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Z A P I S N I K 

 

sa 8. sjednice Vijeća Filozofskoga fakulteta 

održane u četvrtak, 28. travnja 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; doc. dr. 

sc. Violeta Moretti, 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. Igor Duda, dr. sc. Robert Kurelić, 

poslijedoktorand. 

 

Predstavnici studenata nisu izabrani. 

 

 Dekanica Fakulteta prof. dr. sc. Klara Buršić – Matijašić pozdravlja članove i otvara 8. sjednicu 

Fakultetskog vijeća. Utvrđuje da je na sjednici prisutna natpolovična većina od devet (9) članova s pravom glasa te 

da imamo kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. 

 

Vijeće jednoglasno prihvaća predloženi 

D N E V N I  R E D 

1. Prihvaćanje zapisnika 

2. Obavijesti dekanice  

3. Izbori u zvanja 

4. Tečaj kineskog jezika za građane 

5. Tečaj japanskog jezika za građane 

6. Sufinanciranje studentskih istraživanja 

7. Vrednovanje projekata HRZZ 

8. Razno 

 

Ad 1. 

 

 Zapisnik 7. sjednice Vijeća je jednoglasno usvojen. 

 

Ad 2. 

 

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

da: 

a) se na proširenome rektorskom kolegiju razgovaralo o obročnom plaćanju školarina; 

b) je dana 11. travnja 2016. g. u posjetu bio veleposlanik Japana Keiji Ide te je obećao pomoći u pregovorima s 

Ministarstvom u vezi financiranja studija japanskog jezika, a dobili smo pismo ministra Šustara da će njegov 

pomoćnik dogovoriti sastanak u vezi docentskog mjesta za japanski studij; 

c) je 20. travnja održana Svečana sjednica Senata na kojoj smo kao Fakultet bili vrlo zapaženi. Rektor je 

podijelio potvrde redovitim profesorima prof. dr. sc. Valnei Delbianco i prof. dr. sc. Ivanu Jurkoviću, a rektorovu je 

nagradu dobio doc. dr. sc. Igor Duda. Prisustvovali su i predstavnici Republike Kine s kojima je poslije održan 

sastanak, jer su izrazili zanimanje za osnivanje studija kineskoga jezika, a prisustvovao je i prorektor za 

međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Valter Boljunčić,; 

d)  je tvrtka „Indikator“ održala edukaciju iz područja zaštite na radu u rektoratu. Zaključeno je kako je domar 

ovlašten za pregled stanja zgrada te je potrebno zapisati sve moguće opasnosti. Također bi trebalo provesti vježbu 

simulacije evakuacije i proučiti Zakon o zaštiti na radu radi prevencije. Izv. prof. dr. sc. Blagoni primijetio je 

napuknuće stropa u predavaonici br. 17. Pušenje i konzumacija alkohola su strogo zabranjeni i kažnjivi;  

e) će dana 13. svibnja 2016. g. Odsjek za povijest organizirati Dan otvorenih vrata i održati otvoreni sat za 

buduće studente;  

f) će se dana 6. svibnja 2016. g. održati promocija naših studenata. Predlaže da se potpiše Ugovor o suradnji 

sa Srednjom glazbenom školom Ivana Matetića – Ronjgova kako bi učenici mogli nastupati na svečanostima koje 

Fakultet organizira. Vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog dekanice. 

 

Ad 3. 

 

a) Prof. dr. sc. Klara Buršić – Matijašić obavještava nazočne članove Vijeća Fakulteta da je dr. sc. Mihovil 

Dabo, poslijedoktorand 4. travnja podnio molbu za pokretanje postupka za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog 

suradnika.   
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 Vijeće jednoglasno donosi sljedeću  

O D L U K U 

 

Pokreće se postupak izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja 

humanističkih znanosti, polje povijest. 

 

Vijeće prihvaća predloženo Stručno povjerenstvo te jednoglasno donosi sljedeću 

O D L U K U 

 

Imenuje se stručno povjerenstvo radi davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta predloženika za izbor u 

znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za područje humanističkih znanosti, polje povijest, u sastavu: 

1. prof. dr. sc. Slaven Bertoša, red. prof., predsjednik, 

2. prof. dr. sc. Nevio Šetić, red. prof., član i 

3. dr. sc. Stipan Trogrlić, viši znanstveni suradnik (Institut Ivo Pilar, Zagreb), član. 

