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KLASA: OO3-01. I 21-OI / 24
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Rijeka, 18. lipnja 2021.. godine

ZAPISNIK
9. sjednice Fakultetskoga vijeća u akademskoj god!ni 2o2o.l2o2l.

koja se zbog epidemiološke situacije održala kao e-sjednica

od četvrtka 17' lipnja u 14.30 sati do 14.30 sati u petak 18. lipnja 2021. godine

od ukupno 112 članova Fakultetskoga vijeća glasalo je 67 članova, a 38 članova nije glasalo.

od 67 glasova dva su nevažeća (istovremeno su glasali predstavnici studenata i njihove zamjene)

7 članova se izjasnilo da neće glasati (slobodna studijska godina).

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

DNEVNI RED

1. Prihvaćanje iovjera Zapisnika 8. sjednice FV
2' lzvješća dekana, prodekana i predstavnika Studentskoga zbora FFRl
3. Kadrovska pitanja

3.1. lzbor u znanstveno-nastavno i suradničko zvanje
3.2. Prihvaćanje mišljenja stručnoga povjerenstva u postupku izbora u znansweno zvanje
3.3. Pokretanje postupka reizbora
3'4. Raspisivanje natječaja, pokretanje postupka izbora i imenovanje stručnoga povjerenstva

4. Otvaranje javne rasprave o Strategiji razvoja Filozofskoga fakulteta u Rijeci (ZOZI.-2O25.1
5. Podrška prijavi za dodjelu Nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci

5.1. Odsjek za kroatistiku
Podrška prijavi za dodjelu Nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci za2o2o' godinu u kategoriji
Životno djelo prof . dr. sc. Diani Stolac
5.2. Odsjek za anglistiku
Podrška prijavi za dodjelu Nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeciza2o2o. godinu u kategoriji
Mladi znanstvenici dr. sc. Martini Podboj

5. Prihvaćanje izmjena i dopuna Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim)
studijima Filozofskoga fakulteta u Rijeci

7 ' Poslijediplomski sveučilišni studij Filozofija i suvremenost
7'1. Prihvaćanje izvještaja Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pod nazivom
Aksiološki neuzročni libertarijonizam Elly Ebenspanger / The Axiological Non-Causal
Libertorianism of Elly Ebenspanger doktoranda Matka Gjurašina
7.2. lmenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pod nazivom Vrijednost
umjetnosti i pitanje nemoralnih umjetničkih djela l The Value of Art and The lssue of lmmoral
Works o/Art doktorandice Milice Czerny Urban

8. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije

, 8.1. lmenovanje Povjerenstva za ocjenu i javnu obranu teme doktorske disertacije pod
nazivom lspitivonje moralnih okvira u kontekstu stavovo premo stigmatiziranim skupinama /
The Study of Morol Frameworks in the Context of Attitudes towords Stigmatized Groups
doktorandice lve Takšić
8.2. lmenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pod nazivom Metaanaliza
istraživanja asortativnog uparivanja ljubavnih parova po crtama ličnosti / A Meta-Analysis of
Studies in Assortotive Mating According to Personality Troits doktorandice Nermine Mehić



9. Poslijediplomski sveučilišni studij Povijest i dijalektologijo hrvatskoga jezika
lmenovanje Povjerenstva za ocjenu i javnu obranu teme doktorske disertacije pod
nazivom ,,Jezična analiza Rččniko lččničkog nazivljo lvana Dežmana" doktorandice Mateje
Fumić Bistre

10. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Pedagogija
10.1. lmenovanje Povjerenstva za ocjenu ijavnu obranu teme doktorske disertacije pod
nazivom Povezanost odgojno-obrazovnih filozofija srednjoškolskih nastavnika s nastavnim
strategijoma za poticanje razvoja socijalne kompetencije učeniko / The connection between
the educational philosophies of secondary school teachers and the teaching strategies for
encouraging the development of sociol competence of the students doktorandice Sani Kunac
10.2. Raspisivanje natječaja za upis noVe generacije doktoranada na Poslijediplomski
sveučilišni (doktorski) studij Pedagogija u ak. god. 202L./zoz2.

