
sVEUČlL|ŠTE U RlJEcl
FILOZOFSKI FAKULTET
Sveučilišna avenija 4
KLASA : OO3-OL/2I-0L/3
U RBROJ : 2L7 O-24-07-2L-2
Rijeka, 2' veljače 2o2L.

ZAPISNIK
4. sjednice Fakultetskoga vijeća u akademskoj godini 2o2o.l2o2t.

koja se zbog epidemiološke situacije održala kao e-sjednica
od četvrtka 28. siječnja u L4.30 satido 14.30 sati u petak 29. siječnja 2o2L. godine

od ukupno ].07 članova Fakultetskoga vijeća glasao je 81 član, a 26 članova nije glasalo
Popis članova FV koji su glasali nalazi se u privitku zapisnika.

Dnevni red

1. Prihvaćanje i ovjera Zapisnika 3. sjednice FV, Zapisnika 3. elektroničke sjednice FV i

Zapisnika 4' elektroničke sjednice FV
lzvješća dekana, prodekana i predstavnika Studentskoga zbora FFR|

Kadrovska pitanja
3.1. Prihvaćanje mišljenja stručnoga povjerenstva u postupku izbora u znanstveno zvanje
3.2. Prihvaćanje mišljenja stručnoga povjerenstva u postupku reizbora
3.3. Pokretanje postupka reizbora
3.4. Raspisivanje natječaja, pokretanje postupka izbora i imenovanje stručnoga
povjerenstva
3.5. lzbor u suradničko zvanje
Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba,
usluga i radova Filozofskoga fakulteta u Rijeci
lmenovanje članova u odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete na Filozofskome
fakultetu u Rijeci
Poslijediplomski sveučilišni studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika
lmenovanje povjerenstva za ocjenu i javnu obranu teme doktorske disertacije pod
nazivom Slavenski genitiv u Bosni i Hercegovini - suvremeno stanje i razvitak /slavic
genitive in the Bosnia and Herzegovina - current state and developmenf doktorandice
Zenaide Karavdić
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije
lmenovanje povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pod nazivom opraštanje sebi i
ishoditretmana poremećaja uzimanja alkohola u kontekstu proširenoga metakognitivnog
modela depresivnosti doktoranda Nikole Babića
Poslijediplomski sveučilišni studij Filozofija i suvremenost
8.1. lmenovanje povjerenstva za ocjenu i javnu obranu teme doktorske disertacije pod
nazivom Mentalni poremećaji i pojam štete / Mental disorders and the notion of harm
doktorandice Mije Biturajac
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8.2. lmenovanje povjerenstva za ocjenu i javnu obranu teme doktorske disertacije pod
nazivom Mehanizmi i mehanicističko objašnjenje i predviđanje u medicini / Mechanisms
and Mechonistic Reasoning in Medicine doktoranda Zvonimira Anića
8.3. lmenovanje povjerenstva za ocjenu i javnu obranu teme doktorske disertacije pod
nazivom Uzročno objašnjenje u molekularnoj biologiji / Causal Explanation in Molecular
Biology doktoranda Vita Balorde
8.4. lmenovanje povjerenstva za ocjenu i javnu obranu teme doktorske disertacije pod
nazivom Problem epistemičke slobode: hermeneutičko-fenomenološka analiza
empirijskog znanstvenog istraživanja / Problematizing the epistemic freedom: a
hermeneutic-phenomenological analysis of empirical scientific research doktoranda
Mislava Uzunića
8.5. Prihvaćanje izvješća o rezultatima natječaja za upis na Poslijediplomski sveučilišni
studij Filozofija i suvremenost u ak. Sod.2O2O./ZOZL.

9. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Pedagogija
9'].. Potvrda mentorstva prof. dr. sc. Jasminke Zloković doktorandici Zlatki Gregorović
Belaić
9'2. Prihvaćanje izvještaja povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pod nazivom
obilježja profesionalne socijalizacije i njihov doprinos razvoju pozitivnog odnosa mladih
znanstvenika prema nastavi/ Features of Professional Socialisation and their Contribution
to the Development of a Positive Attitude amongst Junior Researchers towards the
Teaching Process doktorandice lvane Miočić, imenovanje povjerenstva za obranu
doktorske disertacije, prihvaćanje datuma obrane i imenovanje zapisničara

10. Prihvaćanje godišnjeg izvješća poslijedoktoranda o svom radu za razdoblje od ]..05.20L9.-
20'o1''2o2L (Zden ka Brzović)

