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ZAP IS

N IK

7. sjednice Fakultetskoga vljeća u akademskoj godini

2o2o.l2o2l.

koja se zbog epidemiološke situacije održala kao e-sjednica
od četvrtka 22. travnja u 14.30 sati do 14.30 sati u petak 23' travnja 2021. godine

od ukupno 113 članova Fakultetskoga vijeća glasala su 74 člana.
6 članova se izjasnilo da neće glasati (slobodna studijska godina), a 33 člana nisu glasala

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

DNEVNI RED

1.
2.
3.

4'
5.
6'

Prihvaćanje i ovjera Zapisnika 6. elektroničke sjednice FV i Redovite-izborne sjednice FV i 7.
elektroničke sjednice FV
lzvješća dekana, prodekana i predstavnika Studentskoga zbora FFRl
Kadrovska pitanja

3.1. lzbor u znanstveno-nastavno i suradničko zvanje
3.2. Prihvaćanje mišljenja stručnoga povjerenstva u postupku izbora u znanstvena zvanja
3.3. Prihvaćanje mišljenja stručnoga povjerenstva o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje
predloženika visokih učilišta
3.4' lmenovanje stručnoga povjerenstva
3.5' lzmjene i dopune Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena u 202t.
godini
Prihvaćanje liste članova FV u ak' god.2o2o.l2o2L.
Poništavanje odluke Stegovnog povjerenstva i vraćanje predmeta Stegovnom povjerenstvu na
ponoVno rješavanje

Poslijediplomski sveučilišnistudij Filozofija i suvremenost
6.1. Prihvaćanje izvješća Povjerenstva za ocjenu i javnu obranu teme doktorske disertacije pod
nazivom Filozofski aspekti odnoso matematike i fizike / Philosophical aspects of the relationship
between mathematics and physics doktoranda Marka Grbe
6.2. Prihvaćanje izvješća Povjerenstva za ocjenu i javnu obranu teme doktorske disertacije pod
nazivom Barbori, despoti i sloboda govoro: politički legitimitet ,,provo no otpor" u Kantovoj
praktičnojfilozofiji / Borborians, despots and freedom of speech: political legitimacy and the ,,right
of resistance" in Kant's practical philosophy doktoranda Lovre Grgića
6.3. lmenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pod nazivom Aksiološki neuzročni
libertarijanizam Elly Ebenspanger / The Axiological Non-causal Libertarianism of Elly Ebenspanger
doktoranda Matka Gjurašina
6.4. Prihvaćanjegodišnjih izvještaja doktoranada za ak. eod.2079./2o2o.(ZvonimirAnić, Katarina
Pavičić-lvelja)

7. Poslijediplomski sveučilišni(doktorski) studij

iz psihologije

Promjena člana Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pod nazivom opraštanje sebi i ishodi

tretmano poremećajo uzimanja alkohola u kontekstu proširenogo metakognitivnog modela
depresivnostl doktoranda Nikole Babića i produljenje roka za podnošenje izvješća Povjerenstva za
ocjenu doktorske disertacije
8. Poslijediplomski sveučilišni(doktorski) studij Pedagogija

lmenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pod nazivom Povezonost percipirane

školske kulture i obrazoco ponašonja učeniko osnovne škole u interpersonolnim sukobima
doktorandice Vlatke Družinec
9. lzmjene idopune studijskog programa Poslijediplomskog specijalističkog studija za ravnotelje
odg oj n o- ob ra z ov n h u sta n ova
10. Povjeravanje nastave poslijedoktorandima (lvan .|eličić, Floriana Sciumbati)
i

TOčKA 1. Prihvaćanje i ovjera Zapisnika 6. elektroničke sjednice FV i Redovite-izborne
sjednice FV i 7. elektroničke sjednice FV
Zapisnik 6. elektroničke sjednice FV
prihvaćeni su jednoglasno.

i

Redovite-izborne sjednice Fv i 7. elektroničke sjednice FV

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

FFRI

2.1. Izvješće dekanice

o

prof. dr. sc' Diana Stolac, prof. dr. sc. Silvana Vranić, prof. dr' sc. Lada Badurina, prof. dr. sc' Sanja

