
SVEUčlLlŠTE U RlJEcl
FILOZOFSKI FAKULTET
Sveučilišna avenija 4
KLASA: Oo3-01./ }I-OL / 1,8
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Rijeka, 28. svibnja 2021. godine

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

koja se zbog epidemiološke situacije održala kao e-sjednica

od četvrtka 27. svibnja u 14.30 sati do 14.30 sati u petak 28' svibnja 2021. godine

od ukupno 1].2 članova Fakultetskoga vijeća glasala su 72 člana.

7 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. Prihvaćanje iovjera Zapisnika 7. sjednice FV
2. lzvješća dekana, prodekana i predstavnika Studentskoga zbora FFRl
3. Kadrovska pitanja

3.1. lzbor u znanstveno-nastavno zvanje
3.2. Raspisivanje natječaja i imenovanje stručnoga povjerenstva

4. lzbor predstavnika Fakulteta za člana Senata Sveučilišta u Rijeci- izv. prof. dr. sc. Aleksandar
Mijatović

5. lzmjene idopune studijskih programa
5.1. Preddiplomski sveučilišni studij Engleski jezik i književnost (dvopredmetni)
5.2. Diplomski sveučilišni studij Engleskijezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički
5'3. Predd i plo mski sveučil išn i studij F i l ozof ijo (dvo pred metn i)

5.4. Diplomski sveučilišni studij Filozofija (dvopredmetni); smjer: opći
5.5. Diplomski sveučilišni studij Filozofija (dvopredmetni); smjer: nastavnički
5.5. Preddiplomski sveučilišni studij Hrvots ki jezik i književnost (jednopredmetni)
5. 7. P re d d i p l o m s k i sve u č i l išn i studij P e d a g og ij a (jednop red m et n i )

5.8. Predd iplomski sveučil išn i st udij Pe d o g og ij a (dv opred metn i)

5.9. Diplomski sveučilišni studij Pedagogija (jednopredmetni)
5.10. Diplomski sveučilišni studij Pedogogija (dvopredmetni)
5. 1 1. Predd i p lomski sve učilišn i studij P ov ijest u mjetn ostl (dvo predmetn i)

5.12. Diplomski sveučilišni studij Povijest umjetnosti (dvopredmetni); smjer: opći
5.13. Diplomski sveučilišni studij Povijest umjetnosti(dvopredmetni); smjer: nastavnički
5' 14' Predd i plomski sveuči lišn i studij Pov ijest (dvopred metni )

5.15. Diplomski sveučilišni studij Povijest (dvopredmetni); smjer: nastavnički
5'16. Sveučilišni diplomski prevoditeljski studij
5. 17. Diplomski sveučilišni studij Psiholog ija (jednopredmetni)

6. Prihvaćanje elaborata novog sveučilišnog diplomskog studija na engleskom jeziku - University
graduate study programme Cognitive Sciences: Cognition and the Mind (Sveučilišni diplomski
studij Kognitivne znanosti: Kognicija i uml

7 ' Donošenje odluke o neaktiviranju studija u ak' god. 2027'/2022. - Diplomski sveučilišni studij
Hrvotski jezik i književnost (jednopredmetni); smjer: opći kroatistički

8. Poslijediplomski sveučilišni studij Filozofijo i suvremenost
8.1. Prihvaćanje izvješća Povjerenstva za ocjenu ijavnu obranu teme doktorske disertacije
pod nazivom Hermeneutičko-fenomenološka analiza strukture znonstvenog istraživanjo / A



Hermeneutic-Phenomenological Analysis of the Structure of Scientific lnquiry doktoranda
Mislava Uzunića
8.2. lmenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pod nazivom J. S. Mill i
epistemičko opravdane demokrocije / J' s. Mill and Epistemic Justification of Democracy
doktoranda lvana Cerovca

9. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije
Prihvaćanje izvješća o rezultatima natječaja za upis na Poslijediplomskisveučilišni (doktorski)
studij iz psihologije u ak. god. 2020/202I.

L0. Poslijediplomski sveučilišni studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika
10.1. Prihvaćanje godišnjih izvještaja doktoranada za ak. eod. 20t9.12020' (Mateja Fumić
Bistre, Zenaida Karavdić, Pavao Krmpotić, lvan Miškulin, Biljana Stojanovska)
10.2. Prihvaćanje godišnjih izvještaja mentora i mentora/komentora za ak. god. 2oL9,/2020.
(Mihaela Matešić, Silvana Vranić, Jasna Vince / Diana Stolac, Diana Stolac / Rmir Muzur,
Ranko Matasović / Diana Stolac)
10.3. Prihvaćanje godišnjeg izvješća o radu studija za ak. god. 20L9'l2o20.