11. Prihvaćanje lzvješća o radu Centra za ikonografske studije u ak. god. 2oI9.-2o2o'
12. lzdavačka djelatnost

12.1. Prihvaćanje rukopisa i upućivanje u proceduru objave: Vesna Kovač, Nena Rončević,
Zlatka Gregorović Belaić - urednice zbornika radova U mreži paradigmi: Pogled prema
horizontu istraživanja u odgoju i obrazovanju
Zbornik u čast dr. sc' Branka Rafajca, profesora emeritusa
12.2. Prihvaćanje rukopisa i upućivanje u proceduru objave: Diana Grgurić _ autorica
monografije Ljestvica jednog života. Monografija o lvanu Matetiću Ronjgovu
12.3. Prihvaćanje rukopisa i upućivanje u proceduru objave: Ana Ćurčić i Mia Biturajac -
urednica knjige sažetaka Contemporary Philosophical lssues
12.4. Prihvaćanje lzvješća o radu Povjerenstva za izdavačku djelatnost
12'5. Prihvaćanje lzvanredne nadopune plana izdavačke djelatnosti za2o2L. godinu

13. Molbe za odsustvo i izvješća nakon odsustva
13.1. Molba za odobravanje korištenja slobodne studijske godine - Siniša Kušić
13.2. Molba za odobravanje korištenja slobodne studijske godine - Marina Vicelja-
Matijašić

TOčKA 01. Prihvaćanje iovjera Zapisnika 3. sjednice FV i Zapisnika 3. etektroničke
sjednice FV i Zapisnika 4. elektroničke sjednice FV

Zapisnik 3' sjednice FV i Zapisnik 3. elektroničke sjednice i Zapisnik 4. elektroničke sjednice FV
prihvaćeni su jednoglasno.



TočKA 02. lzvješća dekana, prodekana i predstavnika Studentskoga zbora FFR!

2.1. lzvješće dekanice

Pokrenuli smo inicijativu za prikupljanju pomoći za naše studente pogođene potresom -
dosad je sredstva uplatilo 80 osoba, a prikupljeno 22.8o0,o0 kn; pozivamo one kojijoš žele
da uplatu izvrše do kraja siječnja, jer bismo 1. veljače 2o2L' sredstva rasporedili studentima;

o Hodogram u postupku izbora dekana (prema Statutu FFR| članci od 16' do 20.)

DATUM AKTIVNOST
25. _26. veljače zozL. sjednica FV Odluka o imenovanje povjerenstva za

provođenje postupka izbora dekana i

Odluka o pokretanju postupka za izbor
dekana.

od27. veljače do 16. ožujka2021'
(uračunate subote)

Prijave kandidata za izbor dekana
dostavljaju se Povjerenstvu u roku od
15 dana.
Prijave se prikupljaju od ustrojbenih
jedinica ili nastavnika osobno.
Kandidati (kandidirati se mogu
profesori: izvanredni, redoviti, redoviti
u trajnom zvanju) uz prijavu prilažu
životopis i vlastiti program rada za

dekanski mandat od tri godine
2O2r/ 22, 2022 I 23, 2023 / 24.

od 18. ožujka
(moguće do 23. ožujka 2o2L;)

Predstavljanje progra ma

25. ožujka 202L. sjednica FV lzbor dekana

U tijeku je postupak izbora rektora Sveučilišta u Rijeci - do 25. siječnja prikupljane su
kandidature, a predstavljanje kandidata održat će se od 29. siječnja do L7. veljače; sjednica
Senata zaizbor rektora održat će se 25' veljače 2o2L.

OBAVIJESTI SA SJEDNICE SENATA -22. PROSINCA 2020. GODINE
(na SPP-u dostupan Dnevni red sjednice Senata)

Rektorica je izvijestila da ćemo Planove zapošljavanja i napredovanja za ovu godinu morati
revidirati sukladno naputku koji se čeka iz MZo; za bilo koji postupak vezan uz napredovanje
i zapošljavanja obavezna je suglasnost MZo

a

a

Objavljene publi kacije:

,/ autor Aleksandar Mijatović
Temporalities of Post-Yugoslav Literature: The Politics of Time
Lanham: Lexington Books, an imprint of The Rowman & Littlefield,2O2O.

o

,/ Urednici: Vjeran Pavlaković i Davor Pauković



Framing the Nation ond Collective ldentities: Political Rituals and Cultural Memory of the
Twentieth-Century Traumas in Croatia, Published December L8,2O2O by Routledge

,/ Urednici: lrvin Lukežić l Sanja Zubčić
Tragovi građanske tradicije: Zbornik radova s kolokvija riječka građanska kultura L9.
stoljeća, Filozofski fakultet u Rijeci, 2o2o.