Zubčić i doc. dr. sc' Nikolina Palašić dobitnice su Nagrade Grada Zagreba za 2o2I. godinu kao dio
Radne skupine i projektnog tima znanstveno-istraživačkog i izdavačkog projekta Povijest hrvatskoga
jezika od srednjeg vijeka do 21. stoljeća

o prof. dr. sc. Sofija Vrcelj imenovana je u Područno znanstveno vijeće za društvene znanosti
o prof. dr. sc. Marina Vicelja-Matijašić imenovana je u Područno znanstveno vijeće za humanističke
znanosti
o naš bivšistudent Dario Blumenschein (pedagogije iengleskog jezika iknjiževnosti)dobio je prestižni
iEarth doktorat na Sveučilištuu Bergenu

oBAVlJEsTl sA sJEDNlcE SENATA - 30. ožujka2o2l. godlne
(na SPP-u dostupan Dnevni red sjednice Senata)

o donijeta odluka o izboru predstojnika Doktorske škole - prof. dr' sc. lgor Prpić, Medicinskifakultet
o tematska točka - predstavljanje Analize rezultata ispitivanja zadovoljstva završenih studenata
UNlRl, prezentacija

o na SPP-u dostupna i Analiza rezultata studenata poslijediplomskih studija

OBAVIJESTI SA SJEDNICE SENATA

-

20. travnja2O2L. godine

(na SPP-u dostupan Dnevni red sjednice Senata)

o

Rektorica je izvijestila:
- o sastanku Rektorskoga zbora s ministrom i državnim tajnikom MZo na kojemu su dobili

posve nove informacije o provedbi planova zapošljavanja i napredovanja (još nema pisane
potvrde, više usmeno na Uvodu u ovu sjednicu)

MZo no očekuje se mogućnost
prijavljivanja na natječaje u okviru Nacionalnog plana oporavka iotpornosti 2021. _2026.

- neće bitijavnoga poziva za investicijsko održavanje na razini
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.
o
o

Predstavljeni rezultati ispitivanja Emocionalnog funkcioniranja studenata Sveučilištau Rijeci
tijekom pandemije covlD-19, prof. dr. sc. lvanka Živčić-aećirevićna Stručnom vijeću Centra za
studije; prezentacija
obavijest o izradi novih zaposleničkih kartica

Potvrđenisu prorektori:

- problemi s fotografijama

- prof. dr. sc. Senka Maćešić s Tehničkog fakulteta za prorektoricu za digitalizaciju
Sveučilištau Rijeci,
- prof. dr. sc. Davor Vašičeks Ekonomskog fakulteta za prorektora za financije
Sveučilištau Rijeci,

i

i

razvoj

poslovanje

- prof. dr. sc. Marta Žuvić s odjela za biotehnologiju za prorektoricu za studije, studente

o
o
o
r
a

i

osiguravanje kvalitete Sveučilištau Rijeci'
Senat je potvrdio izbor dekana FFR|

-

izv' prof. dr. sc. Aleksandra Mijatovića

Prihvaćeni prijedlozi za imenovanje stručnih baza

Usvojeno

je zbirno izviješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci

2o2o. _ istraživanje;

obrazovanje; javna funkcija; organizacija

otvorena javna rasprava o prijedlogu Plana rodne ravnopravnosti na Sveučilištuu Rijeci2021.
_2025. (uslijedit će dodatna obavijest)
Događanja u organizaciji FFRl-ja ijavna vidljivost djelatnika FFRl-ja (dostupno na mrežnoj stranici

Fakulteta pod Javna vidljivostl
a

Objavljene publikacije:
- urednice: Vesna Kovač, Nena Rončević iZlatka Gregorović Belaić
Zbornik u čast dr. sc. Branku Rafajcu, profesoru emeritusu. U MREŽl PARAD|GMl: PoGLED PREMA

HoRlZoNTU ISTRAŽ|VANJA U oDGoJU loBRAZoVANJU
autorice: Vesna Kovač i Antonija Zubović
Priručnik za nastavnike: Nastava usmjerena na studente: planiranje, poučavanje i vrednovonje na
pravnim studijima
- autorica Diana Grgurić Ljestvico jednog života. Monografijo o lvanu Matetiću Ronjgovu
- priredio Sanjin SoTeIKONCEPTUALIZAM Vrste prostora
- autor Sanjin Sorel POEZIJA MEDITERAN TRADICIJA
-

