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Z A P I S N I K 

 

sa 7. sjednice Vijeća Filozofskoga fakulteta 

održane u četvrtak, 24. ožujka 2016. u 09:00 sati 

 

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

sc. Valnea Delbianco; doc. dr. sc. Robert Blagoni; doc. dr. sc. Marko Ljubešić; doc. dr. sc. Valter Milovan; dr. sc. 

Boris Koroman, poslijedoktorand i dr. sc. Martina Damiani, poslijedoktorandica. 

Odsutni: prof. dr. sc. Robert Matijašić, doc. dr. sc. Ante Matan, doc. dr. sc. Violeta Moretti, doc. dr. sc. Igor Duda, 

dr. sc. Robert Kurelić, poslijedoktorand, 

 

Predstavnici studenata nisu izabrani. 

 

 Dekanica Fakulteta prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić pozdravlja članove i otvara 7. sjednicu Fakultetskog 

vijeća. Utvrđuje da je na sjednici prisutna natpolovična većina od osam (8) 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. Izbori u zvanja  

4. Upisne kvote za 2016./17. akademsku godinu 

5. Izmjene i dopune studijskih programa 

6. Izdavačka djelatnost 

7. Razno 

 

Ad 1. 

 

 Zapisnik 6. sjednice Vijeća je jednoglasno usvojen.   
 

Ad 2. 

 

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

a) su u tijeku pripreme za proslavu 10. godišnjice postojanja Sveučilišta, koja će se obilježiti na Dan 

Sveučilišta, 16. travnja 2016. godine. Predložen je doc. dr. sc. Igora Duda za dodjelu posebnog priznanja povodom 

Dana Sveučilišta 2016. te student Davor Salihović za dodjelu rektorove nagrade u akademskoj godini 2014./15. 

Osim nominacija za nagrade i priznanja, Filozofski je fakultet uputio dopis prorektorici za nastavu i studente, prof. 

dr. sc. Nevenki Tatković o najznačajnijim postignućima Filozofskog fakulteta u proteklih deset godina. 

b) je Odsjek za povijest pokrenuo program mjesečnih događanja pod nazivom Tribina u sklopu kojega će se u 

organizaciji Odsjeka događati javna predavanja nastavnika i gostiju, okrugli stolovi, predstavljanja novih izdanja i 

slično. Prvi je nastupio izv. prof. dr. sc. Ivan Jurković s predavanjem “Migrantske krize i Hrvatska od 16. st. do 

danas”, koje je bilo vrlo zanimljivo i jako dobro posjećeno. 

c) je održano predstavljanje 13. broja časopisa Tabula. Prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić, dekanica 

Filozofskog fakulteta, zahvaljuje svima na doprinosu u organizaciji svečanog predstavljanja te najavljuje pripremu 

14. broja Tabule pod nazivom Past, Present, Future I: Identity in Flux (Pula, May 28-30, 2015). 

d) su održana predavanja iz Agencije za europske projekte u sklopu Informativnog dana Obzor 2020. Između 

ostalog, predstavljene su razne mogućnosti za projekte iz područja humanističkih znanosti, a sama su predavanja 

bila dobro posjećena. 

 

Ad 3. 

 

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

mišljenje i prijedlog Sveučilišta u Zadru, Odluka Matičnog odbora i Izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: izv. 

prof. dr. sc. Valter Tomas, predsjednik te članovi prof. dr. sc. Goran Filipi, red. prof. u trajnom zvanju i izv. prof. dr. 

sc. Nikola Vuletić za izbor u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje 

humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika za doc. dr. sc. Roberta Blagonija.  
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 Nakon toga, članovi Vijeća jednoglasno donose sljedeću 

ODLUKU 

 

 Doc. dr. sc. Robert Blagoni izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog 

profesora iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na neodređeno vrijeme u punom 

radnom vremenu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 

 

b) Nadalje, dekanica Fakulteta prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić obavještava nazočne članove Vijeća Fakulteta 

da je pristiglo pozitivno mišljenje i prijedlog Sveučilišta u Zagrebu, Odluka Matičnog odbora i Izvješće Stručnog 

povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Krešimir Mićanović, predsjednik te članovi prof. dr. sc. Ivo Pranjković i 

prof. emeritus Ivan Zoričić za izbor u znanstveno- nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje 

humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika za doc. dr. sc. Blaženku Martinović. 