,/ Urednici: Drago Roksandić i Kosana Jovanović
Zbornik radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem ,,PRAVOSLAVUE U RlJEcl l

NA sJEVERNOM JADRANU U RANOM NoVoM VlJEKU" Povodom 300. godišnjice povlastice Karla
Vl. (lll.) pravoslavnima u Rijeci (L7I7.-20L7.)
Filozofski fakultet u Rijeci i suizdavači, Rijeka _ Zagreb, 2020.

,/ Psihologijske teme, Volumen 29, Broj 3 (2020)

2.2.lzvješće prodekanice za znanost i međunarodnu suradnju

Senat Sveučilišta u Rijeci na svojoj je 48. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2o2o. godine
donio Pravilnik o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima Sveučilišta u
Rijeci. Pravilnik je stupio na snagu dana 31. prosinca 2020. godine.
U roku od 6 mjeseci dužni smo uskladiti Pravilnik o poslijediplomskim sveučilišnim
(doktorskim) studijimo Filozofskoga fakulteta u Rijecis imenovanim Pravilnikom UNlRl.
Nakon potrebnoga usklađivanja te prihvaćanja izmjena i dopuna Pravilnika FFRI, isti će se
primjenjivati za sve studente doktorskih studija Filozofskoga fakulteta bez obzira na
godinu upisa. Uz to će se za praćenje doktorskih studija te rada mentora i studenata
koristiti novi obrasci UNIRI koji su sastavni dio Pravilnika o doktorskim studijima UNlRl.
Pravilnik UNIRI stupa na snagu odmah za doktorske studente koji se upisuju na 1. godinu
doktorski h stud ija a kad em ske god i ne 2020. / 202L.

Dana, 21. siječnja 2o2I. godine AZVO je uputila Fakultetu pozitivna Mišljenja o provedbi
akcijskoga plana za naša dva doktorska studija: Poslijediplomski sveučilišni (doktorski)
studij iz psihologije i Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Pedagogija. Mišljenje
sastavlja Povjerenstvo za naknadno praćenje u postupcima reakreditacije.

a

a

a

a Ažuriranje podataka o znanstvenoj produkciji u CRoSBl bazi potrebno je učiniti najkasnije
do 31. siječnja 2o2t. godine. Važno je usmjeriti se na radove objavljene u 2oL9. i 2o2o.
godini koji možda još nisu evidentirani. U tijeku je prikupljanje podataka o objavljenim
znanstvenim radovima za Programske ugovore za 2o2o./2o2L te za lzvješće o provedbi
Strategije u 2o2o. godini. Radi ujednačene metodologije i rasterećenja sastavnica, na
tome radiSveučilišna knjižnica u Rijeci, a podaci se uzimaju iz WoS, Scopus i CRoSBl baza.
ovisno o broju radova o kojima ćemo izvijestiti MZo povlačimo sredstva za temeljno
financiranje znanosti i financiranje znanosti po rezultatima. Ažurni podaci direktno
utječu na iznos sredstava dostupnih za potpore, znanstvene časopise i dr. Posebno se to
odnosi na podatke o broju radova po sastavnicama iz kojih se izračunava udio u ukupnim
sredstvima za znanost po rezultatima koji se odlukom Senata prenose na sastavnice.



2.3. Izvješće prodekanice za nastavu istudente

Nastava u ljetnom semestru ak. god. 2O2O.{2O2L

Ako epidemiološki uvjetu budu to dozvoljavali, u ljetnom semestru ak. god. 2o20./2o2l.
planiramo održati kombiniranu nastavu.
- Nastava se može (ali ne mora) izvoditi djelomično online, u obimu do maksimalno 4oo/o

nastavnih sati na cijelom studijskom programu.
- Online nastava na obveznim predmetima ne smije prelaziti 40% nastavnih sati.
- online nastava na izbornim predmetima može se izvoditi i u obimu od 100% nastavnih

sati.
- Predmeti koji imaju akreditiranu online nastavu (i u većem obimu od 4oo/o| izvode se na

način kojije predviđen studijskim programom ine ulaze u40o/o nastavnih sati na cijelom
studijskom programu.

lzvedbeni planovi trebaju biti objavljeni na mreŽnim stranicama do Fakultetskoga vijeća u

četvrtak 25. veljače 2o2L' obavijest će se dostaviti na odsjeke.

2.4.lzviešće prodekana za poslovne odnose i razvoj

Ubrzo se očekuju nove zaposleničke kartice koje će zamijeniti postojeće. Svi zaposlenici
moraju imati kartice.