2.2.lzviešće prodekanice za znanost i međunarodnu suradnju
Podnošenje izvještaja za UNlRl projekte:
Podsjećamo da će u ovom izvještajnom razdoblju biti potrebno podnijeti sadržajno (ishodi projekta)
i financijsko izvješće.
Sučelje za podnošenje izvještaja za projekte koje vodite dostupno je od 25. ožujka 2021. do 30.
travnja 2021. godine.
o U sadržajnom izvješću potrebno je navesti projektne aktivnosti i postignuća ostvarena u razdoblju
nakon podnošenja prethodnoga izvještaja, odnosno u periodu od 30. travnja 2020. godine do
trenutka podnošenja izvještaja 2021. godine.

o U prilogu financijskoga izvještaja bit će potrebno priložiti ovjerenu financijsku karticu projekta.
Financijsko izvješće koje sada podnosite obuhvaća podatke o raspolaganju voditelja projekata
dodijeljenim financijskim sredstvima od početka projektnih aktivnosti do trenutka podnošenja
izvještaja (od 7' ožujka 2019. do 30. travnja 2021. godine)' Ukupno dodijeljena sredstva potrebno je
rasporediti po stavkama kao utrošena ili ih specificirati kao financije rezervirane za planirane rashode
(konferencije, objave članaka te materijalne idruge troškove provedbe istraživanja).
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2.3. lzvješće prodekana za posIovne odnose i razvoj
E-pošta i e_ident|teti dje!atnika

o Sukladno najavama, a radi učestalih problema s@ffri.hr e-poštom te problema s dvostrukim
elektroničkim identitetima započinjemo proces ukidanja dvostrukih identiteta i preIazak na
@ffri.uniri.hr e-poštu.
Proces će se odvijati u dvije faze:
'J'. faza
- prelazak na @ffri.uniri.hr e-poštu,
2. faza - ukidanje @ffri'hr elektroničkog identiteta i prelazak na @uniri.hr elektronički identitet'

Za svaku fazu ćete dobiti detaljne upute. Upute za pristup online sandučiću @ffri.uniri.hr e-pošte
nalaze se na SPP-u i bit će poslane mailom svim djelatnicima.

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

TočKA 3. Kadrovska pltanja
3.1. lzBoR U zNANswENo_NAsTAVNo !sURADNtčKo ZVANJE
3.1.1. Na temelju mišljenja Stručnoga povjerenstva, imenovanoga na e-sjednici Fakultetskoga vijeća

Filozofskoga fakulteta u Rijeci održanoj 10. - 11. veljače 2021. godine, u sastavu: prof' dr. sc. Diana
Stolac, prof. dr. sc. Lada Badurina i prof. emeritus lvo Pranjković, o ispunjavanju uvjeta pristupnice za

izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto predlaže se da se doc. dr. sc. Anastazija
Vlastelić izabere u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice iz
znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane kroatistike'
FV je jednoglasno prihvatilo mišljenje

3.1.2. Na temelju mišljenja Stručnoga povjerenstva, imenovanoga na e-sjednici Fakultetskoga vijeća
Filozofskoga fakulteta u Rijeci održanoj 10.-11. veljače 2021. godine, u sastavu: izv. prof' dr' sc. Damir
Tulić Bežanić, prof. dr. sc. Nina Kudiš i izv. prof' dr' sc. Nataša Lah, o ispunjavanju uvjeta pristupnice
zaizbor u suradničko zvanje predlaže se da se dr. sc. Mateja Jerman izabere u naslovno suradničko

zvanje poslijedoktoranda

iz

znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti

umjetnosti.
FV je jednoglasno prihvatilo mišljenje

3.1.3. Na natječaj objavljen 14. veljače 2021'. u "Novom listu", 17. veljače 2o2o. u ''Narodnim
novinama'', na službenom internetskom portalu Europskog istraživačkog prostora i na mrežnim
stranicama Fakulteta za izbor dva suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta iz
znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja pedagogije na određenovrijeme do povratka

odsutnih djelatnica na odsjeku za pedagogiju, prijavili su se sljedeći pristupnici: Milica Đuroska
Trupčević, prof. pedagogije i dipl. antropologinja, Marina Meić, mag. pedagogije i mag. educ.
hrvatskoga jezika i književnosti, Zrinka Selestrin, mag. socijalne pedagogije, Sven Toljan, mag.
pedagogije i mag. educ. hrvatskoga jezika i književnosti, Nina Vračević Eškinja, mag. pedagogije'

