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Z A P I S N I K 

 

6. sjednice Vijeća Filozofskoga fakulteta 

održane u petak, 11. ožujka 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. Valter Milovan; doc. dr. sc. Ante Matan; doc. dr. sc. Violeta Moretti; dr. sc. Boris Koroman, v. asistent, dr. 

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

Odsutni: doc. dr. sc. Igor Duda 

 

Predstavnici studenata nisu izabrani. 

 

 Dekanica Fakulteta prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić pozdravlja članove i otvara 6. 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. Gostujuća predavanja: Suzana Todorović, Karmen Medica 

4. Zamolba za financijsku podršku II. Međunarodne konferencije ”Višejezičnost i međukulturalna 

komunikacija: Izazovi 21. stoljeća”, 16. – 23. srpnja 2016. 

5. Izvješće povjerenstva za izvršitelja na radno mjesto poslijedoktoranda: Vanessa Vitković Marčeta 

6. Izvješće povjerenstva za reizbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta: Roberta Matković, Maurizio 

Levak 

7. Zamolba za reizbor u zvanje: Sandra Tamaro 

8. Izvješće povjerenstva za izbor u višeg znanstvenog suradnika: Igor Duda 

9. Izmjene u preddiplomskom i diplomskom programu studija povijesti 2016./17. 

10. Izmjene i/ili dopune studijskog programa preddiplomskog studija latinskog jezika i rimske književnosti 

11. Prijedlog osnivanja Katedre za strane jezike 

12. Usuglašavanje o suradnji na jednopredmetnom i dvopredmetnom studiju talijanskog jezika i književnosti 

13. Tabula 

14. Razno 

 

Ad 1. 

 

 Zapisnik 5. sjednice Vijeća je jednoglasno usvojen.   
 

Ad 2. 

 

 Prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić, dekanica Filozofskog fakulteta, obavještava nazočne članove Vijeća  

 

 a) da je prisustvovala 5. sjednici Senata. 

 Od nekoliko točaka dnevnog reda izdvaja formiranje Odjela za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije 

(Dipartimento di studi interdisciplinari, italiani e culturali dell'Università „Juraj Dobrile“ di Pola). Nova 

znanstveno-nastavna sastavnica Sveučilišta nastala je integriranjem dosadašnjeg Odjela za studij na talijanskog 

jeziku te studija Kulture i turizma. 

 

Ad 3. 

 

Prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić, dekanica Filozofskog fakulteta, izvješćuje članove Vijeća da su za ljetni 

semestar akademske godine 2016/17. predviđena gostujuća predavanja dr. sc. Suzane Todorović i doc. dr. sc. 

Karmen Medice s koparske Univerze na Primorskem. Dr. sc. S. Todorović će raditi na kolegijima s akademikom G. 

Filipijem. Doc. dr. sc. K. Medica će u suradnji s dr. sc. I. Milovan Delić, v. asist. održati jedno predavanje na 

Odsjeku za povijest vezano uz teme migracije i suvremene povijesti, a nastavak suradnje je predviđen u zimskom 

semestru ak. godine 2017./18.  
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Ad 4. 

 

Prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić, dekanica Filozofskog fakulteta, obavještava nazočne članove Vijeća da 

je Irena Mikulaco, predavačica, u ime Organizacijskog odbora predala zamolbu za odobrenjem financijske podrške 

Filozofskog fakulteta za finaliziranje organizacije međunarodnog znanstvenog skupa II. Međunarodne konferencije 

„Višejezičnost i međukulturalna komunikacija: Izazovi 21. stoljeća“. Konferencija će se održati na Filozofskom 

fakultetu od 16. do 23. srpnja 2016. godine. Predložen iznos sredstava za financijsku podršku međunarodnog 

znanstvenog skupa jest 7.000,00 kn, s čime bi se pokrili troškovi tiskanja jamstvenih pisama, potvrda o 

sudjelovanju, akreditacija, promidžbenog materijala i prigodnog tiska te tiskanja bonova za ručkove i večere 

sudionika. Također, traži se pokrivanje troškova glavnoj suorganizatorici prof. dr. sc. Ekaterini Koudrjavcevoj za 

vrijeme trajanja konferencije.  

