bulian
16.2. lzvješće nakon korištenja slobodne studijske godine -Tihana Kraš

16.3. lzvješće nakon korištenja slobodne studijske godine - Majda Trobok

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



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

2.1. lzvješće dekanice

Europeon Journol of Analytic Philosophy uvršten je u bazu scoPUS, čestitke Uredništvu i
Odsjeku za filozofijul
Raspisan natječaj za dodjelu Državnih nagrada za znanost - obavijest upućena prema
odsjecima, krajnji rok za prijavu je 11. siječnja; obično smo na FV davali podršku kandidatima,
stoga molim da do sjednice Fakultetskog vijeća u prosincu dostavite predloženike

OBAVIJEST! SA SJEDNICE SENATA - 24. STUDENOGA 2020. GODTNE
(na SPP-u dostupan Dnevni red sjednice Senata)

o Prihvaćeni svi planovi napredovanja i zapošljavanja - rasprava na sljedećoj sjednici Senata;
Rektorica je spomenula otežanu komunikaciju s MZo oko zahtjeva koji su na čekanju, što
izaziva neizvjesnost u način budućih postupanja

o Tematska točka - Digitalizacija sustava na Sveučilištu u Rijeci; Prorektorica je sumirala niz
aktivnosti koje su provedene u proteklih nekoliko mjeseci

o Sveučilište u Rijecidobilo je službeni poziv za priključivanje mreži: Young European Research
U niversities Network (YERU N)

o Prezentacija izrade Plana razvoja Primorsko-goranske Županije - kao osnove za donošenje
Strategije razvoja PGŽ

Objavljene publikacije
o Urednice: lrene Mestrovich, Martina Sanković lvančić, Gianna Mazzieri-Sanković, Corinna

Gerbaz Giuliano - lL DIALETTO FIUMANO. PAROLE E REALTA.

2.2.lzvješće prodekanice za znanost i međunarodnu suradnju

a

a

a YUFE programi nude mogućnosti za mobilnost i osposobljavanje za članove svih sveučilišta
YUFE saveza, a namijenjeni su različitim skupinama: istraživačima, doktorandima,
nastavnom i nenastavnom osoblju. Poveznica na: https://uniri.hrlviiesti/vufe-programi-za-
osoblie/
Za istraživačke aktivnosti kao takve (znanstvena suradnja, zajednički radovi i projekti, izrada
zajedničkih zahtjeva za potporu, itd.) spremaju se drugi formati financiranja.
Više informacija možete naći na sljedećoj poveznici:
https://www.uni-bremen.de/forschung/foerderangebote-service/vufe-mobiliW-award

o Podsjetnik na Natječaj namijenjen voditeljima nacionalnih ili međunarodnih kompetitivnih
projekata na Sveučilištu u Rijeci ("UNlRl - sTlMULAT|VNE POTPORE")' Namijenjene su
voditeljima kompetitivnih domaćih ili međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata
koji daju supstancijalan znanstveni i materijalni doprinos znanstvenoj djelatnosti Sveučilišta
u Rijeci (poput HRZZ,EU FP -H2O2O, NlH, EU Justice isl.).
Natječaj otvoren do ponedjeljka 30. studenog 2020.

o Finalizirana konačna lista UNlRl projekata kojima je Sveučilište odobrilo financiranje
o Nakon uspješne konferencije i pozitivnih povratnih informacija, objavljen je Rijeko

Communiquć. Dokument je to kojiodražava zaključke održanih panelsesija i ističe najvažnije
poruke usmjerene prema novom okvirnom programu Europske unije za istraživanje i
inovacije, obzor Europa, u vezi s temama vaŽnim za kulturnu baštinu.