11' lzdavačka djelatnost
11.1. Prihvaćanje redovite nadopune Plana izdavačke djelatnosti za 2o2']''
11.2. Prihvaćanje rukopisa i upućivanje u proceduru objave
LL.2.L' Gianna Mazzieri-Sanković i Maja Đurđulov Fiume nell'identitd dialettale: il fiumano tro
lingua e letteratura
tL2.2' Iris Vidmar Jovanović Umjetnost genija: Kant i suvremena filozofija pjesništva

12. Tematska točka
Prezentacija istraŽivdnja - Emocionolno funkcioniranje studenata Sveučilišta u Rijeci tijekom
pandemije CoVtD-79, prof. dr' sc. lvanka Živčić-aećirević

TočKA 1. Prihvaćanje i ovjera Zapisnika 7. sjednice FV

Zapisnik 7. sjednice FV prihvaćen je jednoglasno.

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

2.1. lzvješće dekanice

Zaprimili smo AKREDITACIISKA PREPORU Agencije za znonost i visoko obrozovanje u postupku
reakreditacije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. To je definitivni dokument kao zaključak
cijelog postupka kojim se preporuča ministru nadležnom za znanost i visoko obrazovanje:
1. lzdavanje potvrde o ispunjavanju uvjeta za obavlianje djelatnosti visokog obrazovanja
Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.
2. lzdavanje potvrde o ispunjavanju uvjeta za obavljanje znanstvene djelatnosti
3. Vrednovano visoko učilište je dužno u roku od 6 mjeseci od dana dostavljanja potvrde donijeti
petogodišnji akcijski plan u cilju unapređenja kva|itete sukladno preporukama stručnog
povjerenstva koje su sadrŽane u završnom izvješću stručnog povjerenstva i dostaviti Ba Agenciji
prof. dr. sc. Marina Vicelja Matijašić imenovana je u Područno znanstveno viieće za humanističke
znanosti znanosti

a

a
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OBAVIJESTI SA SJEDNICE SENATA - 18. svibnia2O2L. godine
(na SPP-u dostupan Dnevni red sjednice Senata)

o Rektorica je izvijestila o sastanku s ministrom znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovanom
Fuksom

o potvrđeno da će se odobravati redovita napredovanja, i to izdavanjem kolektivnih
suglasnosti na razini sastavnice

o zamjene za asistente se neće odobravati
o neće biti investicijskog održavanja, no očekuje se da bi se kroz Nacionalni plan oporavka

i otpornosti 2021.-2O25. moglo kroz prijavu projekata ostvariti neke mogućnosti vezane
uz investicije; taj plan predviđa znatna sredstva za digitalizaciju pa će iza to trebati
pripremiti projekte

o od 2022.-2023. ak. godine sveučilišta bi se trebala financirati kroz cjelovite programske
ugovore (potpuna autonomnost sveučilišta jer bi raspolagala isredstvima za plaće)

o u pripremi su tri važna zakona i oformljena su povjerenstva za njihovu izradu pri MZo, to
su Zakon o znanosti ivisokom obrazovanju, Zakon o osiguravanju kvalitete i Zakon o HRZZ

o lmenovanje prorektora Sveučilišta u Rijeci
o Prof. dr. sc. Gordan Jelinić, prorektor za znanost i umjetnost
o Prof. dr. sc. Saša Zelenika, prorektor za strateške projekte

o odluka Senata o usvajanju Plana rodne ravnopravnosti Sveučilišta u Rijeci 2o2I._2025.
o Prihvaćeni su izmijenjeni i dopunjeni Planovi zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih

promjena za202L.

Događanja u organizaciji FFRl-ja i javna vidljivost djelatnika FFRl-ja (dostupno na mrežnoj stranici
Fakulteta pod Jovna vidljivost i na stranicama spp)

Objavljene publikacije:
,/ autor: Feđa Milivojević Cezarov llirik

a

a

,/ Psihologijske teme, Volumen 30, Broj L(2OZI)

Prodekani i predstavnik Studentskoga zbora nisu imali izvješća

Obavijesti dekanice primljeni su na znanje.

