
sVEUČlLlŠTE U RUEcl
FILOZOFSKI FAKULTET
Sveučilišna avenija 4
KLASA: 003-0t / zo -OL / 46
U RB ROJ : 2L7 0-24-01.-03-20-2
Rijeka, 17. srpnja 2020. godine

ZAPISNIK
10. sjednice Fakultetskoga vijeća u akademskoj godini 2oL9.l2o2o.

koja se zbog epidemiološke situacije održala kao e-sjednica
od četvrtka 16. srpnja u 13.00 sati do 13.00 sati u petak 17. srpnja 2o2o. godine

od ukupno ].14 članova FV glasala su 84 člana, a 30 članova nije glasalo.

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

Dnevni red:

1. Prihvaćanje iovjera Zapisnika 9. sjednice FV

2. lzvješća dekana, prodekana i predstavnika Studentskoga zbora
3. Kadrovska pitanja

3.1. Prihvaćanje mišljenja stručnoga povjerenstva u postupku izbora u znanstvena zvanja
3.2. Prihvaćanje mišljenja stručnoga povjerenstva o izboru u zvanje predloženika visokog
učilišta
3.3' Raspisivanje natječaja, pokretanje postupka izbora i imenovanje stručnoga povjerenstva

4. lzmjene idopune Pravilnika o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta FFRI
5. Poslijediplomski sveučilišni studij Filozofija i suvremenost

5.1. Prihvaćanje godišnjih izvještaja mentora i komentora za ak. god. 2oI8.l20I9.
Tvrt ko j o l ićlNe bojš a Zelič, Sa nja Boja n ićl M ajd a Tro bok
5.2. Prihvaćanje godišnjeg izvještaja doktoranda za ak. god. zol8./2ol9. - Ernie Gigante
Dešković
5.3. Prihvaćanje lzvješća Povjerenstva za ocjenu ijavnu obranu teme doktorske disertacije -
Teodiceja u filozofiji Advaite Vedante/Theodicy in the Philosophy of Advoita Vedanta
doktorandice Jelene Kopajtić

6. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Pedagogijo
Prihvaćanje izvješća o ostvarenim rezultatima Akcijskog plana za unapređenje
Poslijediplomskoga sveučilišnoga (doktorskog) studija Pedagogija za razdoblje od oll2o79.
do I2/20I9.

7. Povjeravanje nastave poslijedoktorandu Borisu Ružiću
8. Prihvaćanje Plana opterećenja nastavnika u ak. god. 2o2o'/2o2L.
9. lzdavačka djelatnost

9.1. lzvanredna nadopuna Plana izdavačke djelatnosti za2020.
9.2. Prihvaćanje rukopisa i upućivanje u proceduru objave (urednice: Bojana Ćulum llić, Lara
Jelenc, Matia Torbarina - 3 priručnika u elektroničkom izdanju)

10. Molba za odsustvo dulje od 7 dana - Biljana Stojanovska, Zvjezdana Vrzić (neplaćeni dopust)

TOčKA 1. Prihvaćanje ! ovjera Zapisnika 9. sjednice FV

Zapisnik 9. sjednice FV prihvaćen je jednoglasno



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

2.1. lzvješće dekanice

OBAVIJESTI SA SJEDN!CE SENATA - 23. LIPNJA 2020. GODINE
(na SPP-u dostupan Dnevni red sjednice Senata)

o Julija Lozzi-Barković potvrđena u trajno zvanje redovite profesorice
o Prihvaćen Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta u Rijeci
o Prihvaćene promjene uvjeta upisa u prvu godinu diplomskih studija
o Donijeta odluka o raspisivanju natječaja za upis u prvu godinu diplomskih studija
o Donijeta odluka o osnivanju studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija

Povijest i interpretacija kulturne baštine (opći smjer) - FFRl
o Donijeta odluka o izmjenama idopunama studijskih programa - uključujući i FFR|
o Preporuka da se zbog epidemiološke situacije diplome studentima dostave poštom, stoga

se neće održati promocije diplomiranih studenata
o doc. dr. sc. Asmir Gračanin održao na Stručnom vijeću za internacionalizaciju, istraživanje

i projekte prezentaciju pod nazivom: f'tr relf rinc - nrozontrri i<ktt<tarra i mnprrćnn<ti

a

primiene u istraživačkom radu". Qualtrics je komercijalna platforma, oMoGUĆAVA
provođenje online istraživanja. NA PoDRUđtvtR: psihologija, ekonomija, turizam,
edukacijske znanosti, medicina, pravo, kriminalistika, tehničke znanosti, promet /
pomorstvo, te sve humanističke znanosti.
Student Kristian Volarić dobitnik je nagrade ,,Radovan lvančević" za najbolji diplomski rad
na polju povijesti umjetnosti u RH za 20L9. godinu koju dodjeljuje Društvo
povjesničara umjetnosti Hrvatske. Mentorica je izv. prof. dr. sc. Nataša Lah, a naziv rada
Riječki slikar Romolo Venucci i utjecaj mađarske avongardne scene na kubokonstruvističku
i futu rističku fazu njegovog stva ralaštvo.
Časopis Psihologijske teme klasificiran je kao Q3 prema Scimago Journal & Country
Ranking za 2079. godinu i to za područje primijenjene, kliničke i socijalne psihologije

Objavljene publikacije:
- Psihologijske teme Volume 29 No. 1 (2020)
- Fluminensia Časopis za filološka istraživanja God. 32, Br. 1 (2020)
- tKoN 13-2020
- Anastazija Vlastelić: opis atributo u hrvotskim gramatikama od početko do krajo 79.
stoljeća ( H rvatska sve učil išna na klada, Sveuči lište u Rijeci, Filozofski fa ku ltet)
- urednice Jasminka Zloković i Anita Zovko: Gerontologija _ lzazovi i perspektive
(Hrvatska sveučilišna naklada, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet)
- Nataša Lah, Sonja Briski Uzelac i Krešimir Purgar: Nove kritike slike
- urednice Mihaela Matešić i Blaženka Martinović: Značenje u jeziku - od individualnogo
do kolektivnogo (HDPL)
- urednice Mihaela Matešić i Anita Memišević: Languoge and Mind Proceedings from the
32nd lnternational Conference of the Croatian Applied Linguistics Society (Peter Lang)

2.2.lzvješće prodekanice za znanost i međunarodnu suradnju

o lnformacije o UNIRI projektima:

- UNlRl proiekti za iskusne znanstvenike i umietnike (nakon završenog izvještavanja provedeno
je ažuriranje članova tima i kategorije projekata; završena je administrativna provjera; provedena
priprema vanjske neovisne evaluacije koja slijedi od 05. srpnja 2020'; osigurano trošenje sredstava
iz2oI9. do konca 2o2o. uz nužnu dostavu skupnog izvješća po sastavnicama)

a

a
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- lnternacionalizaciia - dolazna mobilnost (opoziv drugog Poziva; spremno objavljivanje novog
Poziva uz prilagođene uvjete (3 kategorije: kratkoročna, dugoročna i e-mobilnost); u tijeku
testiranje online sustava)

- UNlRl umietnički proiekt (stavak l.) i formiranie umietničkog fundusa Sveučilišta u Riieci (stavak

ll')- Natječaj otvoren 03.07' _I9.07 '20.; planirana sredstva 300.000,00 + 100.000,00 kn

- UNlRl proiekti mladih znanstvenika (Natječaj otvoren 6.07. _27.09.20.; planirana sredstva
700.000,00 kn)

ll. Prijedloge tema za VoX uputiti prema prodekanici za znanost koja će dalje proslijediti prema
UNIRI

2.3. lzvješće prodekanice za nastavu i studente

o Sveučilište u Rijecidonijelo je Preporuke za izvođenje nastave u ak. god.2020./2021.
o Preporuke Centra za e-učenje - popis tečajeva za nastavnike
. Upute za izbor i postovljanje građe u e-kolegije
o odbor za kvalitetu Sveuči|išta u Rijeci proveo je ispitivanje o iskustvu nastavnika u online

nostavi tijekom pandemijske CovlD-19 situacije ožujak-svibanj 2020.
o odbor za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci proveo je ispitivanje o zadovoljstvu studenata

Sveučilišto u Rijeci online nostavom tijekom pandemijske CoVlD-79 situacije ožujak-
svibanj2020.

o Rezultati ispitivanja studentskog zadovoljstva na Sveučilištu u Rijeci - izvješće za Filozofski
fakultet za akademsku godinu 2018./2019.

o Upisi u prvu godinu preddiplomskih studija u ak. god 2o2o'/2o21'. provodit će se online
(srpanj 2O2O.l

2.4.lzvješće prodekana za poslovne odnose i razvoj

Rad zgrade preko ljeta (kalendar nastave):
o zadnji radni dan je petak 24. srpnja
o od subote 25. srpnja do nedjelje 23. kolovoza zgrada će biti zatvorena
o prvi radnidan zgrade je ponedjeljak24. kolovoza.