2.3. lzvješće prodekanice za nastavu istudente

a
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a Nastava iz Tjelesne izdravstvene kulture od 23. studenoga 2020. god. izvodi se online



a covlD-19 izvješće - sTUDENTl
Sveukupno COVID-19 pozitivnih studenata (9.I0.2020. -25J.1..2020.) - 19
Trenutačno aktivnih covlD-19 pozitivnih studenata (na dan 25.tl.zozo.| - 2

Sveukupno studenata u samoizolaciji zbog kontakta s COVID-19 pozitivnim osobama
(9.10.2020. -2sJ.L202O.) - 46
Trenutačni broj studenata u samoizolaciji zbog kontakta s CoVlD-19 pozitivnim
osobama (na dan 25.L1..2O2O.) - 2

2.3. lzvješće prodekana za poslovne odnose i razvoj

oBAVlJEsT zA DJELATNIKE t STUDENTE KoJl KoRlsTE @FFRI.HR E-PošTU
Trenutno se priprema nadogradnja sustava e-pošte koja je neophodna zbog certificiranja. Nakon
nadogradnje sustava, Squirrelmail (vjeverica) više neće biti dostupan za korisnike @ffri.hre-pošte'
Squirrelmail (vjeverica) zastarjelije webmail preglednik koji više neće biti podržan nakon nadogradnje
sustava.
. DATUM oD KADA SQU|RRELMA|L (VJEVERICA)VlŠE NEĆE BlTl DoSTUPAN:
Nadogradnja sustava izvest će se početkom prosinca i Squirrelmail-u (vjeverici) neće se moći pristupiti
nakon ponedjeljka, 7. prosinca 2020. godine.

. UPUTE ZA DJELATNIKE I STUDENTE:
Svi djelatnici i studenti koji koriste Squirrelmail (vjevericu) za pregledavanje @ffri.hre-poštemole
se da do tada (kao sigurnosna mjera)preuzmu svu e-poštu na svoje lokalno računalo uz pomoć
outlook programa za e-poštu'
osim toga, adresar kontakata u Squirrelmail-u (vjeverici) bit će izgubljen. Za pregledavanje @ffri.hr
e-pošte osposobljen je novi webmail preglednik kojem možete pristupiti putem linka. Na novom
webmail pregledniku možete pronaći svu svoju e-poštu koja je bila na Squirrelmail-u (vjeverici).

Pristup novom webmail pregledniku dostupan je već i na mrežnim stranicama Fakulteta (gdje se je i

prije pristupalo webmailu) pod kategorijom Novitestni Webmail za djelatnike.
Za sve detalje i informatičku podršku možete se obratiti djelatnicima SlC-a putem e-pošte
sic. pod rska @ u niri.hr.
Korisnici koji koriste @ffri.uniri'hr/@uniri.hr e-poštu neće biti zahvaćeni ovom problematikom

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

TočKA 3. Kadrovska pitanja

3.1. IZBOR U ZNANSTVENO-NASTAVNO ZVANJE

3.1.1. Na temelju mišljenja Stručnoga povjerenstva, imenovanoga na e-sjednici Fakultetskoga vijeća
Filozofskoga fakulteta u Rijeci održanoj I6.-t7. srpnja 2020. godine, u sastavu: prof. dr. sc. Mladenka
Tkalčić, prof. dr. sc. Dražen Domijan i prof. dr. sc. MeriTadinac, o ispunjavanju uvjeta pristupnice za
izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto predlaže se da se dr. sc. Ljerka
ostojić izabere u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz znanstvenoga područja
društvenih znanosti, polja psihologije, grane biološke psihologije.
FV je jednoglasno prihvatilo mišljenje.

3.1.2. Na temelju mišljenja Stručnoga povjerenstva, imenovanoga na e-sjednici Fakultetskoga vijeća
Filozofskoga fakulteta u R'rjeci održanoj 24'-25. rujna 2020' godine, u sastavu: doc. dr. sc. Goran
Bilogrivić, doc. dr' sc. Kosana Jovanović i izv. prof. dr. sc. Branka Grbavac, o ispunjavanju uvjeta
pristupnice za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje predlaže se da se dr. sc. Suzana Miljan
izabere u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenoga područja humanističkih
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znanosti, polja povijesti, grane hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest (bez zasnivanja radnoga
odnosa).
FV je jednoglasno prihvatilo mišljenje.