U posljednja dva tjedna, u zgradi Fakulteta, ponovo su se dogodila dva slučaja puknuća cijevi
na FC uređajima (jedno puknuće u subotu ujutro, a drugo puknuće ujutro tijekom radnog
dana) što je uzrokovalo poplavu l oštećenje parketa u nekim predavaonicama i kabinetima
na 3. katu (fotografije u nastavku). Sanirat ćemo nastalu štetu u što kraćem Vremenu, a štetu
ćemo prijaviti na osiguranje.

Zbog učestalih pucanja cijevi na FC uređajima (klima uređajima), a posljedično tome i štete
koja nastaje zbog poplava, pokrenuli smo postupak nabave novih cijevi na FC uređajima te
ugradnje istih. Nakon završetka postupka, a tijekom veljače, zamijenit će se cijevi na svim FC

uređajima u zgradi kako bi spriječili nove štete. lspitivanjem tržišta planirani troškovi za
zamjenu cijevi na svim FC uređajima bit će L20.000,00 kn bez PDV-a. Ako u ovoj godini bude
raspisan natječaj za investicijsko održavanje zgrada (upitno je raspisivanje natječaja zbog
obnove zgrada u područjima pogođenim potresom) prijavit ćemo se na natječaj kako bismo
osigurali dodatna sredstva za sanaciju svih instalacija za grijanje i hlađenje.

a

a

a

a

o

a Zbog isteka ugovora, u veljači pokrećemo postupak nabave za uredski materijal, papir za
printanje i fotokopiranje, sredstva za čišćenje i održavanje zgrade, materijal za higijenske
potrebe i usluge čišćenja' Također, očekuju se i nabave u okviru dva ESP projekta čiji nositelj
je Fakultet (projekti KAFKa i PerPeTuUm aGile).

2.5. !zvješće predstavnika 5tudentskoga zbora FFRl

od konstituirajuće sjednice novog saziva Studentskog zbora FFRI, Studentski zbor izabrao je

novog studentskog pravobranitelja Mladena Bošnjaka. U Etičko povjerenstvo ispred
o



a

o

a

studenata, a na prijedlog SZFFR| za člana je izabran Filip Pjerobon, a za zamjenicu Tea Kadić.
U odbor za kvalitetu predloženi su Adrijan Štivić te Živana škorić.

Prijavili smo se i na Poziv Studentskog centra Ri gdje je od ukupno 30 financiranih projekata
čak pet s našeg fakulteta. Ukupno smo dobili L5,267 kuna, a odobreni projekti su nam:
Studentski akademski podcast (7,669 kuna), Filmski filozofski pod zvijezdama {L,799 kuna),
Studentski planinarski pohodi (2,799 kuna), Svjetski dan borbe protiv AIDS-a (3000 kuna).

održali smo i 8. Riječki interdisciplinarni kongres kojije išao online i za čije potrebe smo kupili
kameru i dva mikrofona koji će nam koristiti u daljnjem online radu Studentskog zbora.
održali smo i dvotjednu akciju uoči Svjetskog dana borbe protiv AlDS-a gdje smo
studenticama i studentima uz edukativni letak dijelili i prezervative.

Nakon izbijanja skandala sa seksualnim zlostavljanjem u akademskoj zajednici koja je
iznjedrila inicijativu,,Nisam tražila", sZFFRl dao je podršku inicijativi i pozvao naše bivše i
sadašnje studentice i studente da se obrate našem studentskom pravobranitelju ili nama
osobno ukoliko su doživjeli seksualno nasilje u našoj zajednici što je i objavljeno na stranici
inicijative.

Prijavili smo pet projekata na Natječaj Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci, četiri ista kao i

na Poziv scRi ljoš dodatno Riječki interdisciplinarni kongres.

Financijski Studentski zbor ne stoji najbolje jer smo naslijedili minus od 7000 kuna, no
trenutno na računu imamo vlastita sredstva u iznosu od 5000 kuna' Do sada smo u zadnja
četiri mjeseca potrošili minimalnih 70 kuna, svi projekti, akcije i sudjelovanja financirani su
do sada iz drugih izvora ili putem natječaja ili putem vlastitih financijskih sredstava. Također,
uveli smo praksu potpune transparentnosti te na sastancima iznosimo kompletna financijska
izvješća na što je potrošeno koliko novca i zašto te ostale pojedinosti.

Obavijesti dekanice i prodekana te predstavnika Studentskoga zbora FFRI primljenisu na znanje.