Nakon kraće rasprave članovi Vijeća jednoglasno donose 

 

ODLUKU 

 

Odobrava se financijska podrška Filozofskog fakulteta za finaliziranje organizacije II. Međunarodne 

konferencije "Višejezičnost i međukulturalna komunikacija: Izazovi 21. stoljeća" u iznosu od 7.000,00 kn. 

 

Ad 5. 

 

 Prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić, dekanica Filozofskog fakulteta, obavještava nazočne članove Vijeća da 

je pristiglo pozitivno izvješće Povjerenstva na natječaj za radno mjesto u suradničkom zvanju poslijedoktoranda za 

kandidatkinju dr. sc. Vanessu Vitković Marčeta.  

 Članovi Vijeća jednoglasno prihvaćaju izvješće Stručnog povjerenstva i donose 

 

ODLUKU 

 

 Dr. sc. Vanessa Vitković Marčeta bira se u suradničko zvanje i na radno mjesto I. vrste poslijedoktoranda, 

iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane kroatistike na Filozofskom fakultetu u Puli. 

S imenovanom će se sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme, na vrijeme od četiri (4) godine. 

 

Ad 6. 

 

 a) Prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić obavještava nazočne članove Vijeća da je pristiglo pozitivno izvješće 

Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta pristupnice doc. dr. sc. Roberte Matković za reizbor 

u znanstveno-nastavno zvanje docenta u sastavu: akademik Goran Filipi, prof. dr. sc. u trajnom zvanju, predsjednik, 

dr. sc. Nedjeljka Balić-Nižić, izv. prof. s Odjela za talijanistiku Sveučilišta u Zadru i član doc. dr. sc. Robert 

Blagoni.  

 Članovi Vijeća jednoglasno prihvaćaju izvješće Stručnog povjerenstva i donose 

 

ODLUKU 

 

 Dr. sc. Roberta Matković ponovno se bira (reizabire) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom 

zvanju docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika na Filozofskom 

fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, na vrijeme od pet (5) godina. 

 

 b) Prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić obavještava nazočne članove Vijeća da je pristiglo pozitivno izvješće 

Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta pristupnika doc. dr. sc. Maurizija Levaka za reizbor 

u znanstveno-nastavno zvanje docenta u sastavu: prof. dr. sc. Robert Matijašić, red. prof. u trajnom zvanju, 

predsjednik i članovi prof. dr. sc. Neven Budak, red. prof. s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te prof. dr. 

sc. Ivan Jurković, red. prof.  

 Članovi Vijeća prihvaćaju izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za pristupnika doc. dr. sc. Maurizija 

Levaka za reizbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta, s 11 glasova ZA i jednim suzdržanim glasom te donose 

odluku  

 

ODLUKU 

 Dr. sc. Maurizio Levak ponovno se bira (reizabire) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju 

docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska srednjovjekovna 

povijest, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, na vrijeme od pet (5) godina. 
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Ad 7. 

 

Prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić, dekanica Filozofskog fakulteta, izvješćuje da je prihvaćena molba doc. 

dr. sc. Sandre Tamaro te se pokreće postupak za reizbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta. 

Na njen prijedlog, članovi Vijeća jednoglasno donose sljedeću  

 

ODLUKU 

 

 Imenuje se Stručno povjerenstvo radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženice za ponovni izbor 

u znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, u 

sastavu:  

1. akademik Goran Filipi, red. prof. u trajnom zvanju, predsjednik,  

2.  prof. dr. sc. Maslina Ljubičić, red. prof. s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica, 

3. izv. prof. dr. sc. Barbara Buršić-Giudici, članica. 

Stručno povjerenstvo podnosi izvješće o pristupniku Fakultetskom vijeću u roku od 30 dana od dana 

imenovanja. 

Ad 8. 