Na temelju mišljenja Stručnoga povjerenstva, imenovanoga na e-sjednici Fakultetskoga vijeća
Filozofskoga fakulteta u Rijeci održanoj 10.-11. veljače 2021. godine, u sastavu: prof. dr. sc' Vesna
Kovač Bežanić, izv. prof. dr. sc. Nena Rončević i prof' dr. sc' Sofija Vrcelj, o ispunjavanju uvjeta
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pristupnika za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto predlaže se da se Marina Meić, mag.
pedagogije i mag' educ' hrvatskoga jezika i knjiŽevnosti i Sven Toljan, mag. pedagogije i mag. educ.

književnosti, izaberu u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz
znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja pedagogije na određenovrijeme do povratka
odsutnih djelatnica.
hrvatskoga jezika

i

FV je jednoglasno prihvatilo mišljenje

(Ugovor o radu s izabranim asistentimo sklopit će se po dobivenoj suglosnosti Ministarstva znanosti i

obrazovonja.)
3.2. PR!HVAĆnrue M!šUENJA sTRUiNoGA PovJERENswA U PosTUPKU lzBoRA U zNANsTVENo

ZVANJE
3.2.1. Na temelju ocjene Stručnoga povjerenstva, imenovanoga na e-sjednici Fakultetskoga vijeća
Filozofskoga fakulteta u Rijeci održanoj 23.-24. ožujka 2021' godine, u sastavu: prof. dr' sc. Marina
Vicelja-Matijašić, doc. dr. sc' Barbara Španjol-Pandelo i doc. dr. sc. Ana Torlak, o ispunjavanju uvjeta
pristupnice za izbor u znanstveno zvanje predlaže se da se prihvati mišljenje Stručnoga povjerenstva
o ispunjavanju uvjeta poslijedoktorandice dr. sc. Palme Karković Takalić za izbor u znanstveno zvanje

znanstvene suradnice iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti umjetnosti.
FV je jednoglasno prihvatilo mišljenje.

Mišljenje i prijedlog proslijedit će se nadležnom matičnom odboru

PRtHVAćnue MIšUENJA STRUčNoGA PovJERENswA o ISPUNJAVANJU UVJETA zA tzBoR
ZVANJE PREDLoŽEN|KA VlsoKlH učtušrn
3.3.

U

3.3.1. Temeljem zahtjeva Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci da provedemo postupak izbora

pristupnica na natječaj doc' dr' sc. Katarine Rukavine i dr. sc. Rosane Ratkovčić u znanstveno zvanje
više znanstvene suradnice iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti

umjetnosti i da damo mišljenje o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno-nastavno zvanje
izvanredne profesorice iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti umjetnosti,
grane povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma ivizualnih komunikacija, Stručno
povjerenstvo imenovano na e-sjednici Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Rijeci održanoj 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 utvrđujeda doc. dr. sc. Katarina Rukavina ispunjava uvjete za izbor u znanstveno-

nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice iz znanstvenoga područja humanističkih

znanosti, polja povijesti umjetnosti, grane povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture,
urbanizma ivizualnih komunikacija, na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci.
FV je jednoglasno prihvatilo mišljenje

3.4. !M ENoVANJE STRUĆNoGA PoVJERENSTVA

odsjek za kroatistiku predlaže:
lmenovanje Stručnoga povjerenstva za prijevremeni izbor pristupnice s Pomorskog fakulteta u Rijeci
doc. dr. sc. Mirjane Borucinsky, u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice iz znanstvenoga
područja humanističkih znanosti, polja filologije u sastavu:
1) prof. dr. sc. Marija Brala Vukanović (Filozofskifakultet u Rijeci)
2) prof. dr. sc. Lada Badurina (Filozofskifakultet u Rijeci)
3) prof. dr. sc. Aneta Stojić (Filozofski fakultet u Rijeci)
FV je

jednoglasno prihvatilo prijedlog.
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3.5. lzmjene i dopune Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena

u

2O2L. godini
FV je jednoglasno prihvatilo prijedlog izmjena

idopuna Plana.