 

Obrazloženje 

Dr. sc. Mihovil Dabo, poslijedoktorand, podnio je 4. travnja 2016. Fakultetskom vijeću zahtjev za provedbu 

postupka izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika. Fakultetsko vijeće je na 8. redovitoj sjednici, održanoj 

28. travnja 2016., donijelo odluku o imenovanju stručnog povjerenstva za ocjenu uvjeta pristupnika dr. sc. Mihovila 

Dabe, poslijedoktoranda za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika. Stručno povjerenstvo, na temelju 

podnesene dokumentacije pristupnika, ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za izbor u znanstveno zvanje te daje 

prijedlog da se pristupnik izabere ili ne izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika. Stručno povjerenstvo 

podnosi izvješće o pristupniku Fakultetskom vijeću u roku od 30 dana od dana imenovanja. 

 

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

povjerenstva u sastavu: akademik Goran Filipi, predsjednik Povjerenstva te članice izv. prof. dr. sc. Barbara Buršić 

– Giudici i prof. dr. sc. Maslina Ljubičić s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dalo je Prijedlog da se doc. 

dr. sc. Sandra Tamaro ponovno izabere u znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističke znanosti, 

polje filologija, grana romanistika, jer je u većoj mjeri od traženog ispunila uvjete za reizbor. 

 Vijeće prihvaća Prijedlog Povjerenstva te jednoglasno donosi sljedeću 

ODLUKU 

 

 Dr. sc. Sandra Tamaro 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. 

 

c) Prof. dr. sc. Klara Buršić – Matijašić informira nazočne članove Vijeća da je stigla pozitivna Odluka 

Matičnog odbora, izvješće stručnog povjerenstva i mišljenje i prijedlog Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u području humanističkih znanosti, 

polje povijesti za Igora Dudu. 

d) Prof. dr. sc. Klara Buršić – Matijašić izvješćuje nazočne članove Vijeća da je stigla pozitivna Odluke 

Matičnog odbora, izvješće stručnog povjerenstva i mišljenje i prijedlog Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice za znanstveno područje društvenih 

znanosti, polje psihologija za Marlenu Plavšić. 

 

Ad 4. 

 

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

da je potrebno donijeti odluku o cijeni i uvjetima plaćanja tečaja Kineskog jezika za građane. 

Nakon rasprave, Vijeće jednoglasno donosi 

O D L U K U 

 

I. 

Cijena programa cjeloživotnoga obrazovanja (tečaja) Kineski jezik za građane iznosi 2.200,00 kuna (s PDV-

om) semestralno, a za učenike srednjih škola, ako su to u trenutku potpisivanja Ugovora, 1.100,00 kuna (s PDV-om) 

semestralno.  

II. 

Cijena iz točke I. ove Odluke može se platiti jednokratno, ili obročno u dvije jednake rate, na način da se prva 

rata mora platiti najkasnije do 15. svibnja 2016., a druga rata najkasnije do 15. lipnja 2016. godine. 
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III. 

 Sukladno članku 7. Pravilnika o financijskome poslovanju, ova se Odluka dostavlja na suglasnost rektoru 

Sveučilišta. 

 

Ad 5. 

 

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

je, isto tako, potrebno donijeti odluku o cijeni i uvjetima plaćanja tečaja Japanskog jezika za građane.  

 Nakon rasprave, Vijeće jednoglasno donosi 

O D L U K U 

 

I. 

 Cijena programa cjeloživotnoga obrazovanja (tečaja) Japanski jezik za građane (60 sati) iznosi 2.200,00 

kuna (s PDV-om) semestralno, a cijena programa cjeloživotnoga obrazovanja (tečaja) Japanski jezik za građane (30 

sati) iznosi 1.500,00 kuna (s PDV-om) semestralno. 

II. 