Obavijesti dekanice i prodekana primljene su na znanje
Predstavnik Studentskog zbora nije imao izvješće.

TOčKA 3. Kadrovska pitanja

3.1. PRIHVAĆANJE MIšUENJA STRUčNoGA PoVJERENSTVA U PoSTUPKU tzBoRA U
ZNANSWENAZVANJA
3.1.1. Sukladno članku 33. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju na
elektroničkoj sjednici Fakultetskoga vijeća Filozofskoga fakulteta u Rijeci, održanoj 28.-29. svibnja
2020. godine pokrenutje postupak izbora izv. prof. dr. sc. lgora Bajšanskoga u znanstveno zvanje
znanstvenog savjetnika iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije.
Na temelju ocjene Stručnoga povjerenstva, imenovanoga na elektroničkoj sjednici Fakultetskoga
vijeća Filozofskoga fakulteta u Rijeciodržanoj 28.-29. svibnja 2020. godine, u sastavu: prof. dr. sc.
Dražen Domijan, prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić i prof. dr. sc. Dragutin lvanec, o ispunjavanju uvjeta
pristupnika za izbor u znanstveno zvanje predlaže se da se prihvati mišljenje Stručnoga
povjerenstva o ispunjavanju uvjeta izv. prof. dr. sc. lgora Bajšanskoga za izbor u znanstveno
zvanje znanstvenog savjetnika iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije.
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FV je većinom glasova prihvatilo mišljenje (1 suzdržan).
Mišljenje i prijedlog proslijedit će se nadleŽnom matičnom odboru

3.l.2. Filozofski fakultet u osijeku dostavilo je zahtjev da, sukladno članku 33. Zakona o
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, provedemo postupak izbora pristupnice dr. sc.
Senke Gazibara u znanstveno zvanje znanstvene suradnice iz znanstvenoga područja društvenih
znanosti, polja pedagogije.
Na temelju ocjene Stručnoga povjerenstva, imenovanoga na elektroničkoj sjednici Fakultetskoga
vijeća Filozofskoga fakulteta u Rijeci održanoj 18.-].9. lipnja 2020. godine, u sastavu: prof. dr. sc.
Anita Zovko, izv. prof' dr. sc. Siniša Kušić i izv. prof. dr' sc. renata Jukić, o ispunjavanju uvjeta
pristupnice za izbor u znanstveno zvanje predlaže se da se prihvati mišljenje Stručnoga
povjerenstva o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Senke Gazibara za izbor u znanstveno zvanje
znanstvene suradnlce iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja pedagogije.
FV je većinom glasova prihvatilo mišljenje (1suzdržan).
Mišljenje i prijedlog proslijedit će se nadležnom matičnom odboru.

3.2. PRlHVAćRue MIšUENJA STRUčNoGA PoVJERENswA o lzBoRU U ZVANJE PREDLoŽENlKA
VtsoKoG učtušrn

Temeljem zahtjeva Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci da provedemo postupak
izbora pristupnice na natječaj Helene štrucelj, dipl. psiholog-prof. u nastavno zvanje predavač iz
znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije, grane opća psihologija na Katedri
za javno zdravstvo, Stručno povjerenstvo imenovano na elektroničkoj sjednici Fakultetskog vijeća
Filozofskog fakulteta u Rijeci održanoj 28.-29. svibnja 2020. godine, u sastavu: prof. dr. sc. Nada
Krapić, doc. dr. sc. Tamara Mohorić i doc. dr. sc. Domagoj Švegar utvrđuje da HeIena štrucelj,
dipl. psihoIog-prof. ispuniava uvjete za izbor u nastavno zvanje predavača iz znanstvenoga
područja društvenih znanosti, polja psihologije, grane opće psihologije na Katedri za javno
zdravstvo Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilištu u Rijeci.
FV je većinom glasova prihvatilo mišljenje (1 suzdržan).