Na temelju iznesenoga, Članovi Vijeća jednoglasno donose sljedeću 

ODLUKU 

 

 Doc. dr. sc. Blaženka Martinović izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog 

profesora iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na neodređeno vrijeme u punom 

radnom vremenu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 

 

c) Prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić obavještava nazočne članove Vijeća da raspisan natječaj za izbor jednog 

izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistent, iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polja filologije, 

grane japanologije, za potrebe preddiplomskog sveučilišnog studija Japanski jezik i kultura na Filozofskom fakultetu u 

Puli. Natječaj je objavljen 26. siječnja 2016. na internetskim stranicama Sveučilišta i 27. siječnja u Narodnim 

novinama br. 9.  

Predloženo je Stručno povjerenstvo te članovi Vijeća jednoglasno donose sljedeću 

ODLUKU 

I. 
 Pokreće se postupak izbora u naslovno suradničko zvanje asistenta za područje humanističkih znanosti, 

polje filologija, grana japanologija. 

II. 

 Mišljenje ispunjava li pojedini pristupnik uvjete za izbor u naslovno suradničko zvanje iz točke I. ove 

Odluke daje Stručno povjerenstvo u sastavu: 

 1. doc. dr. sc. Irena Srdanović, predsjednica, 

 2. izv. prof. dr. sc. Renata Šamo, članica i  

 3. izv. prof. dr. sc. Lina Pliško, članica  

 koje je dužno u roku od 30 dana od zaključenja natječaja dostaviti Fakultetskom vijeću Filozofskog 

fakulteta Izvješće s mišljenjem i prijedlogom za pristupnike koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom. 

 

 Odluka se dostavlja imenovanim članicama Povjerenstva te Službi za pravne i kadrovske poslove. 

 

Ad 4. 

 

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

je potrebno donijeti odluku o upisnim kvotama za preddiplomske i diplomske studije za akademsku godinu 

2016./2017. 

Nakon rasprave, Vijeće Fakulteta jednoglasno donosi 

O D L U K U 

o upisnim kvotama na preddiplomskom i diplomskom studiju za akademsku godinu 2016./2017. 

 

I. 
Preddiplomski studij 

Sveučilišni jednopredmetni 

studij 
Redoviti studenti 
 

stranci ukupno 

Uz potporu 

MZOS 
Uz potporu MZOS za studente starije 

od 25. godina 
Hrvatski jezik i književnost 22 2 1 25 

Povijest 20 4 1 25 

Japanski jezik i kultura 20 4 1 25 
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Sveučilišni dvopredmetni studij 
(fiksne kombinacije) 

Redoviti studenti stranci ukupno 
Uz potporu 

MZOS 
Uz potporu MZOS za studente 

starije od 25. godina 
Hrvatski jezik i književnost i 

Povijest 
5 1 1 7 

Povijest i Talijanski jezik i 

književnost 
5 1 1 7 

Povijest i Latinski jezik i rimska 

književnost 
5 1 1 7 

Hrvatski jezik i književnost i 

Talijanski jezik i književnost 
8 1 1 10 

Hrvatski jezik i književnost i 

Latinski jezik i rimska književnost 
8 1 1 10 

Talijanski jezik i književnost i 

Latinski jezik i rimska književnost 
8 1 1 10 

Povijest – Japanski jezik i kultura 5 1 1 7 

Hrvatski jezik i književnost – 

Japanski jezik i kultura 
5 1 1 7 

Talijanski jezik i književnost – 

Japanski jezik i kultura 
5 1 1 7 

Latinski jezik i rimska književnost 

– Japanski jezik i kultura 
5 1 1 7 

 
II. 

Diplomski studij 

Sveučilišni jednopredmetni 

studij 
Redoviti studenti stranci ukupno 

Uz potporu 

MZOS 
Uz potporu MZOS za studente starije 

od 25. godina 
Hrvatski jezik i književnost 22 2 1 25 

Povijest 20 4 1 25 

 

Sveučilišni dvopredmetni studij 
(fiksne kombinacije) 

Redoviti studenti stranci ukupno 
Uz potporu 

MZOS 
Uz potporu MZOS za studente 

starije od 25. godina 
Hrvatski jezik i književnost i Povijest 5 

 
1 1 7 

Povijest i Talijanski jezik i književnost 5 1 1 7 
Povijest i Latinski jezik i rimska 

književnost 
5 1 1 7 

Hrvatski jezik i književnost i Talijanski 

jezik i književnost 
8 1 1 10 

Hrvatski jezik i književnost i Latinski jezik 

i rimska književnost 
8 1 1 10 

Talijanski jezik i književnost i Latinski 

jezik i rimska književnost 
8 1 1 10 

- nema izvanrednih studija za akademsku godinu 2016./2017.  
 