 

Prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić, dekanica Filozofskog fakulteta, obavještava nazočne članove Vijeća da je 

pristiglo pozitivno izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta pristupnika doc. dr. sc. 

Igora Dude za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.  

Članovi Vijeća jednoglasno prihvaćaju izvješće Stručnog povjerenstva i donose sljedeće 

 

MIŠLJENJE 

 

Doc. dr. sc. Igor Duda ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, za 

područje humanističkih znanosti, znanstveno polje povijesti. Sukladno iznesenom Fakultetsko vijeće 

 

PREDLAŽE 

 

Matičnom odboru za polja povijesti, povijesti umjetnosti, znanosti o umjetnosti, arheologije, etnologije i 

antropologije da potvrdi mišljenje Fakultetskog vijeća i donese odluku o izboru doc. dr. sc. Igora Dude u 

znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, za područje humanističkih znanosti, znanstveno polje povijesti. 

Mišljenje se zajedno s dokumentacijom prosljeđuje Matičnom odboru. 

 

Ad 9. 

 

a) Prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić, dekanica Filozofskog fakulteta, izvješćuje nazočne članove 

Vijeća da su s Odsjeka za povijest dostavljene izmjene i dopune preddiplomskog programa studija povijesti, koje se 

tiču promjena nositelja iz 3 kolegija i ažuriranja silaba (Historiografija, Talijanski jezik za povjesničare 1 - 2, 

Terenska nastava: prapovijest i stari vijek) zbog smanjenja vanjske suradnje; ukidanja izbornih predmeta 

(Gospodarska povijest antike, Srednja Europa u srednjem vijeku, Svakodnevica Europe: stanovanje, hrana i 

odijevanje (17. – 18. stoljeće), Migracije (15. do 18. stoljeće): Istra, Jadran, Sredozemlje te Počeci 

demokratizacijskih procesa u Istri); uvođenja izbornog predmeta Habsburška Monarhija od prosvijećenog 

apsolutizma do raspada; promjene semestara Socijalistički čovjek: jugoslavenski slučaj i Povijest potrošačkog 

društva u 20. stoljeću; ažuriranja literature iz kolegija Dalmacija i Istra u rimsko doba, Poučavanje i prenošenje 

znanja i vještina 1 i Totalitarizmi u 20. stoljeću; ažuriranja obveza i opterećenja na kolegiju Uvod u suvremenu 

povijest te mirovanja predmeta Povijest Pule od 1713. do 1947. i Vježbe iz kurzivne humanistike.  

 Nakon rasprave, članovi Vijeća jednoglasno donose  

 

O D L U K U 

 

o izmjeni u studijskome programu preddiplomskog studija povijesti. 

 Prihvaća se prijedlog izmjena u studijskome programu preddiplomskog studija povijesti, koja je sastavni dio 

ove Odluke. 

 

b) Prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić, dekanica Filozofskog fakulteta, izvješćuje nazočne članove 

Vijeća da su s Odsjeka za povijest dostavljene izmjene i dopune diplomskog programa studija povijesti, koje se tiču 

uvođenja 19 novih izbornih predmeta zbog usmjeravanja studenata prema istraživanju određenoga razdoblja, 

uvođenja studenata u odabir teme diplomskog rada, osvježavanja ponuda predmeta i usklađivanja s recentnim 
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istraživanjima i interesima; ukidanja 4 izbornih predmeta; mirovanja 4 izbornih predmeta; aktiviranja 3 izborna 

predmeta te promjena iz semestra izvođenja kolegija, ažuriranja literature i promjena nositelja i nastavnika kolegija 

zbog smanjivanja vanjske suradnje. 

Članovi Vijeća jednoglasno donose  

 

O D L U K U 

 

o izmjeni u studijskome programu diplomskog studija povijesti. 

 Prihvaća se prijedlog izmjena u studijskome programu diplomskog studija povijesti, koja je sastavni dio ove 

Odluke. 

 

Ad 10. 