TočKA 3. Kadrovska pltanja

3.1. lzBoR U ZNANSTVENo-NASTAVNo t sURADNlčKo ZVANJE

3.1.1. Na temelju mišljenja Stručnoga povjerenstva, imenovanoga na e-sjednici Fakultetskoga vijeća
Filozofskoga fakulteta u Rijeci održanoj 25.-26. veljače 2021' godine, u sastavu: prof. dr' sc. lngrid
Brdar, izv. prof' dr. sc. Darko Lončarić i doc. dr. sc. Tamara Mohorić, o ispunjavanju uvjeta pristupnika
zaizbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto predlaže da se dr. sc. MarkoTončić izabere
u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz znanstvenoga područja društvenih
znanosti, polja psihologije, grane opća psihologija.

3

FV je jednoglasno prihvatilo mišljenje



3.2.2. RAsPlstVANJE NATJEčAJA l tMENoVANJE STRUeNoGA PoVJERENSTVA
3.2.1' Raspisivanje natječaja za izbor suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz
znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane germanistike (bez zasnivanja
radnoga odnosa).
Predlaže se Stručno povjerenstvo u sastavu:

1) doc. dr. sc. Manuela Svoboda (Filozofskifakultet u Rijeci)
2) izv. prof. dr. sc. Boris Dudaš (Filozofski fakultet u Rijeci)
3) izv. prof. dr. sc. Suzana Jurin (Filozofskifakultet u Rijeci)

FV je većinom glasova (1 suzdržan) prihvatilo Prijedlog

odsjek za kroatistiku predlaže:
3.2.2. Raspisivanje natječaja zaizbor jednog nastavnika u noslovnom znanstveno-nastavnom zvanju
redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja
filologije, grane kroatistike (bez zasnivanja radnoga odnosa).
Predlaže se Stručno povjerenstvo u sastavu:

1) prof. dr. sc. Diana Stolac (Filozofski fakultet u Rijeci)
2) prof. prof. dr' sc. Silvana Vranić (Filozofski fakultet u Rijeci)
3) prof. prof' dr. sc. Ranko Matasović (Filozofskifakultet u Zagrebu)

FV je jednoglasno prihvatilo Prijedlog.

3.2.3. Proširenje Stručnoga povjerenstva u postupku izbora doc. dr. sc. Corinne Gerbaz Giuliano u

znanstveno zvanje više znanstvene suradnice iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja
filologije u sastavu:

1) izv. prof. dr. sc. Dolores Miškulin (Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu,
opatija)

2) prof. dr. sc. Diana Stolac (Filozofskifakultet u Rijeci)
3) izv. prof. dr. sc' lnes Srdoč-Konestra (Filozofskifakultet u Rijeci)
4) prof. dr. sc. Sanja Roić (Filozofskifakultet u Zagrebu)
5) izv. prof. dr. sc. Gianna Mazzieri-Sanković (Filozofskifakultet u Rijeci)

FV je jednoglasno prihvatilo Prijedlog

odsjek za povijest predlaže:
3.2.4. Raspisivanje natječaja za izbor suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz
znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti, više izvršitelja (bez zasnivanja radnoga
odnosa).

Predlaže se Stručno povjerenstvo u sastavu:
1) doc. dr. sc. Andrea Roknić Bežanić (Filozofskifakultet u Rijeci)
2) doc. dr. sc. Kosana Jovanović (Filozofskifakultet u Rijeci)
3) doc. dr. sc. Maja Ćutić Gorup (Filozofskifakultet u Rijeci)

FV je jednoglasno prihvatilo Prijedlog

odsjek za talijanistiku predlaže:
3.2.5. Raspisivanje natječaja za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu
asistenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane romanistike.

PredlaŽe se Stručno povjerenstvo u sastavu:
1) doc. dr. sc. Corinna Gerbaz Giuliano (Filozofskifakultet u Rijeci)
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2) izv. prof. dr. sc. Gianna Mazzieri-Sanković (Filozofskifakultet u Rijeci)

3) izv. prof. dr. sc. Dolores Miškulin (Fakultetza menadžment uturizmu iugostiteljstvu,
Opatija)

FV je jednoglasno prihvatilo mišljenje

odsjek za kulturalne studije predlaže:
3.2.6. Raspisivanje natječaja za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu
poslijedoktoranda iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja sociologije, na određeno
vrijeme do povratka odsutne djelatnice.

FV je jednoglasno prihvatilo Prijedlog.