3.2. PRlHVAćnur MIŠUENJA STRUčNoGA PoVJERENSWA U PoSTUPKU lzBoRA U zNANsTVENo
ZVANJE

3.2.1. Sukladno članku 33. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju na e-sjednici
Fakultetskoga vijeća Filozofskoga fakulteta u Rijeci, održanoj 24.-25. rujna 2020. godine pokrenut je
postupak izbora poslijedoktoranda dr. sc. Nikole Tuteka u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika
iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije'
Na temelju ocjene Stručnoga povjerenstva, imenovanoga na e-sjednici Fakultetskoga vijeća
Filozofskoga fakulteta u Rijeci održanoj 24.-25. rujna 2020. godine, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Antonija
Primorac, izv. prof. dr' sc. Lovorka Gruić-Grmuša i prof. dr. sc. Stipe Grgas, o ispunjavanju uvjeta
pristupnika za izbor u znanstveno zvanje predlaže se da se prihvati mišljenje Stručnoga povjerenstva
o ispunjavanju uvjeta posl'tjedoktoranda dr. sc. Nikole Tuteka za izbor u znanstveno zvanje
znanstvenog suradnika iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije.
FV je jednoglasno prihvatilo mišljenje'
Mišljenje i prijedlog proslijedit će se nadležnom matičnom odboru.

2.2. Sukladno članku 33. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju na e-sjednici
Fakultetskoga vijeća Filozofskoga fakulteta u Rijeci, održanoj 24'-25. rujna 2020. godine pokrenut je
postupak izbora doc. dr. sc. Barbare Rončević Zubković u znanstveno zvanje više znanstvene
suradnice iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije.
Na temelju ocjene Stručnoga povjerenstva, imenovanoga na e-sjednici Fakultetskoga vijeća
Filozofskoga fakulteta u Rijeciodržanoj 24.-25. rujna 2020. godine, u sastavu: izv. prof. dr. sc' lrena
Burić, prof. dr. sc. Svjetlana Kolić-Vehovec i izv. prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić, o ispunjavanju uvjeta
pristupnice za izbor u znanstveno zvanje predlaže se da se prihvati mišljenje Stručnoga povjerenstva
o ispunjavanju uvjeta doc. dr. sc. Barbare Rončević Zubković za izbor u znanstveno zvanje više
znanstvene suradnice iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije.
FV je jednoglasno prihvatilo mišljenje.
Mišljenje i prijedlog proslijedit će se nadležnom matičnom odboru'

3.3. PRtHVAĆeue MIšUENJA STRUčNoGA PoVJERENSTVA U PosTUPKU RElzBoRA

3.3.1. Na temelju ocjene Stručnoga povjerenstva, imenovanoga na sjednici Fakultetskoga vijeća
Filozofskoga fakulteta u Rijeci dana 29.-30. listopada 2020. godine, u sastavu: Viktor Moretti, v. pred.,
doc. dr. sc. Vilko Petrić i Jasna Lulić Drenjak, v. pred., o radu zaposlenika Vene Đonlića, višeg
predavača, za razdoblje od 2015. do 2020. godine predlaže se da se prihvati pozitivno izvješće o radu
Vene Đonlića, prot., te se reizabire na radno mjesto višeg predavača iz znanstvenoga područja
društvenih znanosti, polja kineziologije, grane kineziološka edukacija na Katedri za tjelesnu i

zdravstvenu kulturu na vrijeme od pet godina.
FV je većinom glasova prihvatilo izvješće (1 protiv, 2 suzdržana).

3.4. PoKRETANJE PosTUPKA lzBoRA ! IMENoVANJE STRUčNoGA PoVJERENSWA

odsiek za kroatistiku predlaže:
Pokretanje postupka izbora doc. dr. sc. Zvjezdane Vrzić u znanstveno zvanje više znanstvene
suradnice iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja fi|ologije.

Predlaže se Stručno povjerenstvo u sastavu:
1) prof. dr. sc' Sanja Zubčić
2) prof. dr. sc. Lada Badurina

3) dr. sc. Vesna Deželjin, viši znanstveni suradnik
FV je većinom glasova prihvatilo prijedlog (L suzdržan).
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TOčKA4. Post!jediplomski sveučilišnl(doktorski) studij iz psihologije

4.1. Promjena mentora i komentora doktorandici Andrejl Bubanj (imenovanje doc. dr. sc. Asmira
Gračanina za mentora umjesto doc. dr' sc. Jasminke Juretić te komentorice izv. prof. dr. sc. lke
Rončević Gržeta umjesto doc. dr. sc. Asmira Gračanina)
FV je većinom glasova prihvatilo prijedlog (1 suzdržan).

