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Z A P I S N I K 

 

sa 9. sjednice Vijeća Filozofskoga fakulteta 

održane u ponedjeljak, 30. svibnja 2016. u 11:30 sati 

 

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

sc. Robert Matijašić, prof. dr. sc. Valnea Delbianco; dr. sc. Robert Blagoni, izv prof.; 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, dr. sc. Robert Kurelić, poslijedoktorand, Vanessa Toić, knjižničarka. 

Odsutni: doc. dr. sc. Ante Matan i doc. dr. sc. Igor Duda. 

 

Predstavnici studenata nisu izabrani. 

 

 Dekanica Fakulteta prof. dr. sc. Klara Buršić – Matijašić pozdravlja članove i otvara 9. sjednicu 

Fakultetskog vijeća. Utvrđuje da je na sjednici prisutna natpolovična većina od jedanaest (11) 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. Rasprava o nacrtu Pravilnika za izbor u zvanja. 

5. Izrada portfelja nastavnika. 

6. Vanjska suradnja za ak. god. 2016/2017. 

7. Razno. 
 

Ad 1. 

 

 Zapisnik 8. sjednice Vijeća je jednoglasno usvojen. 

 

 

Ad 2. 

 

 Dekanica Fakulteta prof. dr. sc. Klara Buršić – Matijašić obavještava nazočne članove Vijeća da: 

 

a) Dana 2. svibnja, održan je prošireni rektorski kolegij na kojem se razgovaralo: 

- Semestralno rješiti Ugovore o djelu; 

- Sporazum o poticanju upisa; 

- Specijalistički studiji “Poizvodno strojarstvo”, “Klasična harmonika”; 

- Obračun plaćanja školarina; 

- Obavijest o pozitivnoj reviziji Sveučilišta; 

- Problem predmeta “Javne financije” na FET-u; 

- Donošenje odluke o obavezi unosa podataka u zajedničku bazu za sve nastavnike Sveučilšta. 

b) Dana 3. svibnja dostavili prijedlog kandidata prof. dr. sc. Roberta Matijašića za člana panela za vrednovanje 

istraživačkih projekata Hrvatske zaklade za znanost; 

c) Dana 4. svibnja djelatnica  Privredne banke Zagreb d.d. Barbara Mirković ponudila je bankarske usluge 

prilikom upisa studenata (20. – 21. 07.); 

d) Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća, 5. svibnja 2016. Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli za izvrsnost prvog 

desetljeća rada, i to na prijedlog studentskih udruga, dodijeljeno je Priznanje grada Pule.  
e) U petak, 6. svibnja, u svečanoj dvorani “Tone Peruško” održane su dvije promocije prvostupnika; 

f) Dana 9. svibnja u studentskom restoranu Index, prisustvovala je otvaranju izložbe fotografija o  jednom od 

glavnih tvoraca indijskog ustava, borcu za jednakost i iskorjenjivanje kastinskih razlika, prvog ministra 

pravosuđa u nezavisnoj Indiji, utjecajnom političaru, ekonomistu i pravniku B. R. Ambedkara.  Izložbu, u 

organizaciji veleposlantstva Indije otvorio je Veleposlanik Indije u Hrvatskoj Sandeepa Kumara; 

g) Dana 10. svibnja održana je 6. sjednica Senata Sveučilišta; 
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h) Dana 11. svibnja održano je Dekansko vijeće na kojem su se raspravljale teme koje će biti razrađene na 

Fakultetskom vijeću: 

- Primjedbe i komentari na Prijedlog Pravilnika o izborima u zvanja; 

- Podaci o izradi ugovora za vanjsku suradnju; 

- Uvjeti napredovanja Irene Srdanović; 

- Molba rektoru za poboljšanje uvjeta rada nastavnika i studenata. 

i) Dana 24. svibnja održan je sastanak s rektorom Sveučilišta u vezi poboljšanja rada nastavnika i studenata 