Zbog nedobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti iobrazovanja predlaže se:
3.2.7. Poništenje natječaja za izbor dva suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta
iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja pedagogije, na određeno vrijeme do povratka
odsutnih djelatnica na odsjeku za pedagogiju, objavljen u Novom listu od 14. veljače 2021', Narodnim
novinama br. 16 od 17. veljače 2o2I., na službenom internetskom portalu Euraxess i mrežnim
stranicama Fakulteta.

FV je većinom glasova (5 suzdržanih) prihvatilo Prijedlog

Na temelju dobivene suglasnosti Ministarswa znanosti iobrazovanja predlaže se:
3.2.8. Raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom
mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja
psihologije na Odsjeku za psihologiju.

FV je jednoglasno prihvatilo Prijedlog

3.2.9. Raspisivanje natječaja zaizbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom
mjestu redovitog profesora (prvi izbor) iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja
psihologije na Odsjeku za psihologiju.

FV je jednoglasno prihvatilo Prijedlog

3.2.10. Raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na

radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja
psihologije na Odsjeku za psihologiju.

FV je jednoglasno prihvatilo Prijedlog

3.2,tt. Raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na

radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja
filologije, grane germanistike na Odsjeku za germanistiku.

FV je većinom glasova (1 suzdržan) prihvatilo Prijedlog

3.2.12. Raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na

radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja

etnologije i antropologije na Odsjeku za kulturalne studije.
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3.2.13. Raspisivanje natječaja zaizbor jednog suradnika u suradničkom zvanju ina radnom mjestu
poslijedoktoranda iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane
romanistike na Odsjeku za talijanistiku.

FV je jednoglasno prihvatilo Prijedlog

lzbor predstavnika Fakulteta za člana senata Sveučilišta u Rijeci
_ prof. dr. sc. Aleksandar Mljatović

FV je jednog|asno prihvatilo izbor predstavnika Fakulteta za člana Senata Sveučilišta u Rijeci - prof

dr. sc. Aleksandra Mijatovića.

TOčKA 5. tzmjene i dopune studijskih programa

5.1. Preddiplomski sveučilišni studlj Engleski jezik i književnost (dvopredmetni)

FV je većinom glasova (1 suzdržan) prihvatilo izmjene i dopune

5.2. Dlplomski sveučilišni studij Engleski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički

FV je jednoglasno prihvatilo izmjene i dopune

5.3. Preddiplomski sveučilišni studij Filozofijo (dvopredmetni)

FV je jednoglasno prihvatilo izmjene i dopune

5.4. Diplomski sveučilišni studij Filozolija (dvopredmetni); smjer: općl

FV je jednoglasno prihvatilo izmjene i dopune

5.5. Diplomski sveučiIišni studij Filozofija (dvopredmetni); smjer: nastavnički

FV je jednoglasno prihvatilo izmjene i dopune

5.6. Preddiplomski sveučilišni studij Hruotski jezik i književnost fiednopredmetni)

FV je jednoglasno prihvatilo izmjene i dopune

5.7. Predd i plomski sveučil išni studij Pe d ag og ij a $ednopred metn i }

FV je jednoglasno prihvatilo izmjene i dopune.

5.8. Predd i plomski sveuči l išni studii Pe d ag og ij a (dv opred metni )

4.
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5.9. Diptomski sveučilišnl studij Pedagogija (jednopredmetni)

FV je jednoglasno prihvatilo izmjene i dopune.

5.10. Diplomski sveučilišni studij Pedagogija (dvopredmetni)

FV je jednoglasno prihvatilo izmjene i dopune.

5. 1 1. Predd i plomski sveučll išni studaj Povij est u mj et n osti (dvopred metni )

FV je jednoglasno prihvatilo izmjene i dopune

5. 12. Diplomski sveučillšni studij Povijest u mj et nosti (dvopredmetni); smjer: opći

FV je jednoglasno prihvatilo izmjene i dopune.

5.13. Diplomski sveučilišni studij Povijest umjetnosti (dvopredmetni); smjer: nastavnički

FV je jednoglasno prihvatilo izmjene i dopune.

5. 14. Predd i plo mski sveuči! išn ! studij P ov ij e st (dvopred metn i )

FV je jednoglasno prihvatilo izmjene i dopune

5.15. Diplomskisveučilišnistudij Povijest (dvopredmetni); smjer: nastavnički

FV je jednoglasno prihvatilo izmjene i dopune.

5.t6. Sveučilišni diplomski prevoditeljski studij

FV je lednoglasno prihvatilo izmjene i dopune

5.17. Diplomski sveučllišni studij Psihologija (jednopredmetni)

FV je jednoglasno prihvatilo izmjene i dopune.