11. Prihvaćanje kalendara za akademsku godinu 2o2L'l2oz2.
11.1. Kalendar sastanaka i sjednica
11.2. Kalendar nastave

].2' lzdavačka djelatnost
Prihvaćanje rukopisa i upućivanje u proceduru objave
12.1. Diana Stolac i Anastazija Vlastelić Generacija lnterneta / The lnternet Generotion
t2.2. Diana Stolac Riječka pisana baština u 19. stoljeću

13. lzmjene i dopune studijskih programa
13.1. Diplomski sveučilišni studij Engleski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer:
nastavnički
1 3.2. Predd iplomski sveuči lišn i studij Povijest (dvo pred metni )

13'3. Diplomski sveučilišni studij Povijest (dvopredmetni); smjer: nastavnički

TOčKA 1. Prihvaćanje iovjera Zapisnlka 8. sjednice FV

Zapisnik 8. sjednice FV prihvaćen je većinom glasova (1 suzdržan).

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

2.1. lzvješće dekanice

lz Ministarstva znanosti iobrazovanja dobili smo PoWRDU kojom se potvrđuje da Filozofski
fakultet Sveučilišta u Rijeci ispunjava sve uvjete za obavljanje djelatnosti visokog
obrazovanja i znanstvene djelatnosti - ovima je u potpunosti okončan postupak
rea kreditacije našega Fa kulteta.
Prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić dobila je prestižnu nagradu EAPM Fellowship (The European
Association of Psychosomatic Medicine's).
U okviru HRZZ natječaja ,,Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih
doktora znanosti" naši kolege prof. dr' sc. Elvio Baccarini i dr. sc' Marko Jurjako kao mentori
ostvarili su pravo na zapošljavanje doktoranda
lzv. prof. dr. sc. Bojana Ćulum llić imenovana je ravnateljicom Zaklade Sveučilišta u Rijeci za
mandatno razdoblje od 2021. do 2025. godine.
Na prijedlog Sveučilišta u Rijeci Udruzi za razvoj visokoga školstva Universitas dodijeljena je
Zlatna plaketa ,,Grb Grada Rijeke" za izniman doprinos u dvadesetogodišnjoj javnoj
djelatnosti na unapređivanju visokog obrazovanja.
održana su prva ročišta Vezana uz tužbe za korekciju osnovice plaća u 2016. godinite se od
nas očekuje povratna informacija (u roku 30 dana) hoćemo li provesti ponovni izračun
osnovice (u tom bi slučaju bilo potrebno, za daljnji nastavak postupka uplatiti iznos od
]'.650,00 kuna na ime troškova vještačenja za svaku tužbu).
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Nakon konzultacija, a budućida su podatke davale naše službe na temelju kojih su tužitelji
izračunali konačni iznos za svaku tužbu, smatramo da nije potrebno osporavati izračun
tužitelja te da bi provođenje dokaza financijskim vještačenjem prouzročilo dodatne
troškove postupka koje će po okončanju postupka snositi strana koja izgubi parnicu.

OBAVIJESTI SA SJEDNICE SENATA - 15. L!PNJA 2021. GODINE
(na SPP-u dostupan Dnevn! red sjednice Senata)
Na Senatu je prihvaćeno niz točaka vezanih uz pripremu sljedeće akademske godine:

o odluka o usvajanju modela izvođenja nastave u ak. god. 2o2l'/zoz2.
o Najavljeno je praćenje kvalitete hibridne nastave kao i evaluacija e-kolegija koja će se

provesti do kraja lipnja
o Prihvaćene izmjene idopune studijskih programa
o Prihvaćeni uvjeti upisa i natječaj za upis na diplomske studije
. Tematska točka: Strateški prioritet održivog razvoja i Times Higher Education Sustainable

Development Goals; imenovat ćemo povjerenika za ciljeve održivog razvoja.
o U okviru PROGRAMA,,LOKALNl RAZVOJ l SMANJENjE slRoMAŠTVA" raspisan je Poziv na

dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava u

modalitetu privremenog poziva ,,Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj
Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području"

Događanja u organizaciji FFRl-ja i javna vidljivost djelatnika FFRl-ja dostupna je na SPP-u

Objavljene publikacije:
o Autor Goran Kalogjera

RACIN
Sveučilište u Rijeci, Filozofski
fakultet

IKON
14 -2021

2.2. lzvješća prodekana za poslovne odnose i razvoj

Završena je unutarnja revizija procesa javne nabave na Filozofskom fakultetu u Rijeci koja je

obavljena u razdoblju od 10. veljače do 10. lipnja 2021. godine. Fakultetu je dostavljeno
konačno revizijsko izvješće te sukladno preporukama iz izvješća izrađen je plan djelovanja.