Plan je dostupan na spp-u.

TO KA 4.

Prihvaćanje liste članova FV u ak. god.2o2o.l2o2l.

FV je većinom glasova (3 suzdržana) prihvatilo listu članova FV u

ak' god.2020.l2o2l

Popis članova FV dostupan je na spp_u'

TOčKA 5.

Poništavanje odluke Stegovnog povjerenstva ivraćanje predmeta
Stegovnom povjerenstvu na ponovno rješavanje

FV je većinom glasova (6 suzdržanih) prihvatilo prijedlog da se usvoji žalba prof. dr' sc. Nikole
Petkovića odnosno poništi odluka Stegovnog povjerenstva te predmet vrati Stegovnom povjerenstvu
na ponovno rješavanje.

TočKA 6. Poslijed!ptomski sveučilišnistudij Fitozofijo i suvremenost
6.1. Prihvaćanje izvješća Povjerenstva za ocjenu i javnu obranu teme doktorske disertacije pod
nazivom Filozofski aspekti odnosa motematike i fizike I Philosophical aspects of the relationship
between mathematics ond physics doktoranda Marka Grbe
FV je većinom glasova (1 protiv) prihvatilo izvješće Povjerenstva.
6.2. Prihvaćanje izvješća Povjerenstva za ocjenu i javnu obranu teme doktorske disertacije pod
nazivom Borbari, despoti isloboda govora: politički legitimitet,,pravo na otpor" u Kantovoj praktičnoj
filozofiji / Barbarians, despots and freedom of speech: political legitimacy and the ,,right of resistance"
in Kont's procticol philosophy doktoranda Lovre Grgića
FV je jednoglasno prihvatilo izvješće Povjerenstva.
5.3. lmenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pod nazivom Aksiološki neuzročni
libertarijanizam Elly Ebenspanger / The Axiological Non-causal Libertarianism of Elly Ebenspanger
doktoranda Matka Gjurašina, u sastavu:
- prof. dr' sc. Boran Berčić, predsjednik (Filozofskifakultet u Rijeci)
- doc. dr. sc. Filip Čeč,član (Filozofskifakultet u Rijeci)
- dr. sc. lvana Skuhala Karasman, članica (lnstitut za filozofiju, Zagreb)
FV je

jednoglasno prihvatilo prijedllog

6.4. Prihvaćanje godišnjih izvještaja doktoranada za ak. eod.2oL9./2020.

-

Zvonimir Anić, Katarina

Pavičić-lve!ja
FV je

jednoglasno izvješća doktoranada.
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TOčKA 7. Poslijediptomski sveučlIišni (doktorski} studij iz psihologije
Promjena člana Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pod nazivom opraštanje sebi iishodi
tretmana poremećaja uzimonja olkohola u kontekstu proširenoga metakognitivnog modelo
depresivnosti doktoranda Nikole Babića i produljenje roka za podnošenje izvješća Povjerenstva za
ocjenu doktorske d isertacije
Predlaže se Povjerenstvo u sastavu:
- prof' dr. sc. lvanka Živčić-gećirević,predsjednica (Sveučilišteu Rijeci, Filozofski fakultet)
- izv' prof. dr' sc. Slavka Galić, članica (opća županijska bolnica Požega)
- prof. dr. sc' Valentin Bucik, član (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
- prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić, članica (Sveučilište u Rijeci, Filozofskifakultet)
- doc. dr. sc. Tamara Mohorić, članica (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet)
FV je jednoglasno prihvatilo prijedloge.