 

 Prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić, dekanica Filozofskog fakulteta, izvješćuje nazočne članove Vijeća da 

su s Odsjeka za klasičnu i romansku filologiju dostavljene izmjene i dopune preddiplomskog programa studija 

latinskog jezika i rimske književnosti zbog promjena naziva kolegija: Latinski proseminar  - Cezar u Latinski 

proseminar I te Latinski proseminar Ovidije u Latinski proseminar II i promjena semestra izvođenja nastave kod 4 

kolegija. 

Članovi Vijeća jednoglasno prihvaćaju prijedlog izmjena i donose 

  

O D L U K U 

 

o izmjeni u studijskome programu preddiplomskog dvopredmetnog studija latinskoga jezika i rimske književnosti. 

 Prihvaća se prijedlog izmjena u studijskome programu preddiplomskog dvopredmetnog studija latinskog 

jezika i rimske književnosti, koja je sastavni dio ove Odluke. 

 

Ad 11. 

 

Prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić, dekanica Filozofskog fakulteta, izvješćuje nazočne članove Vijeća o 

prijedlogu za osnivanje Katedre za strane jezike pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, koja bi 

uključivala engleski, japanski, kineski jezik i ostale jezike. 

Nakon rasprave, članovi Vijeća jednoglasno donose sljedeću  

 

ODLUKU 

 

Osniva se Katedra za strane jezike pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.  

 

Ad 12. 

 

 Prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić obavještava nazočne članove Vijeća da je uvidom u opterećenje 

nastavnika s Odsjeka za talijanistiku na dvopredmetnom studiju talijanskog jezika i književnosti utvrđeno da 

djelatnici izvode nastavnim planom i programom predviđene kolegije za koje su znanstveno-nastavnim izborom i 

zvanjem kvalificirani i kako isti na dvopredmetnom studiju talijanskog jezika ostvaruju potrebnu normu sati. 

Članovi Vijeća nakon kraće rasprave jednoglasno donose  

 

ODLUKU 

 

 U želji da postojeću dobru suradnju održe i nastave djelatnici Odsjeka za talijanistiku svojim znanjem i 

zalaganjem stoje na raspolaganju Odjelu za interdisciplinarne, talijanske i kulturne studije. Naravno, kako za 

obvezne, tako i za izborne kolegije. 

 

Ad 13. 

 

 Prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić, dekanica Filozofskog fakulteta, obavještava o nadolazećem predstavljanju 

13. broja časopisa Tabule. Predstavljanje 13. broja Tabule planira se za 17. ožujka 2016. 

 Predlaže nazočnim članovima Vijeća izbor izv. prof. dr. sc. Renate Šamo u uredništvo Tabule. 

 Članovi Vijeća jednoglasno donose  

ODLUKU 

 

  Izv. prof. dr. sc. Renata Šamo izabire se u uredništvo časopisa Tabula. 
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Ad 14. 

 

a) Informativni dan Obzora 2020. za društvene i humanističke znanosti održat će se 18. ožujka 2016. 

godine, u zgradi Fakulteta ekonomije i turizma.  

Članovi Vijeća odlučuju da se na sudjelovanje, u ime Filozofskog fakulteta, upućuju dekanica i prodekan, 

predstojnici odsjeka te prof. dr. sc. Ivan Jurković, doc. dr. sc. Irena Srdanović, dr. sc. Robert Kurelić te dr. sc. 

Katarina Gerometta. 

 

b) Prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić, dekanica Filozofskog fakulteta, obavještava nazočne članove Vijeća 

da po rektorovoj Odluci o poticanju znanstveno-istraživačkog i umjetničkog rada u članku 3., svaka sastavnica 

samostalno može, iz vlastitih prihoda, poticati znanstveno-istraživački rad.  

Slijedom navedenog, nakon kraće rasprave, Vijeće Fakulteta jednoglasno donosi  

 

ODLUKU 

 

Znanstveno-istraživački i umjetnički rad nastavnog osoblja Filozofskog fakulteta poticat će se 

sufinanciranjem troškova sudjelovanja na znanstvenim konferencijama i skupovima u zemlji i inozemstvu do iznosa 

od 3.000 (tri tisuće) kuna za kalendarsku godinu 2016. 