(stanje zgrade i okoliša, komunikacija Rektorat – Sastavnice, …). Predana mu je predstavka koju su 

supotpisali dekanica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti doc. dr. sc. Mirjana Radetić-Paić i pročelnik 

Odjela za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije doc. dr. sc. Andrea Matošević; 

j) Dana 30. svibnja održan je sastanak s prorektoricom prof. dr. sc. Lorenom Mošnja-Škare. Obavijestila nas 

je: 

- O radu na proširenju kapaciteta Studentskog doma (300 ležaja); 

-  O radu na pripremama za preseljenje sastavnica Sveučilišta u Mornaričku bolnicu; 

- O prijavi projekata IRI (Istraživanje Razvoj Inovacija) za koje se traži da nastavnici dostave prijedloge 

znanstevnih projekata i  popis opreme koja bi bila potrebna sukladno njihovoj realizaciji. Rok je do 

ponedjeljka 6. lipnja 2016.; 

k) Doc. dr. sc. M. Levak bio je na sastanku udruge ZUM. 

l) Dr. sc. D. Dulibić – Paljar bila je u Zagrebu na konferenciji Dani e-infrastrukture koja se odražavala od 23. 

05. - 25.05.2016. g. te je predala izvješće u vezi svog sudjelovanja; 

m) U suorganizaciji Fakulteta održana su predstavljanja knjiga: 

- Prof. dr. sc. Slavena Bertoše “Barban i mletački Loredani” (4. svibnja); 

- „U ZNAKU KAIROSA: Književna kritika o djelu Borisa Domagoja Biletića" (16. svibnja). 

 

Ad 3. 

 

a) Dekanica Fakulteta prof. dr. sc. Klara Buršić – Matijašić obavještava nazočne članove Vijeća da je pristiglo 

izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Slaven Bertoša, red. prof., predsjednik Povjerenstva te 

članovi prof. dr. sc. Nevio Šetić, red. prof. i . dr. sc. Stipan Trogrlić, viši znanstveni suradnik s Instituta Ivo Pilar u 

Zagrebu. Povjerenstvo je dalo Prijedlog da se dr. sc. Mihovil Dabo izabere u znanstveno zvanje znanstvenog 

suradnika za područje humanističkih znanosti, polje povijest jer je ispunio uvjete za izbor. 

 Vijeće prihvaća Prijedlog Povjerenstva te jednoglasno donosi sljedeće 

 

MIŠLJENJE 

1. Dr. sc. Mihovil Dabo, poslijedoktorand, ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog 

suradnika, za područje humanističkih znanosti, znanstveno polje povijesti.  

2. 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 dr. sc. Mihovila Dabe, u znanstveno 

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

 

 

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

povjerenstva u sastavu doc. dr. sc. Irena Srdanović, predsjednica Povjerenstva te članice izv. prof. dr. sc. Renata 

Šamo i izv. prof. dr. sc. Lina Pliško dalo je Prijedlog da se mr. sc. Naoyuki Matsuno izabere u suradničko zvanje 

asistenta iz područja humanističke znanosti, polje filologija, grana japanologija. 

 Vijeće prihvaća Prijedlog Povjerenstva te jednoglasno donosi sljedeću 

ODLUKU 

 

 Mr. sc. Naoyuki Matsuno bira se u naslovno suradničko zvanje asistenta iz područja humanističke 

znanosti, polje filologija, grana japanologija, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 

 

Ad 4. 

 

Dekanica Fakulteta prof. dr. sc. Klara Buršić – Matijašić predlaže da se napravi dokument s primjedbama na 

nacrt Pravilnika o izboru u zvanja u ime cijeloga fakulteta, a rok je 6. lipnja. Nazočni članovi Vijeća raspravljaju. 

http://unipu.hr/index.php?id=2212&L=2%27%60%28%5B%7B%5E~
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Zaključuju da se slažu da je novi Pravilnik povoljniji od prethodnog te da bi trebalo napisati primjedbe na četiri 

točke: 

a) Bodovanje doktorske disertacije – trebalo bi predložiti osmišljavanje načina bodovanja; 

b)   Jezik – predložiti da autor bira na kojem će jeziku pisati radove te posebno bodovati ukoliko piše na 

 stranome jeziku; 

c)   Kategorizacija – razjasniti kriterije za kategorizaciju časopisa; 

d) Početak primjene Pravilnika –predložiti da se na izbore u znanstvena zvanja znanstvenog suradnika     

 mogu u roku od dvije godine nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika primjenjivati  uvjeti propisani 

 Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja ukoliko je to za pristupnika povoljnije. 