TOčKA 8. Postijediplomski sveučitlšni(doktorskil studij Pedagogija
lmenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pod nazivom Povezonost percipirane
školske kulture i obrazaca ponošanja učeniko osnovne škole u interpersonalnim sukobima
doktorandice Vlatke Družinec u sastavu:
- prof. dr. sc. Lidija Vujičić,predsjednica (Učiteljskifakultet u Rijeci)

-

prof. dr. sc. Vesna Kovač, članica (Filozofski fakultet u Rijeci)
prof. dr. sc. Dejana Bouillet, članica (Učiteljskifakultet u Zagrebu)

FV je jednoglasno prihvatilo prijedlog

TočKA 9.

lzmjene i dopune studijskog programa Poslijediplomskog speciiolističkog
stud ija zo ravnatelje odgoj no-ob rozov nih u sta novo

FV je jednoglasno prihvatilo izmjene i dopune programa

TOčKA10. Povjeravanjenastaveposlijedoktorandima
FV je jednoglasno prihvatilo prijedlog da se nastava povjeri lvanu Jeličiću i Floriani Sciumbati

Sjednica FV završila je 23. travnja2o2L. u 14'30 sati

Zapisnik sastavila:

Dekan

t AKU 1t
Violeta čaval, mag. iur

fidlv sc' lnes Srdoč-Konestra
1

PoPls čuruovn FAKULTETsKoGA vtleĆn
FILOZOFSKOGA FAKUTTETA U RIJECI
Akademska godina 2020. I 2O2L.
7. sjednica FV od 22.

R. br.

-

23. travnia 2021.

lme I prezime

Potpls
Dekanica/Prodekan/ice

1.

lnes Srdoč-Konestra

2.

Alessand ra Pokrajac-Bu lian

3.

lrena Vodopija-Krstanović

4.

Siniša Kušić

R. br.

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

10.

Nada Krapić

11.

Anita Memišević

L2.

Nena Rončević

L3.

Ana Gavran Miloš

L4.

Danko Dujmović

L5.

Petra Žagar Šoštarić

R. br.

lme I prezlme

Potpls
Redoviti profesori/ce

16.

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

4I

Majda Trobok

42

M arina Vicelja-M atijašić

43

KarolVisinko

44

Sofija Vrcelj

45

Jasminka Zloković

46

Anita Zovko

47.

Sanja Zubčić

48

]vanka Živčić-gećirević

2

Pđpis

lme i prezime
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

66.

Mila orlić

67

Vjeran Pavlaković

68.

Antonija Primorac

69

Sanja Smojver-Ažić

70.

5anla !adrc-soKac

7L,

Damir Tulić

,., v

.

3

lme i prezime

R. br.

Potpls
Predstavnici docenata/ica

7Z

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

80

Corinna Gerbaz Giuliano

81.

Barbara Rončević Zubković

82

Manuela Svoboda

83

Domagojšvegar

84

lris Vidmar Jovanović

R. br.

tme 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 prezlme

Potpls
Predstavnik/ca zaposleni ka

90.

Raika Kolić

članovl FV na slobodnoi studilsko| godlnl ko|l su se lz|asnlll da neće glasatl na siednicama
Branka Drljača-Margić
Dejan Durić
Aleksandra Golubović
Diana Grgurić

4

Silvana Vranić
Mladenka Tkalčić

Potpls
lme I prezlme
Predstavnici/zamjenici studenata/ica

R. br.

91.

92

93

94.

95

95

97

98.

99

100.

101.

ro2.
103.

Ana Hrgovčić
Nika Begić
Dora Josipović
Hana Vrbanić

Maja Jugovac
Jurana Pižeta
Tea Kadić
Lana Majetić

Filip Pjerobon
Jelena Svirčević
Katarina Reljić
lva Čiković
Petra šarić
Lovro Crnković

Adrijan štivić
Tvrtko Srdoc
Ana Tukša

Stella Pondeljak

Martina Ban
Lucija Stambolija

Mladen Bošnjak
Nino Vukalović

Petra Novak
Sebastijan Ribarlć
Lora Stefanović

5

Leo Nenadich
104.

105

106

to7

Živana škorić
Luka Malvić
Lucija Tomac

{

Nensl Nadarevlć

Vito Balorda
Lea Andrels

Gorana Birovljević

Martina Bažon

r'

6