Ad 5. 

 

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

Fakulteta da je Odsjek za kroatistiku dostavio izmjene i dopune diplomskog programa studija hrvatskog jezika i 

književnosti, koje se tiču uvođenja dva nova izborna kolegija (Jezična politika i jezično planiranje te Kognitivna 

lingvistika), u skladu s interesima i potrebama studenata kroatistike. 
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 Nakon rasprave, članovi Vijeća Fakulteta jednoglasno donose 

O D L U K U 

o izmjeni u studijskome programu diplomskog studija hrvatskog jezika i književnosti 

 

 Prihvaća se prijedlog izmjena u studijskome programu diplomskog studija hrvatskog jezika i književnosti, 

koja je sastavni dio ove Odluke. 

 

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

Odsjek za talijanistiku dostavio izmjene i dopune dvopredmetnog preddiplomskog i diplomskog programa studija 

talijanskog jezika i književnosti, koje se tiču promjene semestra izvođenja kolegija Jezična politika i jezično 

planiranje, promjene izvođača i nositelja kolegija Teorija jezika i kultura u kontaktu te dodavanja (su)izvođačice za 

kolegij Kontrastivna lingvistika na diplomskom studiju, zbog uravnoteženja obveza i satnice nositelja i izvođač te 

preraspodjele i osiguranja pune norme. Promjene na preddiplomskog studiju tiču se dodavanja (su)izvođačice na 

kolegiju Varijacija i uporaba suvremenog talijanskog jezika, također zbog preraspodjele i osiguranja pune norme. 

Nakon rasprave, a na prijedlog Odsjeka za talijanistiku, članovi Vijeća jednoglasno donose  

O D L U K U 

o izmjeni u studijskome programu dvopredmetnog preddiplomskog i diplomskog studija 

talijanskog jezika i književnosti 

 

 Prihvaća se prijedlog izmjena u studijskome programu dvopredmetnog preddiplomskog i diplomskog 

studija talijanskog jezika i književnosti, koja je sastavni dio ove Odluke. 

 

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

Fakulteta da je dr. sc. Marlena Plavšić dostavila izmjene i dopune u studijskom programu edukacijskog paketa/ 

učiteljsko-nastavničkog modula, koje se tiču promjene nositeljstva (umjesto prof. Elvi Piršl, sada je nositeljica doc. 

dr. sc. Marina Diković) za tri kolegija te sinkronizacije ponude kolegija na dva odsjeka.  

Nakon kraće rasprave, a na prijedlog dr. sc. Marlene Plavšić, članovi Vijeća Fakulteta jednoglasno donose  

O D L U K U 

o izmjeni u studijskome programu edukacijskog paketa/ učiteljsko-nastavničkog modula 

 

 Prihvaća se prijedlog izmjena u studijskome programu edukacijskog paketa/ učiteljsko-nastavničkog 

modula, koja je sastavni dio ove Odluke. 

 

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

doc. dr. sc. Irena Srdanović dostavila izmjene u studijskom programu preddiplomskog jednopredmetnoga i 

dvopredmetnoga studija japanskog jezika i kulture, a tiču se unosa vanjske izbornosti u plan i program zbog 

omogućavanja izbora kolegija na drugim odsjecima i sastavnicama, omogućavanja izbornog kolegija Izvannastavna 

aktivnost od 2. semestra nadalje za potrebe uključivanja studenata u razne aktivnosti, brisanja nepotrebnog 

ponavljanja izbornih kolegija u tabelarnom nastavnom planu, dodavanja terenske nastave u predmetima Uvod u 

azijske studije 1 i 2 te Izabrana poglavlja iz japanske kulture i pop kulture te zamjene Predstojnika odsjeka s 

Voditelj studija. 