4.2. Prihvaćanje godišnjih izvještaja doktoranada za ak. god. 2oI8.l2019. - Lea Andreis, Katarina
Banov, Martina BaŽon, Gorana Birovljević, Andreja Bubanj, Ani Cvjetović, Tijana Debelić, Toni Krešić,
Katarina Jelić, 'Jelena Jureta, Nermina Mehić, Ana Mofardin, Jurica Pačelat, Damir Sertić, Lana
šegotić, Karlo Šimek, Helena Štrucelj, lva Takšić, Sanja Tatković, Lana Vujaković
FV je većinom glasova prihvatilo godišnja izvješća doktoranada (L suzdržan)'

4.3. Prihvaćanje godišnjih izvještaja mentora i mentora/komentora za ak. god. 20I8.l2oL9'
lgor Bajšanski/Pavle Valerjev, lngrid Brdar, Asmir Gračanin- izvješća, Jasminka Juretić/Asmir
Gračanin, Barbara Kalebić Maglica, lgor Kardum - 2 izvješća, Nada Krapić, Svjetlana Kolić-Vehovec,
Rosanda Pahljina-Reinić, Sanja Smojver-AŽić - 2 izvješća,Zoran Sušanj - 3 izvješća, Vladimir Takšić _
2 izvješća, M ladenka Tka lčić, lva n ka Živčić-aeći rević
FV je većinom glasova prihvatilo godišnja izvješća mentora i mentora/komentora (1 suzdržan).

5. Poslijediplomski sveučilišni studij Povijest i dijalektologija hruatskoga jezika

FV je jednoglasno prihvatilo raspisivanje Natječaja za upis nove generacije na Poslijediplomski
sveučilišni studij Povijest i dijalektologija hrvatskogo jezika u ak. god. zo2o./2027.

TOčKA 5. Poslijediplomski sveučitišni st isuvremenost

6.1. Prihvaćanje lzvještaja povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pod nazivom Philosophical
Perspectives on Autism: Epistemic, Moral and Political/Filozofske perspektive autizma: epistemičke,
moralne i političke doktorandice Kristine Lekić Barunčić, imenovanje Povjerenstva za obranu
doktorske disertacije u sastavu:

- prof. dr. sc. Elvio Baccarini, predsjednik (Sveučilište u Rijeci)
- doc. dr. sc. Ana Gavran Miloš, članica (Sveučilište u Rijeci)
- prof. dr. sc. Petar Bojanić, član (lnstitut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd)

te prihvaćanje datuma obrane (4.72.2020. u ].2,00 sati preko online platforme Zoom) i imenovanje
zapisničara (dr. sc. Martina Blečić).
FV je većinom glasova prihvatilo prijedloge (1 suzdržan)'

5.2. Prihvaćanje lzvještaja povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pod nazivom Planiranje,
razlozi i rocionalnost kroz vrijeme/Planning, Reosons and Rationality over Time doktoranda Davida
Grčkog, imenovanje Povjerenstva za obranu doktorske disertacije u sastavu:

- prof. dr. sc. Boran Berčić, predsjednik (Sveučilište u Rijeci)
- prof. dr. sc' Majda Trobok, članica (Sveučilište u Rijeci)
- prof. dr' sc. Nenad Miščević, član (Filozofskifakultet u Mariboru)

te prihvaćanje datuma obrane (Io'L2.2o2o. u ].2,00 sati preko online platforme Zoom) i imenovanje
zapisničara (dr. sc. Martina Blečić).
FV je većinom glasova prihvatilo prijedloge (1 suzdržan).

5.3. lmenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pod nazivom Humon Artificial
lntelligence Symbiosis: the Possibility of Moral Augmentation/Simbioza čovjeka i umjetne
inteligencije: mogućnost morolne nadogradnje doktoranda Tomislava MiIetića, u sastavu:
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- doc. dr. sc. Nebojša Zelič, predsjednik (Sveučilište u Rijeci)
- izv' prof. dr. sc. Luka Malatesti, član (Sveučilište u Rijeci)
- prof. dr. sc. Darko Polšek, član (Sveučilište u Zagrebu)

FV je većinom glasova prihvatilo prijedlog (L suzdržan).