3.3. RASP|SIVANJE NATJEčAJA, PoKRETANJE PoSTUPKA lzBoRA l IMENoVANJE STRUčNoGA
POVJERENSTVA
odsjek za angIistiku predlaže:
3.3.1. Raspisivanje natječaja zaizborjednogsuradnika u suradničkom zvanju ina radnom mjestu
asistenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane anglistike.

Predlaže se Stručno povjerenstvo u sastavu:
1) prof. dr. sc. Mar'rja Brala Vukanović (Filozofskifakultet u Rijeci)
2) doc. dr. sc. Anita Memišević (Filozofski fakultet u Rijeci)
3) izv' prof. dr. sc. Branka Drljača Margić (Filozofski fakultet u Rijeci)

FV je većinom glasova prihvatilo prijedlog (1 suzdržan).

odsjek za povijest umjetnosti pred!aže:
3.3.2. Pokretanje postupka priievremenog izbora izv. prof. dr. sc. Nataše Lah u znanstveno zvanje
znanstvene savjetnice iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti
umjetnosti.

PredlaŽe se Stručno povjerenstvo u sastavu:
1) prof. dr. sc. Julija Lozzi-Barković (Filozofski fakultet u Rijeci)
2) prof. dr. sc. Nina Kudiš (Filozofskifakultet u Rijeci)
3) prof. dr. sc' Leonida Kovač (Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu)

FV je većinom glasova prihvatilo pr'rjedlog (5 suzdržanih).

3.3.3. Raspisivanje natječaja za izbor jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta
iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti umjetnosti (bez zasnivanja
radnoga odnosa).
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Predlaže se Stručno povjerenstvo u sastavu:
1) prof. dr. sc' Julija Lozzi-Barković (Filozofski fakultet u Rijeci)
2) prof. dr. sc' Marijan Bradanović (Filozofski fakultet u Rijeci)
3) izv. prof. dr' sc' Nataša Lah (Filozofskifakultet u Rijeci)

FV je većinom glasova prihvatilo prijedlog (2 suzdržana).

odsjek za psihologiju predlaže:
3.3.4. Raspisivanje natječaja za izbor suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz
znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije (bez zasnivanja radnoga odnosa).

Predlaže se Stručno povjerenstvo u sastavu:
L) doc' dr. sc. Rosanda Pahljina-Reinić (Filozofski fakultet u Rijeci)
2) doc. dr. sc' Barbara Rončević Zubković (Filozofski fakultet u Rijeci)
3) izv' prof. dr. sc. Tamara Martinac Dorčić (Filozofski fakultet u Rijeci)

FV je većinom glasova prihvatilo prijedlog (1 suzdržan).

3.3.5. Raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na
radnom mjestu docenta iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije, grane
biološka psihologija (znanstvenik-povratnik).

Predlaže se Stručno povjerenstvo u sastavu:
1) prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić (Filozofski fakultet u Rijeci)
2) prof. dr. sc. Dražen Domijan (Filozofskifakultet u Rijeci)
3) prof. dr. sc. MeriTadinac (Filozofski fakultet u Zagrebu)

FV je većinom glasova prihvatilo prijedlog (2 suzdržana).

TOčKA 4. lzmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta
FFRI

FV je većinom glasova (4 suzdrŽana) prihvatilo prijedlog lzmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem
ustroju i ustroju radnih mjesta FFRI (prijedlog pravilnika dostupan je na SPP-u).
lzmjene idopune Pravilnika dostavljaju se Senatu Sveučilišta u Rijeci na daljnje postupanje.

TOČKA 5. Posliiediplomski sveučilišni studii Fitozolija i suvremenost

5.1. Prihvaćanje godišnjih izvještaja mentora i komentora za ak. god. 2oL8./2oI9.
Tvrtko Jolić/Nebojša Zelič, Sanja Bojanić/Majda Trobok
FV je većinom glasova (L suzdržan) prihvatilo godišnje izvještaje.

5.2. Prihvaćanje godišnjeg izvještaja doktoranda za ak. god. 20L8.l2ot9. - Ernie Gigante
Dešković
FV je većinom glasova (1 suzdržan) prihvatilo godišnji izvještaj.