FV je prihvatilo na znanje lzvješća

TOČKA 3. Kadrovska pitanja

3.1. tzBoR U zNANswENo-NAsTAVNo lsURADNlčKo ZVANJE
3.1.1. Predlaže se da se dr' sc. lsabella Matticchio izabere u znanstveno-nastavno zvanje i na radno
mjesto docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane
romanistike.

FV je većinom glasova (1 suzdrŽan) prihvatilo Prijedlog'

3.1.2. Predlaže se da se dr. sc. David Grčki izabere u suradničko zvanje i na radno mjesto
poslijedoktoranda iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filozofije za rad na HRZZ
projektu ,,Estetsko obrazovanje putem narativne umjetnosti i njegova važnost za humanistiku
(AEtNA)", na određeno vrijeme.

a

a
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FV je većinom glasova (1 suzdržan) prihvatilo Prijedlog.



FV je jednoglasno prihvatilo Prijedlog

3.1.3. Predlaže se da se ne izvrši izbor nitijednog pristupnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno
mjesto docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane kroatistike.

FV je većinom glasova (2 suzdržana} prihvatilo Prijedlog.

3.2. PRIHVAĆnrule MlšUENJA sTRUeNoGA PoVJERENSWA U PosTUPKU lzBoRA U zNANsTVENo
ZVANJE
3.2.1. Predlaže se da se prihvati mišljenje Stručnoga povjerenstva o ispunjavanju uvjeta doc. dr. sc.

Corinne Gerbaz Giuliano za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice iz znanstvenoga

područja humanističkih znanosti, polja filologije.

FV je većinom glasova (1 suzdržan} prihvatilo Prijedlog.

3.3. POKRETANJE POSTUPKA REIZBORA
3.3.1. Predlaže se pokretanje postupka reizbora doc. dr. sc. Ane Gavran MiIoš, na

znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti,

polja filozofije, grane povijest filozofije na odsjeku za filozofiju. Predlaže se Stručno povjerenstvo u

sastavu:

o doc. dr. sc. Filip Čeč (Filozofskifakultet u Rijeci)

. doc. dr. sc. Nebojša Zelič (Filozofskifakultet u Rijeci)

r izv. prof' dr. sc. Tomislav Janović (Fakultet hrvatskih studija u Zagrebu)

3.4. RAsPtslVANJE NATJEčAJA, PoKRETANJE PoSTUPKA lzBoRA ! IMENoVANJE sTRUeNoGA
POVJERENSTVA
3.4.1. odsjek za filozofiju predlaže raspisivanje natječaja za izbor jednog suradnika u naslovnom

suradničkom zvanju poslijedoktoranda iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja

filozofije (bez zasnivanja radnoga odnosa). Predlaže se Stručno povjerenstvo u sastavu:

o prof. dr. sc' Snježana Prijić-Samaržija (Sveučilište u Rijeci)

o doc. dr. sc. lris Vidmar Jovanović (Filozofski fakultet u Rijeci)

. doc. dr. sc' Ana Gavran Miloš (Filozofski fakultet u Rijeci)

3.4.2. odsjek za filozofiju predlaže raspisivanje natječaja zaizbor suradnika u naslovnom suradničkom

zvanju asistenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filozofije (bez zasnivanja

radnoga odnosa). Predlaže se Stručno povjerenstvo u sastavu:

o prof. dr. sc. Elvio Baccarini (Filozofski fakultet u Rijeci)

o prof' dr' sc. Nenad Miščević (Sveučilište u Mariboru)
o doc. dr. sc. Ana Gavran Miloš (Filozofskifakultet u Rijeci)

3.4.3. odsjek za filozofiju predlaže raspisivanje natječaja za izbor jednog doktoranda u suradničkom
zvanju i na radnom mjestu asistenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja

filozofije za rad na HRZZ projektu,,Javno opravdanje i pluralizam sposobnosti (JoPs)', na određeno
vrijeme' Predlaže se Stručno povjerenstvo u sastavu:

FV je jednoglasno prihvatilo Prijedlog.

FV je jednoglasno prihvatilo Prijedlog
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. prof. dr. sc. Elvio Baccarini (Filozofskifakultet u Rijeci)
o doc. dr' sc. Ana Gavran Miloš (Filozofskifakultet u Rijeci)
. doc. dr. sc. Nebojša Zelič (Filozofskifakultet u Rijeci)

FV je jednoglasno prihvatilo Prijedlog.

