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Z A P I S N I K 

 

5. sjednice Vijeća Filozofskoga fakulteta 

održane u ponedjeljak, 15. veljače 2016. u 11:00 sati 

 

Nazočni: prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić, dekanica Fakulteta; doc. dr. sc. Maurizio Levak, prodekan; prof. dr. 

sc. Valnea Delbianco; prof. dr. sc. Robert Matijašić; doc. dr. sc. Robert Blagoni; doc. dr. sc. Marko Ljubešić; doc. 

dr. sc. Igor Duda; doc. dr. sc. Valter Milovan; doc. dr. sc. Ante Matan; doc. dr. sc. Violeta Moretti; dr. sc. Robert 

Kurelić, poslijedoktorand i dr. sc. Martina Damiani, poslijedoktorandica. 

Odsutni: dr. sc. Boris Koroman, v. asistent 

 

Predstavnici studenata nisu izabrani. 

 

 Dekanica Fakulteta prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić pozdravlja članove i otvara 5. sjednicu Fakultetskog 

vijeća. Utvrđuje da je na sjednici prisutna natpolovična većina od dvanaest (12) članova s pravom glasa te da imamo 

kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. 

 

Vijeće Fakulteta jednoglasno prihvaća predloženi 

 

D N E V N I  R E D 

1. Prihvaćanje zapisnika 

2. Obavijesti Dekanice 

3. Izbor izvršitelja na radno mjesto 

4. Prijedlog članova Odbora za nastavu i studente 

5. Prijedlog članova Odbora za znanstveni i umjetnički rad 

6. Prijedlog članova Stegovnog povjerenstva  

7. Razno 

 

Ad 1. 

 

 Zapisnik 4. sjednice Vijeća je jednoglasno usvojen.   
 

Ad 2. 

 

 Prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić obavještava nazočne članove Vijeća da: 

 

 a) da je prisustvovala sjednici Dekanskog vijeća. 

 Od nekoliko točaka dnevnog reda izdvaja raspravu o Razvojnoj strategiji Sveučilišta nakon čega su, zahvaljujući 

prof. dr. sc. Ivanu Jurkoviću i doc. dr. sc. Igoru Dudi, napisane primjedbe Filozofskog fakulteta na Strategiju i 

poslane na razmatranje u Senat. 

 

b) da je Filozofski fakultet potpisao Ugovor o partnerstvu s Udrugom Suncokret Pula  koji podrazumijeva 

zajedničke odgovornosti u provedbi projekta ”Lakše kroz školu”.  

 

c) da je u sklopu projekta poboljšanja informatičke infrastrukture u zgradi održan sastanak s predstavnicima 

tvrtke IstraCom d.o.o. koju su ponudili preliminarni projekt obnove. Uz IstraCom d.o.o. tražit će se ponude drugih 

dvaju izvođača nakon čega će se napraviti konačan troškovnik. Radovi u zgradi predviđeni su za period ljetnih 

mjeseci. Predlaže se i uređenje Vijećnice Filozofskog fakulteta, prostora čitaonice te prostora za domare i čistačice. 

 

d) da je promotivni filmski uradak Pulske filmske tvornice vezan uz promociju Filozofskog fakulteta, a u 

svrhu privlačenja novih studenata, polučio odličan rezultat. 

 

e) da je u upotrebi stari logo Filozofskog fakulteta koji je tehnički poboljšan. 

 

f) da je dogovorena i u potpunosti isplanirana svečana promocija diplomanata koja će se održati 25. veljače u 

12 sati u Svečanoj dvorani Tone Peruško. Poziv ostalima na prisustvovanje promociji. 
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Ad 3. 

 

Prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić izvješćuje da je u Narodnim novinama br. 136., 18. prosinca 2015. 

objavljen natječaj za izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktorand, iz znanstvenog 

područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane kroatistike. Na natječaj se prijavila jedna kandidatkinja, dr. 

sc. Vanessa Vitković Marčeta. Formirano je povjerenstvo za izbor izvršitelja na radno mjesto, a njegovi članovi su 

doc. dr. sc. Blaženka Martinović, doc. dr. sc Marko Ljubešić i doc. dr. sc. Helena Pavletić. 

 

Ad 4. 

 

Prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić obavještava nazočne članove Vijeća Fakulteta da je potrebno predložiti 

članove Odbora za nastavu i studente. Predložena je dr. sc. Marlena Plavšić, viša asist.  

 

Ad 5. 
 

Prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić obavještava nazočne članove Vijeća Fakulteta da je potrebno predložiti 

članove Odbora za znanstveni i umjetnički rad. Predložena je dr. sc. Iva Milovan Delić, viša asist.  

 

 

Ad 6. 
 

Prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić obavještava nazočne članove Vijeća Fakulteta da je potrebno predložiti 

članove Stegovnog povjerenstva. Predložen je doc. dr. sc. Igor Grbić. 

 

Ad 7. 
 

1. Prof. dr. sc. Valnea Delbianco predlaže da se na rektorovu odluku o smanjenju sufinanciranja troškova 

sudjelovanja u znanstvenim konferencijama i umjetničkim skupovima napiše pritužba zbog donošenja rebalansa 

uslijed akademske godine. Dogovoreno je da će se rektoru uputiti dopis u kojem će se upozoriti na koliziju odluke 

zbog smanjenja sredstava za akademsku godinu uslijed iste, namjesto kalendarske godine. 

2. Prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić informira članove Vijeća o potrebi za usklađivanjem rasporeda 

predavanja. Napominje kako se informacija o posljednjim izmjenama rasporeda mora uvijek objaviti na mrežnim 

stranicama Sveučilišta. 

3. Doc. dr. sc. Igor Duda obavještava dekanicu o svom planiranom odsustvu s nastave i redovitih sjednica 

Fakultetskog vijeća koje će potrajati od 1. ožujka do 30. lipnja 2016. 

4. Doc. dr. sc. Robert Blagoni obavještava dekanicu o planiranju studentskog izleta u Zagreb, povodom 

konferencije za studente Talijanistike u Hrvatskoj (100. godišnjica rođenja Giorgija Bassanija). Izlet je predviđen za 

ožujak 2016. godine te će se uskoro zatražiti ponude prijevoznika za odlazak autobusom.  

 

 

 

Ovime je dnevni red iscrpljen. Sjednica je završena u 12:30 sati. 

 

 

 

KLASA: 003-08/16-05/03 

URBROJ: 380-02-16-1 

 

Zapisničarka: T. Filipović  Dekanica Fakulteta 

 

 prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić 

 