6 Prihvaćanje elaborata novog sveuči!išnog diplomskoB studiia na entleskom
jeziku - University graduate study programme Cognitive Sciences:
Cognition ond the Mind (Sveučilišni diplomski studij Kognitivne znanosti:
Kognicija i um

FV je većinom glasova (1 suzdržan) prihvatilo elaborat novog sveučilišnog diplomskog studija na
engleskom jeziku: University graduate study progromme Cognitive Sciences: Cognition and the
Mind (Sveučilišni diplomski studij Kognitivne znanosti: Kognicijo i um|.
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TočKA 7. Donošenje odluke o neaktiviranju studija u ak. god.2o21..l2o22. -
Diplomski sveučilišnl studij Hrvatskijezik i književnost (jednopredmetni};

smjer: opći kroatistika

FV je većinom glasova (4 suzdržana) prihvatilo donošenje odluke o neaktiviranju studija u ak. god.
2ozl./2022. - Diplomski sveučilišni studij Hrvotski jezik iknjiževnost (jednopredmetni); smjer: opći
kroatistički.

TočKA8. Pos!ijediplomski sveučilišni studij Filozofija i suvremenost

8.1. Prihvaćanje izvješće Povjerenstva za ocjenu ijavnu obranu teme doktorske disertacije pod
nazivom Hermeneutičko-fenomenološka analizo strukture znanstvenog istraživanja / A
Hermeneutic-Phenomenologicol Analysis of the Structure of Scientific lnquiry doktoranda Mislava
Uzunića.

FV je jednoglasno prihvatilo izvješće Povjerenstva

8.2. lmenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pod nazivom J. s. Mill i epistemičko
opravdane demokrocije / J. S. Mill and Epistemic Justification of Democrocy doktoranda lvana
Cerovca

FV je jednoglasno prihvatilo izvješće imenovanje Povjerenstva

TočKA 9. Poslijediptomski sveučitišni (doktorski) studij iz psiho!ogije

FV je jednoglasno prihvatilo izvješće o rezultatima natječaja za upis na Poslijediplomski sveučilišni
(doktorski) studij iz psihologije u ak. god. 2O20./202L.

10. Pos!ijediplomski sveučilišni Povijest idijalekologija hruatskogo jezika

10.1. Prihvaćanje godišnjih izvještaja doktoranada za ak. god.2oI9./2020. (Mateja Fumić Bistre,
Zenaida Karavdić, Pavao Krmpotić, lvan Miškulin, Biljana Stojanovska)
FV je jednoglasno prihvatilo godišnja izvješća za ak' god. 2019./2o2o.

10.2. Prihvaćanje godišnjih izvještaja mentora i mentora/komentora za ak. god. 2oI9./2o2o.
(Mihaela Matešić, Silvana Vranić, Jasna Vince / Diana Stolac, Diana Stolac / nmir Muzur, Ranko
Matasović / Diana Stolac)'
FV je većinom glasova (1 suzdrŽani) prihvatilo godišnja izvješća za ak. god. 2019'/2o2o.

10.3. Prihvaćanje godišnjeg izvješća o radu studija za ak. god. 2oI9'l2o2o.
FV je jednoglasno prihvatilo godišnje izvješće o radu studija za ak. god. 2079./2020.

TOčKA 11. lzdavačka djelatnost

11.1. Prihvaćanje redovite nadopune Plana izdavačke djelatnosti za2o2'J.'
FV je jednoglasno prihvatilo redovitu nadopunu Plana izdavačke djelatnosti za 2021'

11.2. Prihvaćanje rukopisa i upućivanje u proceduru objave

11.2.1. Gianna Mazzieri-Sanković i Maja Đurđulov Fiume nell'identitd dialettale: il fiumano tra
lingua e letteratura

at



FV je iednoglasno prihvatilo rukopis i upućivanje u proceduru obajve.

tl'.2.2.lris Vidmar Jovanović Umjetnost genija: Kont i suvremeno filozofijo pjesništva

FV je lednoglasno prihvatilo rukopis i upućivanje u proceduru obajve.

t2. Tematska točka

Tematska točka: Prezentocija istraživonja - Emocionalnofunkcioniranje studenoto Sveučilišto u
Rijecitijekom pandemije covtD-7g, prof. dr. sc. lvanka Živčić-gećirević

Prezentaclia prlmljena na znanje.