3.4.4. odsjek za kroatistiku predlaže imenovanje Stručnog povjerenstva 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 u

sastavu:
o izv. prof. dr. sc. Suzana Jurin (Filozofski fakultet u Rijeci)
o prof. dr' sc' lrvin Lukežić (Filozofskifakultet u Rijeci)
o prof. dr. sc' Milka Car Prijić (Filozofski fakultet u Zagrebu)

FV je većinom glasova (2 suzdržana) prihvatilo Prijedlog

3.4.5. odsjek za kroatistiku predlaže pokretanje postupka izbora izv. prof. dr. sc. Gianne Mazzleri-
Sanković u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice iz znanstvenoga područja humanističkih

znanosti, polja filologije. Predlaže se Stručno povjerenstvo u sastavu:

o prof. dr. sc. Nedjeljka Balić-Nižić (Sveučilište u Zadru)

o prof. dr. sc. Sanja Roić, red. prof. u miru
o prof. dr. sc. Diana Stolac (Filozofskifakultet u Rijeci)

FV je većinom g|asova (1 suzdrŽan) prihvatilo Prijedlog.

3.4.6. odsjek za kroatistiku predlaže ponovno raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika u

znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta iz znanstvenoga područja humanističkih

znanosti, polja filologije, grane kroatistike za rad na kolegijima iz suvremenoga hrvatskog

standardnog jezika. Predlaže se Stručno povjerenstvo u sastavu:

o prof. dr. sc. Lada Badurina (Filozofskifakultet u Rijeci)

o izv. prof. dr. sc. Anastazija Vlastelić (Filozofski fakultet u Rijeci)

o doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić (Filozofski fakultet u osijeku)

FV je većinom glasova (1 suzdržan) prihvatilo Prijedlog.

3.4.7. odsjek za kulturalne studije predlaže imenovanje Stručnoga povjerenstva za izbor jednog

nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora iz

znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja etnologije i antropologije u sastavu:

o prof. dr. sc. Marijarra Belaj (Filozofski fakultet u Zagrebu)

o izv. prof. dr. sc. Valentina Gulin Zrnić (lnstitut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb)

o izv. prof. dr. sc. Diana Grgurić (Filozofski fakultet u Rijeci)

FV je većinom gIasova (1 suzdržan) prihvatilo Prijedlog'

3.4.8. odsjek za kulturalne studije predlaže imenovanje Stručnoga povjerenstva 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, u

sastavu:

5
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FV je jednoglasno prihvatilo Prijedlog.

o prof' dr. sc. Jasminka Lažnjak (Filozofski fakultet u Zagrebu)
o izv. prof. dr. sc. Jasmina Božić (Filozofskifakultet u Zagrebu)

FV je većinom glasova (1 suzdržan) prihvatilo Prijedlog.

3.4.9. odsjek za pedagogiju predlaže poništenje natječaja za izbor jednog suradnika u suradničkom
zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja
pedagogije na odsjeku za pedagogiju, objavljen u Novom listu od L4. ožujka zozl', Narodnim
novinama br' 26 od 12. ožujka 2027', na službenom internetskom portalu Euraxess i mrežnim
stranicama Fakulteta zbog nepodudarnosti teksta natječaja na hrvatskom jeziku i prevedenog teksta

natječaja objavljenog na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog
prostora (Euraxess).

FV je jednoglasno prihvatilo Prijedlog.

3.4.10. odsjek za pedagogiju predlaže ponovno raspisivanje natječaja za izbor jednog suradnika u

suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenoga područja društvenih
znanosti, polja pedagogije na odsjeku za pedagogiju. Predlaže se Stručno povjerenstvo u sastavu:

o prof. dr. sc. Jasminka Ledić (Filozofski fakultet u Ri-ieci)

o prof. dr. sc. Sofija Vrcelj (Filozofskifakultet u Rijeci)

o izv. prof. dr. sc. Nena Rončević (Filozofskifakultet u Rijeci)

3.4.11. odsjek za pedagogiju predlaže raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika u

naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docenta iz znanstvenoga područja društvenih znanosti,
polja politologije za rad na sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju pedagogije (bez
zasnivanja radnoga odnosa). Predlaže se Stručno povjerenstvo u sastavu:

o izv. prof. dr. sc. Bojana Ćulum llić (Filozofskifakultet u Rijeci)
o izv. prof. dr. sc. Nena Rončević (Filozofskifakultet u Rijeci)
o prof. dr. sc. Berto šalaj (Fakultet političkih znanosti u Zagrebu)