 Cijena iz točke I. ove Odluke može se platiti jednokratno, ili obročno u dvije jednake rate, na način da se 

prva rata mora platiti do početka tečaja, a druga rata najkasnije do sredine semestra. 

 

III. 

 Sukladno članku 7. Pravilnika o financijskome poslovanju, ova se Odluka dostavlja na suglasnost rektoru 

Sveučilišta. 

Ad 6. 

 

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

kao i prošle godine, pomognemo financirati istraživanja studentima koje provode za završne i diplomske radove. 

 Nakon rasprave, Vijeće jednoglasno donosi 

O D L U K U 

 

Financijski će se podupirati studentska istraživanja koja se provode u svrhu pisanja završnih i diplomskih 

radova. Potpora je moguća isključivo za putne troškove nastale tijekom arhivskih i terenskih istraživanja. 

Dodijeljena sredstva moraju se potrošiti u tekućoj akademskoj godini. 

 

Ad 7. 

 

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

Hrvatska zaklada za znanost objavila Javni poziv za predlaganje kandidata za članove panela za vrednovanje 

istraživačkih projekata te da se oni biraju iz redova istaknutih znanstvenika s međunarodno priznatim dostignućima u 

znanstvenim poljima za koja se kandidiraju. Mandat članova panela traje tri godine s mogućnošću jednog reizbora. 

 Vijeće prihvaća jedini prijedlog te jednoglasno donosi sljedeću 

O D L U K U 

 

Sukladno Javnom pozivu Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost koji je otvoren 4. travnja 2016. g., 

Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta predlaže Upravnom odboru HRZZ da se prof. dr. sc. Robert Matijašić 

imenuje za člana panela za vrednovanje istraživačkih projekata Hrvatske zaklade za znanost za dva znanstvena 

polja: znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest i znanstveno područje humanističkih znanosti, 

polje arheologija. 

 

Ad 8. 

 

a) Prof. dr. sc. Valnea Delbianco obavještava članove Vijeća da će se 16. svibnja 2016. g. u Svečanoj dvorani 

Tone Peruška održati predstavljanje knjige Jelene Lužine "U znaku Kairosa: književna kritika o djelu Borisa 

Domagoja Biletića"; 

b) Dekanica prof. dr. sc. Klara Buršić – Matijašić obavještava nazočne da će se 25. svibnja 2016. g. u Svečanoj 

dvorani održati koncert koji organizira Makedonsko kulturno društvo „Sv. Kiril i Metodij“ povodom Dana Ćirila i 

Metoda; 

c) Izv. prof. dr. sc. R. Blagoni obavještava nazočne članove Vijeća Fakulteta da profesori Odsjeka za 

talijanistiku sa studentima idu 5. svibnja na Filozofski fakultet u Zagrebu gdje će prisustvovati Predavanju o 

Giorgiju Bassaniju i projekciji filma “Gli occhiali d’oro”; 
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d) Doc. dr. sc. Maurizio Levak obavještava članove Vijeća da će im proslijediti poziv na Skup povjesničara 

pod nazivom “Istarsko gospodarstvo jučer i sutra”; 

e) Prof. dr. sc. Klara Buršić – Matijašić poziva sve prisutne na prezentaciju Europski magisterij iz prevođenja 

koja slijedi nakon sjednice, a koju će održati Marina Petrić iz Zagreba, najprije za profesore u 10:00 sati, a zatim i 

za sve zainteresirane studente u 11:30 sati u Velikoj dvorani; 

f) Potaknuti izvješćem dekanice o Zakonu o zaštiti na radu, članovi Vijeća raspravljaju o sigurnosti na poslu, 

stanju zgrade te dekaničinoj odgovornosti. Vijeće jednoglasno zaključuje da se što prije u suradnji s domarom 

pregleda i evidentira stanje zgrade te popis sa slikama dostave rektoru na daljnje postupanje. 

 

 

Ovime je dnevni red iscrpljen. Sjednica je završena u 9:50 sati. 

 

 

 

KLASA: 003-08/16-05/10 

URBROJ: 380-02-16-1 

 

Zapisničarka: A. Brženda 

Dekanica Fakulteta 

 

 

 prof. dr. sc. Klara Buršić – Matijašić 