Nakon rasprave, a na prijedlog doc. dr. sc. Irene Srdanović, članovi Vijeća Fakulteta jednoglasno donose  

O D L U K U 

o izmjeni u studijskome programu preddiplomskog studija japanskog jezika i kulture 

 

 Prihvaća se prijedlog izmjena u studijskome programu preddiplomskog studija japanskog jezika i kulture, 

koja je sastavni dio ove Odluke. 

 

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

Fakulteta da je doc. dr. sc. Irena Srdanović dostavila izmjene i dopune izbornog kolegija: Japanski jezik 1 i 2, koje 

se tiču smanjivanja izvođenja kolegija s dva puta na jedanput tjedno (sa 60 na 30 sati) te sukladno s tim i drugačiji 

raspored ECTS bodova zbog rasterećenja nositeljice i promjena u ocjenjivanju gdje je dodan kolokvij koji nosi 20% 

zbog izražene želje studenata da se uvede kolokvij prije ispita.  

Nakon rasprave, a na prijedlog doc. dr. sc. Irene Srdanović, članovi Vijeća Fakulteta jednoglasno donose  

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni izbornog kolegija: Japanski jezik 1 i 2. 

 

 Prihvaća se prijedlog izmjena i dopuna izbornog kolegija: Japanski jezik 1 i 2, koji je u ponudi studentima 

drugih studija. 
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f) Prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić, dekanica Filozofskog fakulteta, izvješćuje članove Vijeća Fakulteta da 

je doc. dr. sc. Irena Srdanović dostavila zahtjev za novim cjeloživotnim programom Japanski jezik za građane 

(kraći modul). Novim je programom predviđen kraći modul koji nosi 30 sati, što će omogućiti biranje kraćeg ili 

dužeg modula u skladu sa zanimanjem građana i brojem lektora svake godine. Prijedlog cijene tečaja kraćeg modula 

iznosi 1.500,00 kn. 

Nakon kratke rasprave, članovi Vijeća Fakulteta jednoglasno donose  

O D L U K U 

o prihvaćanju programa cjeloživotnog obrazovanja Japanski jezik za građane (kraći modul) 

 

 Prihvaća se prijedlog programa cjeloživotnog obrazovanja Japanski jezik za građane (kraći modul), koji je 

sastavni dio ove Odluke. Stari program cjeloživotnog obrazovanja Japanski jezik za građane ostaje u ponudi kao 

duži modul. 

 

Ad 6. 

 

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

Fakulteta da po Pravilniku o izdavačkoj djelatnosti, članak 13., autori/urednici i drugi predlagači direktno podnose 

zahtjeve za izdavanje i sufinanciranje publikacija Odboru za izdavačku djelatnost do 31. ožujka 2016. godine. 

 Zahtjeve su u dekanat predali: profesorica I. Mikulaco Zahtjev za uporabu Sveučilišnog znaka za znanstveni 

časopis, glavna urednica časopisa Tabula prof. dr. sc. K. Buršić-Matijašić Zahtjev za izdavanje i sufinanciranje za 

Tabulu br. 14, doc. dr. sc. D. Mandić i dr. sc. N. Urošević Zahtjev za izdavanje i sufinanciranje te Zahtjev za uporabu 

Sveučilišnog znaka za knjigu Mate Balota "Dragi kamen" – akcentuirano izdanje, a urednik doc. dr. sc. M. Levak 

Zahtjev za časopis Histria br. 6.  

 Navedeni će se zahtjevi sa svom dokumentacijom odmah uputiti Odboru za izdavačku djelatnost. 

 

Ad 7. 

 

a) Doc. dr. sc. R. Blagoni obavještava nazočne članove Vijeća Fakulteta da je Odjel za talijanistiku Sveučilišta 

u Zadru poslao poziv našim studentima za Dane talijanistike koji će se održati od 3. do 6. svibnja 2016. godine. 

Moći će se prijaviti i studenti koji su diplomirali u prošloj akademskoj godini, a obavijest će biti na internetskim 

stranicama. 

b) Prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić, dekanica Filozofskog fakulteta, podsjeća sve prisutne da predaju tablice 

evidencije dolazaka do kraja mjeseca, kako bi se podatci na vrijeme mogli unijeti u COP te poslati u računovodstvo. 

 

 

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

 

 

 

KLASA: 003-08/16-05/08 

URBROJ: 380-02-16-1 

 

Zapisničarka: T. Filipović  

 

Dekanica Fakulteta 

 

 

 prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić 