TOčKA 7. Postijed!pIomski sveučilišni (doktorski) studij Pedagogijd

7.1. lmenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pod nazivom obilježjo profesionalne
sociializacije i njihov doprinos rozvoju pozitivnog odnoso mladih znanstvenikd premo
nastavi/Feotures of Professional Socialisation and their Contribution to the Development of a Positive
Attitude amongst Junior Researches towards the Teaching Process doktorandice lvane Miočić, u
sastavu:

- prof. dr. sc' Vesna Kovač, predsjednica (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci)
- izv. prof. dr. sc. Bojana Ćulum llić, članica (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci)
- prof. dr. sc. lgor Radeka, član (odjel za pedagogiju Sveučilišta u Zadru)

FV je većinom glasova prihvatilo prijedlog (1 suzdržan)'

7.2. Potvrda mentorstva izv. prof. dr. sc. Dunje Anđić doktorandici Jasmini Hadela
FV je većinom glasova prihvatilo prijedlog (1 suzdržan).

7.3. Prihvaćanje godišnjih izvještaja doktoranada za ak' eod'20L9'/2o2o. - Aleksandra Batelić Smolić,
Davor Vukelić, Bojana Vignjević Korotaj, lvana Miočić, Sanja Martinko, Emina Kovačić, Nena Vukelić,
Sani Kunac, Valentina Janjetić Leporić, Alen Hasikić, Jasmina Hadela, Nadja Čekolj, Daniela Car Mohač,
Petra Katavić, Zlatka Gregorović Belaić, Melanija Mohorić, Hana Grubišić Krmpotić
FV je većinom gIasova prihvatilo prijedlog (1 suzdržan).

7.4. Prihvaćanje godišnjih izvještaja savjetnika, mentora i komentora za ak. god. 2o!9.l2o2o' -
Kornelija Mrnjaus/Marija Brajdić Vuković - 2 izvještaja, Bojana Ćulum llić/ Marija Brajdić Vuković - 2

izvještaja, Jasminka Ledić, Bojana Ćulum llić, Siniša Kušić, Vesna Kovač, Sofija Vrcelj - 2 izvještaja,
Anita Zovko - 5 izvještaja, Lidija Vujičić - 2 izvještaja, Nena Rončević/Darko Lončarić, Sofija Vrcelj,
Nataša Vlah/Vesna Kovač, Nataša Vlah, Nataša Vlah/Nena Rončević, Sanja Tatalović Vorkapić/Siniša
Kušić, Renata Čepić
FV je većinom glasova prihvatilo prijedlog (1 suzdržan).

TOčKA 8. Prihvaćanje izvješća o radu poslijedoktoranda Borisa Ružića

FV je većinom gIasova prihvatilo izvješće poslijedoktoranda (L suzdržan)

TočKA 9. Prihvaćanje uvjeta za upise u prvu godinu preddiplomskih studija
u ak. god. 2021..12022.

FV je većinom glasova prihvatilo uvjeta za upise u prvu godinu preddiplomskih studija u ak. god'
2o2L/2022. (L suzdrža n).

10. Podrška prijavi doc. dr. sc. Aniti Memišević za nagradu Zaklade Sveučilišta u
Rijeci za2019. inu u kat Znanstve

1

FV je većinom glasova podržalo prijedlog prijavi (1 protiv, 1 suzdržan)



11. Prihvaćanje godišnjeg izvještaja o radu Centra za obrazovanje nastavnika
d 2019. - rujan 2O2O.l

FV je većinom glasova prihvatilo godišnji izvještaj o radu Centra za obrazovanje nastavnika (1

suzdrža n).

12. Prihvaćanje lzvještaja o radu Etičkoga povjerenstva
(siječanj 2o2o. - studeni 2020

FV je jednoglasno prihvatilo lzvještaj o radu Etičkoga povjerenstva'

TOčKA 13. tzmjene i dopune Plana godišnjeg opterećenja nastavnika
uak 2020

FV je većinom glasova prihvatilo izmjene i dopune Plana godišnjeg opterećenja nastavnika u

ak. god. 2o2o./zo27. (1suzdržan).

TOčKA 14. lzmjene i dopune Plana vanjske suradnje (obvezni i izbornikolegiji}
u ak. god. 2O2O.|2O2L.

FV je većinom glasova prihvatilo izmjene idopune Plana godišnjeg opterećenja nastavnika u

ak' god. 2020./2021'. (2 suzdrŽana).