 

 Vanessa Toić, knjižničarka izvještava o kategorizaciji Tabule. Navodi da je pregledala primjedbe koje su 

navedene kao prepreka kategorizaciji Tabule i napisala je odgovor koji će poslati nakon sjednice Vijeća. 

 

Ad 5. 

 

 Dekanica Fakulteta prof. dr. sc. Klara Buršić – Matijašić izvještava nazočne da smo dobili naputak o izradi 

portfelja nastavnika te bi trebalo prikupiti podatke po odsjecima, ali se čeka Odluka rektora. 

 

Ad 6. 

 

Dekanica Fakulteta prof. dr. sc. Klara Buršić – Matijašić obavještava da je predstojnik doc. dr. sc. M. 

Ljubešić dostavio potrebe Odsjeka za kroatistiku za angažiranjem četvero vanjskih suradnika: prof. emeritus Ivan 

Zoričić, izv. prof. dr. sc. Robert Bacalja, sa Sveučilišta u Zadru, Majda Čolak, nasl. asist. i Samanta Milotić Bančić, 

nasl. asist. 

Predstojnik doc. dr. sc. Igor Duda iskazao je potrebe Odsjeka za povijest za šest vanjskih suradnika: prof. 

emeritus Miroslav Bertoša, prof. dr. sc. Mirela Altić, nasl. red. prof., izv. prof. dr. sc. Snježana Koren, nasl. izv. 

prof. (pro bono), Iva Kolić, nasl. asist., Igor Stanić, nasl. asist. i Dijana Muškardin, nasl. asist. 

Izv. prof. dr. sc. R. Blagoni obavještava nazočne članove Vijeća da nema potrebe za angažiranjem vanjskih 

suradnika, kao što je uobičajeno. 

Doc. dr. sc. Irena Srdanović, voditeljica studija Japanski jezik i kultura prethodno je javila pomoćnici 

tajnice Fakulteta da će idući tjedan dostaviti potrebe za vanjskim suradnicima. 

Vijeće Fakulteta jednoglasno prihvaća prijedloge odsjeka. 

 

Ad 7. 

a) Vanessa Toić, knjižničarka, izvještava nazočne članove Vijeća da se odnedavno završni i diplomski radovi 

javno objavljuju uz pisani pristanak studenta koji je autor rada. Nazočni članovi se slažu da je na taj način 

studentima olakšan pristup radovima te u isto vrijeme povećana mogućnost plagiranja radova stoga bi trebalo uvesti 

veću kontrolu kao što je stroj za otkrivanje plagijata ili supotpis mentora za objavu rada. Također se prijedlaže da se 

ponovi upit Odboru za znanost za ukidanje završnih radova i uvođenja završnog ispita na kraju treće godine 

preddiplomskog studija.  

b) Dekanica Fakulteta prof. dr. sc. Klara Buršić – Matijašić obavještava članove Vijeća da je pristigao dopis 

prorektorice za nastavu i studente prof. dr. sc. Nevenke Tatković u vezi izmjene i prihvaćanja  izvedbenih planova 

no svi članovi Vijeća se slažu da je potrebno pojašnjenje dopisa, stoga će prodekan doc. dr. sc. Maurizio Levak 

poslati upit prorektorici. 

 

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

 

 

KLASA: 003-08/16-05/13 

URBROJ: 380-02-16-1 

 

Zapisničarka: S. Šabić     Dekanica Fakulteta 

 

 

 prof. dr. sc. Klara Buršić – Matijašić 