 

Dr. sc. Boris Koroman napušta sjednicu u 12:25 sati. 

Prisutno je 11 članova te postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. 

 

c) Raspravlja se o budućnosti Fakulteta te se izražava duboka zabrinutost oko pronalaska koeficijenata, 

kako za napredovanja u zvanja, tako i za nova zapošljavanja. 

 

d) Dogovoreno je da će se tablice evidencije dolazaka na posao dostavljati predstojnicima odsjeka koji će 

ih, zadnji dan u mjesecu, ovjeriti svojim potpisom te dostaviti u dekanat. 

 

e) Slijedom dopisa prorektorice za nastavu i studente, prof. dr. sc. Nevenke Tatković, dekanica Fakulteta 

prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić obavještava nazočne članove Vijeća da je potrebno dati prijedlog za posebna 

priznanja i nagrade, a povodom proslave 10. godišnjice Dana Sveučilišta.  

1.) Potrebno je predložiti 1 studenta/icu za dodjelu rektorove nagrade, prema Pravilniku o dodjeli rektorove 

nagrade. Dekanica je iz ISVU službe dobila Prijedlog dvoje studenata za dobivanje rektorove nagrade. Oboje su 

studenti 2. godine diplomskog studija, Davor Salihović na povijesti, a Marija Maričić na hrvatskom jeziku i 

književnosti. Student D. Salihović ima prosjek ocjena 5.000 i 60 ECTS bodova, a Marija Maričić prosjek ocjena 

4.778 i 61 ECTS bod. U raspravi je istaknuto da se ne trebaju gledati samo ocjene i ECTS bodovi, već i 

izvannastavna aktivnost. 

Vijeće Fakulteta jednoglasno donosi sljedeći 

 

PRIJEDLOG 

o izboru studenta za rektorovu nagradu 

 

Studentu Davoru Salihoviću, studentu 2. godine diplomskog studija povijesti s prosječnom ocjenom: 5.000 i 

60 ECTS-a dodjeljuje se rektorova nagrada kao najboljem studentu Filozofskog fakulteta. 

 

2.) Potrebno je predložiti 1 djelatnika/icu sastavnice koji/a je svojim radom doprinio/jela  Fakultetu u 

posljednjih 10 godina. Nakon kraće rasprave, članovi Vijeća jednoglasno donose sljedeću  

 

ODLUKU 

 

 Predlaže se doc. dr. sc. Igor Duda za nominaciju za priznanje povodom Dana Sveučilišta 2016. Svojim 

radom uvelike pridonosi ugledu te domaćoj i međunarodnoj prepoznatljivosti Odsjeka za povijest i Filozofskoga 

fakulteta. Kao predstojnik Odsjeka za povijest je iznimno aktivan u organizaciji nastave, planova i rješavanju 

svakodnevnih pitanja iz nadležnosti predstojnika. 

 

Doc. dr. sc. Violeta Moretti napušta sjednicu u 12:55 sati. 

Prisutno je 10 članova te postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. 
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f) Dr. sc. Robert Kurelić izvješćuje da je, zajedno s doc. dr. sc. Maurizijem Levakom, primio poziv na 

priključenje projektu "ADRION" čija će tematika biti znanstveno-istraživački rad o narodnim herojima značajnim 

za lokalnu zajednicu, a u svrhu istraživanja i tržišnog, odnosno turističkog prezentiranja. 

 

 

g) Doc. dr. sc. Ante Matan izvješćuje da će prof. Mislav Benić sa Hrvatskih studija iz Zagreba sredinom 

travnja ove godine održati predavanje na temu gramatičkih kategorija. 

 

Ovime je dnevni red iscrpljen. Sjednica je završena u 13:10 sati. 

 

 

 

KLASA: 003-08/16-05/07 

URBROJ: 380-02-16-1 

 

Zapisničarka: T. Filipović  

 

Dekanica Fakulteta 

 

 

 prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić 