FV je većinom glasova (1 suzdržan, 1 protivan) prihvatilo Prijedlog

3.4,L2. odsjek za pedagogiju predlaže raspisivanje natječaja za izbor suradnika u naslovnom
suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja pedagogije, više

izvršitelja (bez zasnivanja radnoga odnosa). Predlaže se Stručno povjerenstvo u sastavu:

o izv. prof' dr. sc. Siniša Kušić (Filozofskifakultet u Rijeci)
o prof. dr' sc. Vesna Kovač (Filozofski fakultet u Rijeci)

o prof. dr. sc. Anita Zovko (Filozofskifakultet u Rijeci)

3.4.13. odsjek za psihologiju predlaže imenovanje Stručnoga povjerenstva za izbor jednog
nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom
zvanju iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije, grane opća psihologija u
sastavu:

o prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić (Filozofskifakultet u Rijeci)
o dr. sc. Vladimir Takšić, prof. emeritus (Sveučilište u Rijeci)
o prof. dr. sc. Meri Tadinac (Filozofski fakultet u Zagrebu)

FV je jednoglasno prihvatilo Prijedlog.
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FV je jednoglasno prihvatilo Prijedlog.

3.4.14. odsjek za psihologiju predlaže imenovanje Stručnoga povjerenstva za izbor jednog
nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora (prvi izbor) iz
znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije, grane razvojna psihologija u sastavu:

o prof' dr' sc. Mladenka Tkalčić (Filozofskifakultet u Rijeci)
o prof. dr. sc. Svjetlana Kolić-Vehovec (Filozofski fakultet u Rijeci)
o prof. dr. sc. Gordana Keresteš (Filozofskifakultet u Zagrebu)

FV je jednoglasno prihvatilo Prijedlog.

3.4.15. odsjek za psihologiju predlaže imenovanje Stručnoga povjerenstva za izbor jednog nastavnika
u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenoga područja

društvenih znanosti, polja psihologije, grane školska psihologija i psihologija obrazovanja u sastavu:

o prof. dr. sc' Svjetlana Kolić_Vehovec (Filozofskifakultet u Rijeci)

o izv. prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić (Filozofskifakultet u Rijeci)

o izv. prof. dr' sc. lrena Burić (Sveučilište u Zadru, odjelza psihologiju)

FV je jednoglasno prihvatilo Prijedlog

3.4.16. odsjek za talijanistiku predlaže imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor jednog suradnika
u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenoga područja humanističkih
znanosti, polja filologije, grane romanistike u sastavu:

o izv. prof. dr. sc. Gianna Mazzieri-Sanković (Filozofskifakultet u Rijeci)
o doc. dr. sc. Corinna Gerbaz Giuliano (Filozofski fakultet u Rijeci)

o doc. dr. sc. Petra Žagar Šoštarić (Filozofski fakultet u Rijeci)

FV je jednoglasno prihvatilo Prijedlog

4. OWaranje javne rasprave o Strategiji razvoja Filozofskoga fakulteta u Rijeci

l202t.-2025.1

FV je prihvatilo na znanje otvaranje javne rasprave o Strategiji razvoja Filozofskoga fakulteta u Rijeci
(202L.-2O2s.1.

TOčKA 5. Podrška prijavi za dodjelu Nagrade Zaklade Sveučitišta u Rijeci

5.1. Odsjek za kroatistiku
Podrška prijaviza dodjelu Nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci za2o2o'godinu u kategoriji Životno
djelo prof . dr. sc. Diani Stolac

FV je većinom glasova (1 suzdržan) prihvatilo Prijedlog.

5.2. Odsjek za anglistiku
Podrška prijavi za dodjelu Nograde Zaklade Sveučilišta u Rijeciza2o2o. godinu u kategoriji Mladi
znanstvenici dr. sc. Martini Podboj.

1

FV je već|nom glasova (2 suzdržana) prihvatilo Prijedlog.



6. Prihvaćanje izmjena i dopuna Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim)
studijima Filozofskoga fakulteta u Rijeci

FV je većinom glasova (1 suzdržan) prihvatilo izmjene i dopune Provilnika o poslijediplomskim
sve učilišni m (doktorski m) studijimo Filozofskogo fakulteto u Rijeci.