5.3. Prihvaćanje lzvješća Povjerenstva za ocjenu ijavnu obranu teme doktorske disertacije -

Teodiceja u filozofiji Advaite VedantelTheodicy in the Philosophy of Advaita Vedanta
doktorandice Jelene Kopajtić
FV je većinom gIasova (2 suzdržana) prihvatilo lzvješće povjerenstva.
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TOčKA 6. Poslijedip!omski sveučitišni (doktorski) studij Pedagogija

FV je većinom glasova (2 suzdržana) prihvatilo lzvješće o ostvarenim rezultatima Akcijskog plona
za unapređenje Poslijediplomskoga sveučilišnoga (doktorskog) studija Pedagogija za razdoblje od
01/2019. do 12/2019.

TOčKA 7. Povjeravanje nastave poslijedoktorandu Borisu Ružiću

FV je većinom glasova (1 suzdržan) prihvatilo prijedlog'

TočKA 8. Prihvaćanje Plana opterećenja nastavnika u ak. god. 2o2o.lzozt.

FV je većinom glasova (3 suzdržana) prihvatilo Plana opterećenja nastavnika u ak. god
2O2O./2027.
(Plan je dostupan na SPP-u)

TočKA 9. tzdavačka djetatnost

9.1. lzvanredna nadopuna Plana izdavačke djelatnosti za2o2o.
Prijedlog izvanredne nadopune Plana izdavačke djelatnosti za 2020' godinu prihvaćen je
većinom glasova (1 suzdrŽan).

9.2. Prihvaćanje rukopisa i upućivanje u proceduru objave
9.2.1. FV je na prijedlog Povjerenstva za izdavačku djelatnost većinom gIasova (1 suzdržan)
prihvatilo i uputilo u proceduru objave rukopis naslova: Preporuke za promicanje ijačanje učenja
zalaganjem u zajednici u visokom obrozovonju u Europi te primjeri dobre prakse, priručnik u
elektroničkom izdanju, područje društvenih znanosti, urednica Bojane Ću|um llić, Lare Jelenc i

Matie Torbarine.

9.2.2. Fv je na prijedlog Povjerenstva za izdavačku djelatnost većinom glasova (2 suzdržana)
prihvatilo i uputilo u proceduru objave rukopis naslova: Učenje zaloganjem u zajednici u
visokoškolskoj nastavi: Priručnik zo nostavnlke, priručnik u elektroničkom izdanju, područje
društvenih znanosti, urednica Bojane Ćulum llić, Lare Jelenc i Matie Torbarine.

9.2.3. FV je na prijedlog Povjerenstva za izdavačku djelatnost većinom glasova (2 suzdržana)
prihvatilo i uputilo u proceduru objave rukopis naslova: Edukacija nastavnika o modelu učenja
zalaganjem u zajednici: Priručnik za edukatore, priručnik u elektroničkom izdanju, područje
društvenih znanosti, urednica Bojane Ćulum llić, Lare Jelenc i Matie Torbarine.

TočKA 10. Molbe za odsustvo

10.1. Molba za odsustvo dulje od 7 dana - Biljana Stojanovska, Odsjek za kroatistiku - lektorica
na 53. Međunarodnom seminaru za makedonski jezik, književnost i kulturu - ohrid,
Makedonija , od L7. kolovoza 2020. do 28. kolovoza 2020. godine (nastava)
FV je većinom glasova (1 suzdržan) prihvatilo molbu.
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10.2. Molba za odsustvo dulje od 7 dana - Zvjezdana Vrzić, odsjek za kulturalne studije i odsjek
za talijanistiku - priprema novog projekta, pisanje znanstvenoga rada, organizacija seminara,
terensko istraživanje i održavanje nastave na jednom kolegiju - odsjek za lingvistiku Sveučilišta
u New Yorku, New York, SAD, od 1' rujna 2020. do 31. siječnja 2021. godine (znanost, nastava i

ostalo) - neplaćeni dopust
FV je većinom glasova (4 suzdržana) prihvatilo molbu.

Sjednica FV završila je 17. srpnja 2020. u 13.00 sati

zaprsn

Violeta Čaval, mag. iur

[ilni^
izv. prof. dr. sc. lnes Srdoč-Konestra
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PoPts čuruovn FAKULTETSKoGA vllećn
FILOZOFSKOGA FAKULTETA U RIJECI

Akademska godina 2OL9. I 2020.
10. sjednica održana 16. - L7. srpnja 2o2o.