TOčKA 03. Kadrovska pitania

3.1. Prihvaćanje mišljenja stručnoga povjerenstva u postupku izbora u znanstveno zvanje
3.1.1. Predlaže se da se prihvati mišljenje Stručnoga povjerenstva o ispunjavanju uvjeta doc. dr.
sc. Nikoline Palašić za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice iz znanstvenoga
područja humanističkih znanosti, polja filologije.
FV je većinom g|asova prihvatilo prijedlog (1 suzdržan).

3.t.2. Predlaže se da se prihvati mišljenje Stručnoga povjerenstva o ispunjavanju uvjeta doc. dr.
sc. Ivane čapete Rakić, pristupnice s Filozofskog fakulteta u Splitu, zaizbor u znanstveno zvanje
više znanstvene suradnice iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti
umjetnosti.
FV je jednoglasno prihvatilo mišljenje.

o



3.1.3. Predlaže se da se prihvati mišljenje Stručnoga povjerenstva o ispunjavanju uvjeta doc. dr.
sc. Katarine Rukavine za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice iz znanstvenoga
područja humanističkih znanosti, polja povijesti umjetnosti.
FV je jednoglasno prihvatilo mišljenje.

3.2. Prihvaćanje miš|jenja stručnoga povjerenstva u postupku reizbora
3.2.L. Predlaže se da se prihvati pozitivno izvješće o radu doc. dr. sc. Sintije čuljat, te da se
reizabere na radno mjesto docentice iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja
filologije, grane anglistike na Odsjeku za anglistiku na vrijeme od pet godina
FV je jednoglasno prihvatilo mišljenje.

3.2.2. Predlaže se da se prihvati pozitivno izvješće o radu Sanje Berlot, v. pred., 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 mišljenje (L protivan, 1suzdržan).

3.3. Pokretanje postupka reizbora
3.3.1. Predlaže se pokretanje postupka reizbora doc. dr. sc. Anite Memišević, na znanstveno-
nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja
filologije, grane anglistike na Odsjeku za anglistiku.
Predlaže se Stručno povjerenstvo u sastavu:

,/ prof. dr. sc. Marija Brala-Vukanović (Filozofskifakultet u Rijeci)
,/ izv. prof. dr. sc. lrena Vodopija-Krstanović (Filozofskifakultet u Rijeci)
,/ doc. dr. sc. Mirjana Borucinsky (Pomorski fakultet u Rijeci)

FV je jednoglasno prihvatilo prijedlog.

3.4. Raspisivanje natječaja, pokretanje postupka izbora i imenovanje stručnoga povjerenstva
3.4.l. odsjek za kroatistiku predlaže pokretanje postupka izbora doc. dr. sc. Marija Kolara u

znanstveno zvanje više znanstvenog suradnika iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti,
polja filologije.
Predlaže se Stručno povjerenstvo u sastavu:

./ prof . dr. sc. Zvonko Kovač (Filozofski fakultet u Zagrebu)
,/ prof. dr. sc. Adriana Car-Mihec (Filozofski fakultet u Rijeci)
./ prof. dr. sc. Sanjin Sorel (Filozofski fakultet u Rijeci)

FV je većinom glasova prihvatilo prijedlog (L suzdržan).

3.4,2. odsjek za povijest predlaže raspisivanje natječaja zaizbor jednog suradnika u suradničkom
zvanju i na radnom mjestu poslljedoktoranda, na određeno vrijeme, iz znanstvenoga područja
humanističkih znanosti, polja povijesti u nepunom radnom Vremenu od 65% (do povratka
odsutne djelatnice).
Predlaže se Stručno povjerenstvo u sastavu:

,/ doc. dr. sc. Andrea Roknić Bežanić (Filozofskifakultet u Rijeci)
,/ prof. dr. sc. Darko Dukovski (Filozofskifakultet u Rijeci)
,/ izv. prof. dr. sc. Mila orlić (Filozofskifakultet u Rijeci)

FV je jednoglasno prihvatilo prijedlog.



3.4.3. odsjek za povijest umjetnosti predlaže pokretanje postupka izbora poslijedoktoranda dr.
sc. Matka Matije Marušića, u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz znanstvenoga
područja humanističkih znanosti, polja povijesti umjetnosti'
Predlaže se Stručno povjerenstvo u sastavu:

{ prof. dr. sc. Marina Vicelja_Matijašić (Filozofskifakultet u Rijeci)

'/ doc. dr. sc. Barbara španjol-Pandelo (Filozofskifakultet u Rijeci)
'/ dr. sc. Ana Plosnić Škarić, viša znanstvena suradnica (lnstitut za povijest umjetnosti u

Zagrebu)
FV je jednoglasno prihvatilo prijedlog.