TočKA 15. tzdavačka djetatnost

Prihvaćanje rukopisa i upućivanje u proceduru objave urednici lrvin Lukežić i Sanja Zubčić, Tragovi
građanske tradicije: Riječka građanska kultura 79. stoljeća, zbornik radova u tiskanom i

elektroničkom izdanju, područje humanističkih znanosti
FV je jednoglasno prihvatilo prijedlog Povjerenstva za izdavačku djelatnost'

TOčKA 16. Molba za odsustvo i izvješća nakon odsustva

15.1. Molba za odobravanje korištenja slobodne studijske godine Alessandra Pokrajac-Bulian,
Odsjek za psihologiju - slobodna studijska godina, od L. listopa da 2O2L. do 30. rujna 2022. godine
FV je većinom glasova prihvatilo molbu (1 suzdržan).

15.2. lzvješće nakon korištenja slobodne studijske godine -Tihana Kraš
FV je jednoglasno prihvatilo izvješće.

16.3. lzvješće nakon korištenja slobodne studijske godine _ Majda Trobok
FV je većinom glasova prihvatilo izvješće.

Sjednica FV završila je 27. studenoga 2020. u ].4'00 sati

Zapisnik sastavila De t"n, /

lJrofir

B

Viol eta Čaval, mag. iur izv. prof. dr. sc. lnes Srdoč-Konestra



PoPls čnruovn FAKULTETSKoGA vlleĆn
FILOZOFSKOGA FAKULTETA U RIJECI

Akademska god lna 2O2O. I Z.OZL.

2. sjednica održana 26. - 27. studenoga 2020.

R. br. lme i prezime Potpis

Deka nlca/Prodeka n/ice

L lnes Srdoč-Konestra

2 Alessandra Pokrajac-Bulian

3 l rena Vodopija-Krstanović

4 Siniša Kušić

R. br. lme i prezime Potpis

PročeInik/ica

5 Veno Đonlić

6 Sarah Czerny

7 v.d. Nikolina Palašić

8 Gianna Mazzieri-Sanković

9 Maja Ćutić Gorup

10 Nada Krapić

LT Anita Memišević

L2 Nena Rončević

L3 Ana Gavran Miloš

I4 Danko Dujmović

15 Petra Žagar Šoštarić

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

16. Elvio Baccarini

L7. Lada Badurina

L8. Estela Banov

19. Boran Berčić
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20 Marina Biti

21 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 Svjetla na Kolić-Vehovec

30. Vesna Kovač

31 Nina Kudiš

32 Jasminka Ledić

33 Julija Lozzi-Barković

34. lrvin Lukežić

35 Nikola Petković

35 Sanjin Sorel

37. Aneta Stojić

38 Diana Stolac

39 Zoran Sušanj

40 Predrag Šustar

4L. Majda Trobok

42. Marina Vicelja-Matijašić

43. KarolVisinko

44. Sofija Vrcelj

45 Jasminka Z|oković

46. Anita Zovko

47. Sanja Zubčić

48. lva n ka Živčić-gećirević
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lme i prezime Potpis

lzvanredni profesori/ce

49 lgor Bajšanski

50. Bojana Ćulum llić

51 Boris Dudaš

52 Lovorka Gruić-Grmuša

53 Hajrudin Hromadžić

54. Suzana Jurin

55 Barbara Kalebić Maglica

55 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

56 Mila orlić

67 Vjeran Pavlaković

68 Antonija Primorac

69 Sanja Smojver-Ažić

70
1., 

= 
,

5anja ladtc-sol(ac

77 Damir Tulić

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

72. Goran Bilogrivić

73. Filip Čeč
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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

8L 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
Predstavni k/ca za poslenika

90. Rajka Kolić

članovi FV na stobodnoi studijskoi 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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R. br. tme i prezime Potpis
Predstavnici/zamienici studenata/ica

91.
Ana Hrgovčić

Nika Begić

92
Dora Josipović

Hana Vrbanić

93
Tea Kadić

Lana Majetić

94.
Filip Pjerobon

Jelena Svirčević

95
Katarina Reljić

lva Čiković

96
Adrijan štivić

Tvrtko Srdoc

97
Mladen Bošnjak

Nino Vukalović

98
Vito Balorda

Tamara Crnko

99
lvana Miočić

Mateja Fumić Bistre

5