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

Pročelnik/ica

5. Sanja Berlot

6. Sarah Czerny

7 Dejan Durić

8. Corinna Gerbaz Giuliano

9. Kosana Jovanović

L0. Tamara Martinac DorčiĆ

LI. Anita Memišević

12. Kornelija Mrnjaus

13. Neven Petrović

1.4. Barbara španjol-Pandelo

15 Petra Žagar šoštarić

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

16. Elvio Baccarini

L7. Lada Badurina

18. Estela Banov

L9 Boran Berčić

20. Marina Biti
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2L. Marijan Bradanović

22 Marija Brala Vukanović

23 lngrid Brdar

24. Adrlana Car-Mihec

25 Dražen Domijan

26 Darko Dukovski

27 Jasna Hudek-Knežević

28 lgor Kardum

29 Svjetlana Kolić-Vehovec

30 Vesna Kovač

3L Nada Krapić

32 Nina Kudiš

33 Jasminka Ledić

34 JuIija Lozzi-Barković

35. lrvin Lukežić

36 Vjekoslav Perica

37 Nikola Petković

38 Sanjin Sorel

39. Aneta Stojić

40 Diana Stolac

4L Zoran Sušanj

42. Predrag šustar

43. Mladenka Tkalčić

44 Majda Trobok

45. Marina Vicelja-Matijašić

46. KarolVisinko

47. Silvana Vranić

48. Sofija Vrcelj

49. Jasminka Zloković

50. Anita Zovko

5l_. Sanja Zubćić

52. lvan ka Živčić-gećirević
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lme i prezime Potpis

!zvan redni profesori/ce

53. lgor Bajšanski

54. Bojana Ćulum llić

55. Branka Drljača-Margić

56. Boris Dudaš

57 Aleksandra Golubović

58. Diana Grgurić

59 Lovorka Gruić-Grmuša

60. Hajrudin Hromadžić

61. Suzana Jurin

62 Tihana Kraš

63 Nataša Lah

64. Luca Malatesti

65 Marko Maliković

66 Danijela Marot-Kiš

67 Mihaela Matešić

68 Gianna Mazzieri-Sanković

69 Aleksandar Mijatović

70 Kristian Novak

7I Mila orlić

72 Vjeran Pavlaković

73 Katarina Peović

74. Antonija Primorac

75 Nena Rončević

76 Sanja Smojver-AŽić

77 Sanja Tadić-Šokac

78 Damir Tulić
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R. br. lme iprezime Potpis
Predstavn ici docenata/ica

79 Goran Bilogrivić

80 Sintija Čuljat

8L Maja Ćutić Gorup

82 Danko Dujmović

83 Ana Gavran Miloš

84 Željka Macan

85 Borana Morić Mohorovičić

85 Sanja Puljar D'Alessio

87 Anna Rinaldin

88 Barbara Rončević Zubković

89 Manuela Svoboda

90 DomagojŠvegar

91 lris Vidmar Jovanović

R. br. lme i prezime Potpis
Predstavnici suradnika/lca

92. lva Buchberger

93. Tomislav Čop

94. Maja Đurđulov

95. Benedikt Perak

96. Marko Tončić

R. br. lme i prezime Potpis
Predstavnici/zamjenici studenata/ica

97 lvan Bajkovec

98.
David Čarapina

Valentin Gašparac

99.
Leon Herman

Maja oskoruš
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L00.
Dora Josipović

Katarina Reljić

101.
Luka Malvić

Rea Stemberger

LO2.
Filip Pjerobon

Tea Kadić

L03
Petar Sklepić

Mark Horvat

ro4.
Adrijan Štivić

Tvrtko Srdoč

L05 Franjo Žeger

106
Marko Berberović

Laura Novaković

LO7.
Mladen Bošnjak

Viktorija Kopjar

108. Renata Hasel

109
Sara Kinkela

Lucija Fučić

110 Dora Kunović

LLL.
Sven Toljan

Sandra Malek

LLz.
Vito Balorda

Tamara Crnko

L13.
lvana Miočić

Mateja Fumić

R. br. lme i prezime Potpis
Predstavni k/ca zaposlenika

LL4. Rajka Kolić
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