3.4.4. odsjek za povijest umjetnosti predlaže imenovanje Stručnoga povjerenstva u postupku
izbora pristupnice sa Sveučilišta u Zadru dr. sc. Ane šitine, u znanstveno zvanje znanstvene
suradnice iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti umjetnosti u sastavu:
prof. dr. sc. Nina Kudiš (Filozofskifakultet u Rijeci)
izv. prof. dr. sc. Damir Tulić (Filozofski fakultet u Rijeci)
izv. prof. dr. sc. Laris Borić (odjel za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru)
FV je jednoglasno prihvatilo prijedlog.

3.5. lzbor u suradničko zvanje
3.5.1. Predlaže se da se Slaven Crnić, izabere u naslovno suradničko zvanje asistenta iz
znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja interdisciplinarne humanističke znanosti
(bez zasnivanja radnoga odnosa).
FV je jednoglasno prihvatilo prijedlog.

TočKA 04. Prijedtog izmjena i dopuna Pravitnika o provedbi postupaka
jednostavne nabave roba, usluga i radova Filozofskoga fakulteta u Rijeci

Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, usluga i

radova Filozofskoga fakulteta u Rijeci
FV je većinom glasova prihvatilo Pravi]nik (1 suzdržan).

TočKA05. lmenovanie članova u odbor za osiguravanie i unapređenje kvalitete
na Filozofskome fakultetu u Rijeci

lmenovanje članova u odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete na Filozofskome
fakultetu u Rijeci.
FV je većinom glasova prihvatilo imenovanje članova za odbor za osiguravanje i unapređenje
kvalitete (2 suzdržana).

TOčKA 05. Poslijediplomski sveučilišni stud!i Povijest i dijalektologija hruatskogo
jezika

lmenovanje povjerenstva za ocjenu i javnu obranu teme doktorske disertacije pod nazivom
Slavenski genitiv u Bosni i Hercegovini- suvremeno stanje i razvitak /slavic genitive in the Bosnia
and Herzegovina - current state and development doktorandice Zenaide Karavdić, u sastavu:

{ prof. dr. sc. Sanja Zubčić, predsjednica (Filozofskifakultet u Rijeci)



,/ doc. dr. sc. Anastazija Vlastelić, članica (Filozofski fakultet u Rijeci)

'/ prof' dr' sc. Lejla Nakaš, članica (Filozofski fakultet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina)
FV je većinom glasova prihvatilo imenovanje (1 suzdržan).

TOčKA 07. Poslijediplomski sveučitišni (doktorski) stud!i iz psihotogije

lmenovanje povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pod nazivom opraštanje sebi i ishodi
tretmana poremećaja uzimanja alkohola u kontekstu proširenoga metakognitivnog modela
depresivnosfi doktoranda Nikole Babića, u sastavu:

,/ prof. dr. sc. lvanka Živčić-gećirević, predsjednica (Filozofskifakultet u Rijeci)

'/ prof. emerit. dr. sc. Vladimir Takšić, član (Sveučilište u Rijeci)

'/ izv. prof. dr. sc. Slavka Galić, članica (opća županijska bolnica Požega)
FV je jednoglasno prihvatilo imenovanje Povjerenstva za ocjenu i javnu obranu teme doktorske
disertacije.

TOčKA 08. Poslijediptomski sveučitišni studij Fitozofija i suvremenost

8.1. lmenovanje povjerenstva za ocjenu ljavnu obranu teme doktorske disertacije pod nazivom
Mentalni poremećaji i pojam štete / Mental disorders and the notion of harm doktorandice Mije
Biturajac, u sastavu:

'/ prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, predsjednica (Filozofskifakultet u Rijeci)
,/ doc. dr. sc. Filip Čeč, čtan (Filozofski fakultet u Rijeci)

'/ doc. dr. sc. Ana Gavran Miloš, članica (Filozofskifakultet u Rijeci)
FV je jednoglasno prihvatilo imenovanje Povjerenstva za ocjenu ijavnu obranu teme doktorske
disertacije.

8.2. lmenovanje povjerenstva za ocjenu ijavnu obranu teme doktorske disertacije pod nazivom
Mehanizmi i mehanicističko objašnjenje i predviđanje u medicini / Mechanisms and Mechanistic
Reasoning in Medicine doktoranda Zvonimira Anića, u sastavu:

{ red. prof. dr. sc. Bojan Borstner, predsjednik (Sveučilište u Mariboru)
r' prof. dr. sc. Boran Berčić, član (Sveučilište u Rijeci)
./ izv. prof. dr. sc' Luca Malatesti, član (Sveučilište u Rijeci)

FV je jednoglasno prihvatilo imenovanje Povjerenstva za ocjenu ijavnu obranu teme doktorske
disertacije.