Sjednica FV završila je 28. svibnja2o2L. u 14.30 satl.

Zapisnik sastavila Dekan:

Annamaria Dević, mag. paed., v.r. izv. prof. dr. sc. lnes Srdoč-Konestra, v.r.
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PoPts čuruovn FAKULTETSKoGA vueĆn
FILOZOFSKOGA FAKULTETA U RIJECI

Akademska godina 2020.12O2L.

8. sjednica FV-a od 27.-28. svibnja 2O2!.

R. br. lme I prezlme Potpis

Dekanica/Prodeka n/ice

1 lnes 5rdoč-Konestra

2 Alessa ndra Pokrajac-Bu lian

3 l ren a Vodopija-Krstanović

4 Siniša Kušić

R. br. lme i prezlme Pđpis

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

13 Ana Gavran Miloš

L4, Danko Dujmović

15 Petra Žagar šoštarić

R. br. lme I prezlme Potpls
Redoviti profesori/ce

15 Elvio Baccarini

L7 Lada Badurina

18 Estela Banov

19 Boran Berčić

I



20. Marina Biti

2L Marijan Bradanović

22. lngrid Brdar

23 Adriana Car-Mihec

24. Dražen Domijan

25 Darko Dukovski

26. Jasna Hudek-Knežević

27. lgor Kardum

28 Svjetla na Kolić-Vehovec

29 Vesna Kovač

30 Nina Kudiš

31 Jasminka Ledić

32 Julija Lozzi_Barković

33 lrvin Lukežić

34 Nikola Petković

35. Sanjin Sorel

36 Aneta Stojić

37 Diana Stolac

38 Zoran Sušanj

39 Predrag Šustar

40 Majda Trobok

4L Marina Vicelja-M atijašić

42 KarolVisinko

43. Sofija Vrcelj

44. Jasminka Zloković

45. Anita Zovko

46. Sanja Zubčić

47 lvanka Živčić-Bećirević

lme I prezime Pđpis
lzvanredni profesori/ce

48. lgor Bajšanski

49 Dubravka Božić Bogović

50. Bojana Ćulum llić

51. Boris Dudaš
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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

51 Tamara Martinac Dorčić

52 Mihaela Matešić

63 Aleksandar Mijatović

64 Kornelija Mrnjaus

65 Mila orlić

55 Vjeran Pavlaković

67 Antonija Primorac

58 Sanja Smojver-Ažić

59
t., z ,

5anja ladtc-sol(ac

70 Damir Tulić

R. br. tme I prezime Potpls
Predstavnici docenata/ica

7L. Goran Bilogrivić

72. Filip Čeč

73. Sintija Čuljat

74. Barbara Španjol Pandelo

75. Željka Macan

76. Borana Morić Mohorovičić

77. Sanja Puljar D'Alessio

78. Corinna Gerbaz Giuliano

79 Barbara Rončević Zu bković
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80 Manuela Svoboda

81 DomagojŠvegar

82. lris Vidmar JovanoviĆ

R. br. lme I prezime Potpls
Predstavnici suradni ka/ica

83 Tomislav Čop

84. Maja Đurđulov

85 Palma Karković Takalić

86 lvana Miočić

87 Boris Ružić

R. br. lme i prezime Potpls
Predstavnik/ca zaposlenika

88. Rajka Kolić

članovl FV na slobodno| studiiskoi godini ko|i su se lzlasnlli da neće gtasatl na slednicama

Marija Brala Vukanović
Branka Drljača-Margić
Dejan Durić
Diana Grgurić
Aleksandra Golubović
Mladenka Tka|čić
Silvana Vranić

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

89
Ana Hrgovčić

Nika Begić

90
Dora Josipović

Hana Vrbanić

91.
Maja Jugovac

Jurana Pižeta

92. Tea Kadić
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Lana Majetić

93.
Filip Pjerobon

Jelena Svirčević

94.
Katarina Reljić

lva Čiković

95
Petra šarić

Lovro Crnković

96
Adrijan štivić

Tvrtko Srdoc

97.
Ana Tukša

Stella Pondeljak

98.
Martina Ban

Lucija Stambolija

99
Mladen Bošnjak

Nino Vukalović

100.
Petra Novak

Sebastijan Ribarić

1.01.
Lora Stefanović

Leo Nenadich

ro2
Živana škorić

Luka Malvić

103.
Lucija Tomac

Nensi Nadarević

104.
Vito Balorda

Lea Andreis

105
Gorana Birovljević

Martina Bažon
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