7. Poslijediplomski sveučilišni studij Filozolija i suvremenost

7.1. Prihvaćanje izvještaja Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pod nazivom Aksiološki
neuzročni libertarijanizom Elly Ebenspanger / The Axiological Non-Causal Libertarianism of Elly
Ebenspanger doktoranda Matka Gjurašina

FV je jednoglasno prihvatilo izvješće Povjerenstva

7.2. lmenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pod nazivom Vrijednost umjetnosti i
pitanje nemorolnih umjetničkih djela l The Value of Art and The lssue of tmmoral Works of Art
doktorandice Milice Czerny Urban, u sastavu:

o doc. dr. sc. lris VidmarJovanović, predsjednica (Sveučilište u Rijeci)
o prof. dr. sc.Snježana Prijić-Samaržija, članica (Sveučilište u Rijeci)
o doc. dr. sc. Una Bauer, članica (Sveučilište u Zagreb)

FV je jednoglasno prihvatilo izvješće imenovanje Povjerenstva

8. Poslijediplomsk| sveučilišni (doktorski) studij iz pslhologije

8.1. lmenovanje Povjerenstva za ocjenu ijavnu obranu teme doktorske disertacije pod nazivom
lspitivonje moralnih okviro u kontekstu stavovo prema stigmatiziranim skupinamo / The Study of
Moral Frameworks in the Context of Attitudes towards Stigmotized Groups doktorandice lve Takšić,

u sastavu:

o prof. dr. sc. lgor Kardum, predsjednik (Sveučilište u Rijeci, Filozofskifakultet)
o prof. dr. sc' Jasna Hudek-Knežević, članica (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet)
o prof. dr. sc. Željka Kamenov, članica (Sveučilište u Zagrebu, Filozofskifakultet)

FV je većinom glasova (1 suzdržan) prihvatilo imenovanje Povjerenstva

8.2. lmenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije pod nazivom Metaanaliza istraživanja
asortativnog uparivanja ljubavnih parova po crtama ličnosti / A Meta-Anolysis of Studies in

Assortative Mating According to Personality Troits doktorandice Nermine Mehić, u sastavu:
r prof. dr' sc' Jasna Hudek-Knežević, predsjednica (Sveučilištc u Rijcci, Filozofski fakultct)
o cloc. clr. sc. Asmir Gračanin, član (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet)
o izv. prof' dr' sc. Silvija Ručević, članica (Sveučilište J. J. Strossmayer u osijeku, Filozofski

fakultet)

o

FV je većinom glasova (2 suzdržana) prihvatilo imenovanje Povjerenstva



9. Pos|ijediplomski sveučilišni Povijest i dijalektologija hruatskoga jezika

lmenovanje Povjerenstva za ocjenu ijavnu obranu teme doktorske disertacije pod nazivom ,,Jezična
analiza Rččnika lččničkog nazivlja lvana Dežmana" doktorandice Mateje Fumić Bistre, u sastavu:

o izv. prof. dr. sc. Anastazija Vlastelić, predsjednica (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet)
o prof. dr. sc. Sanja Zubčić, članica (Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet)
o dr. sc. Kristian Lewis, član, viši znanstveni suradnik, član (lnstitut za hrvatski jezik

jezikoslovlje)

FV je većinom glasova (1 suzdržan) prihvatilo imenovanje Povjerenstva

TočKA 10. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Pedagogija

10.1. lmenovanje Povjerenstva za ocjenu ijavnu obranu teme doktorske disertacije pod nazivom
Povezanost odgojno-obrozovnih filozofija srednjoškolskih nastavnika s nostavnim strategijoma za
poticanje rozvoja socijalne kompetencije učenika / The connection between the educationol
philosophies of secondary school teachers ond the teaching strategies for encouraging the
development of social competence of the students doktorandice Sani Kunac, u sastavu:
prof. dr. sc. Anita Zovko, predsjednica (Sveučilište u Rijeci, Filozofskifakultet)
prof. dr. sc. Sofija Vrcelj, članica (Sveučilište u Rijeci, Filozofskifakultet)
izv. prof. dr. sc. Tonča Jukić, članica (Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet)

FV je većinom glasova (1suzdržan) prihvatilo imenovanje Povjerenstva

10.2. Raspisivanje natječaja za upis nove generacije doktoranada na Poslijediplomski sveučilišni
(doktorski) studij Pedagogija u ak. god. 2027.12022.