8.3. lmenovanje povjerenstva za ocjenu ijavnu obranu teme doktorske disertacije pod nazivom
Uzročno objašnjenje u molekularnoj biologiji / CausaI Explonation in Molecular Biology
doktoranda Vita Balorde, u sastavu:

{ red. prof. dr. sc. Bojan Borstner, predsjednik (Sveučilište u Mariboru)
,/ prof. dr. sc. Boran Berčić, član (Sveučilište u Rijeci)
,/ izv. prof. dr. sc. Luca Malatesti, član (Sveučilište u Rijeci)

FV je jednoglasno prihvatilo imenovanje Povjerenstva za ocjenu ijavnu obranu teme doktorske
disertacije.

8.4. lmenovanje povjerenstva za ocjenu ijavnu obranu teme doktorske disertacije pod nazivom
Problem epistemičke slobode: hermeneutičko-fenomenološka analiza empirijskog znanstvenog



istraživanja / Problematizing the epistemic freedom: a hermeneutic-phenomenological analysis
of empiricalscientific research doktoranda Mislava Uzunića, u sastavu:

r' prof. dr. sc' Boran Berčić, predsjednik (Sveučilište u Rijeci)
,/ prof' dr. sc. Predrag Šustar, član (Sveučilište u Rijeci)

'/ dr' sc. Boris Kožnjak, znanstveni suradnik, član (lnstitut za filozofiju, Zagreb)
FV je jednoglasno prihvatilo imenovanje Povjerenstva za ocjenu i javnu obranu teme doktorske
disertacije.

8.5. Prihvaćanje izvješća o rezultatima natječaja za upis na Poslijediplomski sveučilišni studij
Fi lozofija i suvremen ost u a k. eod. 2O2O. I 2021..

FV je jednoglasno prihvatilo lzvješće.

TOčKA 9. PoslijedipIomski sveučilišni (doktorski) studii Pedagogija

9.1. Potvrda mentorstva prof' dr. sc. Jasminke Zloković doktorandiciZlatki Gregorović Belaić
FV je jednoglasno prihvatilo potvrdu mentorstva.

9.2. Prihvaćanje izvještaja povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pod nazivom obilježja
profesionalne socijalizacije i njihov doprinos razvoju pozitivnog odnosa mladih znanstvenika
prema nastavi / Features of Professional Socialisation and their Contribution to the Development
of a Positive Attitude qmongst Junior Researchers towords the Teaching Process doktorandice
lvane Miočić, imenovanje povjerenstva za obranu doktorske disertacije, prihvaćanje datuma
obrane i imenovanje zapisničara
FV je jednoglasno prihvatilo prijedlog.

TOčKA 10. Prihvaćanje godišnjeg izvješća poslijedoktoranda o svom radu za
razdoblje od 1.05.2019._20.0L.2o2L. (Zdenka Brzović)

Prihvaćanje godišnjeg izvješća poslijedoktoranda o svom radu za razdoblje od 1.05.2019.-
2o.ol.2o2L (Zdenka Brzović)
FV je jednoglasno prihvati!o godišnje izvješće poslijedoktoranda o svom radu.

TOčKA u. Prihvaćanje lzvješća o radu Centra za ikonografske studije u ak. god.
20t9.-2020.

Prihvaćanje lzvješća o radu Centra za ikonografske studije u ak. god. 2oL9.-202o.
FV je jednoglasno prihvatilo lzvješće.

TOčKA 12. tzdavačka djeIatnost

12.1. Prihvaćanje rukopisa i upućivanje u proceduru objave: urednice Vesna Kovač, Nena
Rončević i Zlatka Gregorović Belaić, IJ mreži paradigmi: Pogled prema horizontu istraživanjo u
odgoju iobrazovanju. Zbornik u čast dr. sc. Branka Rafajca, profesora emeritusa, zbornik radova
u tiskanom i elektroničkom izdanju, područje društvenih znanosti
FV je jednoglasno prihvatilo rukopis i upućivanje u proceduru objave'



12.2. Prihvaćanje rukopisa i upućivanje u proceduru objave: autorica Diana Grgurić, Ljestvica
jednog života. Monografija o lvanu Matetiću Ronjgovu, monografija u tiskanom izdanju, područje
humanističke znanosti
FV je jednoglasno prihvatilo rukopis i upućivanje u proceduru objave.

12.3. Prihvaćanje rukopisa i upućivanje u proceduru objave: urednice Ana Čurčić i Mia Biturajac,
Contemporary Philosophical lssues, knjiga sažetaka u elektroničkom izdanju, područje
humanističkih znanosti
FV je jednoglasno prihvatilo rukopis i upućivanje u proceduru objave.

12.4. Prihvaćanje lzvješća o radu Povjerenstva za izdavačku djelatnost
FV je jednoglasno prihvatilo lzvješće o radu Povjerenstva za izdavačku djelatnost

12.5. Prihvaćanje lzvanredne nadopune plana izdavačke djelatnosti za 202I. godinu
FV je većinom glasova prihvatilo lzvanrednu nadopunu plana izdavačke djelatnosti za 2o2L.
godinu (1suzdržan, L protivan).

TOčKA 13. Molbe za odsustvo iizvješća nakon odsustva

13.1. Molba za odobravanje korištenja slobodne studijske godine -Siniša Kušić
Odsjek za pedagogiju - slobodna studijska godina, od 1. listopada da TOZL. do 30. rujna 2022

godine
FV je jednoglasno prihvatilo molbu.

13.2. Molba za odobravanje korištenja slobodne studijske godine - Marina Vicelja_Matijašić
Odsjek za povijest umjetnosti-slobodna studijska godina, od 1.. listopada da 2O2L. do 30. rujna
2022. godine
FV je jednoglasno prihvatilo molbu.

Sjednica FV završila je29. siječnja 2021. u 14.30 sati

Zapisnik sastavila:
Annamaria Dević, mag. paed. v.r.

Dekan:
izv. prof. dr. sc. !nes Srdoč-Konestra v.r



PoPts čnruovn FAKULTETsKoGA vlleĆn
FILOZOFSKOGA FAKULTETA U RIJECI

Akademska godina 2O2O. I 2O2L.

4. sjednica FV od 28. siječnja u 14.30 sati do 29. siječnja u 14.30 sati

R. br. lme i prezime Potpis

Dekanica/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

Proče!nik/ica

5 Veno Đonlić

6. Sarah Czerny

7 v'd' Nikolina Palašić

8. Gianna Mazzieri_Sanković

9 Maja Ćutić Gorup

10. Nada Krapić

tr. Anita Memišević

12. Nena Rončević

13. Ana Gavran Miloš

14. Danko Dujmović

15. Petra Žagar Šoštarić

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

16. Elvio Baccarini

17. Lada Badurina

18. Estela Banov

19 Boran Berčić
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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

4T Majda Trobok

42 Marina Vicelja-M atijašić

43 KarolVisinko

44. Sofija Vrcelj

45 Jasminka Zloković

46 Anita Zovko

47. Sanja Zubčić

48 lvanka Živčić-gećirević

lme i prezime Potpis
lzvanred ni profesori/ce

49 lgor Bajšanski

s0. Bojana Ćulum llić

51_. Boris Dudaš
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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

66 Mila orlić

67 Vjeran Pavlaković

68 Antonija Primorac

69 Sanja Smojver-Ažić

70 Sanja Tadić-šokac

7L. Damir Tulić

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

72 Goran Bilogrivić

73 Filip Čeč

74 Sintija čuljat

75 Kosana Jovanović

76 Barbara španjol Pandelo

77 Željka Macan

78 Borana Morić Mohorovičić

79 Sanja Puljar D'Alessio
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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
Predstavni k/ca za poslenika

90. Rajka Kolić

članovi FV na slobodnoi studiiskoi godini koii su se izjasnili da neće glasati na siednicama

Branka Drljača-Margić
Dejan Durić
Aleksandra Golubović
Diana Grgurić
Silvana Vranić
Mladenka Tkalčić

R. br. lme i prezime Potpis
Predstavnici/za mjenici studenata/ica

91.
Ana Hrgovčić

Nika Begić

92.
Dora Josipović

Hana Vrbanić

93.
Maja Jugovac

Jurana Pižeta
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94.
Tea Kadić

Lana Majetić

95
Filip Pjerobon

Jelena Svirčević

96
Katarina Reljić

lva Čiković

97
Petra šarić

Lovro Crnković

98
Adrijan Štivić

Tvrtko Srdoc

99
Ana Tukša

Stella Pondeljak

100
Martina Ban

Lucija Stambolija

101.
Mladen Bošnjak

Nino Vukalović

toz.
Petra Novak

Sebastijan Ribarić

103
Lora Stefanović

Leo Nenadich

L04.
Živana Škorić

Luka Malvić

105.
Lucija Tomac

Nensi Nadarević

l_05.
Vito Balorda

Lea Andreis

L07
Gorana Birovljević

Martina Bažon
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