FV je jednoglasno prihvatilo raspisivanje natječaja

11. Prihvaćanje kalendara za akademsku godinu 2o21-.l2o22.

11.1. Kalendar sastanaka i sjednica

FV je jednoglasno prihvatilo Kalendar sastanaka i sjednica za ak. god. 2027./2022.

11.2. Kalendar nastave

FV je jednoglasno prihvatilo Kalendar nastave za ak. god. 2O2L./2022.

t2. lzdavačka djelatnost

Prihvaćanje rukopisa iupućivanje u proceduru objave

12.1. Diana Stolac i Anastazija Vlastelić Generacija lnterneta / The lnternet Generation

FV je već|nom glasova (1 suzdržan) prihvatilo rukopis i upućivanje u proceduru obajve

12.2. Diana Stolac Riječka pisana baštino u 19. stoljeću (Katalog izložbe)

FV je većinom glasova (1 suzdržan) prihvatilo rukopis i upućivanje u proceduru objave
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13. lzmjene ldopune studijskih protrama

13.1. Diplomski sveučilišni studij Engleskijezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavničkl

FV je većlnom glasova (1suzdržanl prihvatilo izmjene i dopune

13.2. Predd iplomski sveučilišni stud ij Pov4'est (dvopredmetn i)

FV je većinom glasova (1 suzdržan) prlhvatilo |zmjene i dopune.

13.3. Diplomskisveučll!šni studij Povijest (dvopredmetni); smjer: nastavničk!

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

Sjedn|ca FV završila je 18. lipnja 2o2t. u 14.30 sati

Zaplsnik sastavila: Dekan:

Annamaria Dević, mag. paed., v.r. izv. prof. dr. sc. lnes Srdoč_Konestra, v.r.
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PoPls čnruovn FAKULTETSKoGA vurĆn
FILOZOFSKOGA FAKULTETA U RIJECI

Akademska godina 2O2O.l 2OZ1..

9. sjednica FV-a od 17.-18. lipnja 202L.

R. br. lme i prezime Potpis

Deka nica/Prodekan/ice

1. lnes Srdoč-Konestra

2. Alessand ra Pokrajac-Bulian

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 Gian na Mazzieri-Sanković

9 Maja Ćutić Gorup

10 Nada Krapić

11 Anita Memišević

L2 Nena Rončević

r.3 Ana Gavran Miloš

L4 Danko Dujmović

t5 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

2I Marijan Bradanović

22 lngrid Brdar

23 Adriana Car-Mihec

24 Dražen Domijan

25 Darko Dukovski

26. Jasna Hudek-Knežević

27. lgor Kardum

28, Svjetlana Kolić_Vehovec

29. Vesna Kovač

30. Nina Kudiš

31. Jasmlnka 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

47 M arina Vicelja-M atijašić

42. KarolVisinko

43 Sofija Vrcelj

44. Jasminka Zloković

45 Anita Zovko

46. Sanja Zubčić

47. lvatrka Živčić-gećirević

lme i prezime Potpls
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

61 Tamara Martinac Dorčić

62 Mihaela Matešić

63 Aleksandar Mijatović

64 Kornelija Mrnjaus

65 Mila orlić

66 Vjeran Pavlaković

67 Antonija Primorac

68 Sanja Smojver_Ažić

69 Sanja Tadić-šokac

70 Damir Tulić

R. br. lme i prezime Potpis
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 Zubković
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80. Manuela Svoboda

81. DomagojŠvegar

82 lris Vidmar JovanoviĆ

R. br. lme I prezime Potpls
Predstavnici suradnika/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

članovi FV na slobodnoi studiiskoi godini koji su se iziasnili da neće glasati na siednicama

Marija Brala VukanoviĆ
Branka Drljača-Margić
Dejan Durić
Diana Grgurić
Aleksandra Golubović
Mladenka Tkalčić
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 Nevažeći glas

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
Martlna Ban

Lucija Stambolija

99
Mladen Bošnjak

Nino Vukalović

L00.
Petra Novak

Sebastijan Ribarić Nevažeći glas

101.
Lora Stefanović

Leo Nenadich

LOz
Živana škorić

Luka Malvić

103.
Lucija Tomac

Nensi Nadarević

LO4.
Vito Balorda

Lea Andrels

10s
Gorana Birovljević

Martina Bažon
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