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Zadar, 17. svibanj 2013. 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

VII. redovite sjednice Stručnog vijeća Sveučilišta u Zadru za humanističko područje znanosti, 

umjetničko područje i interdisciplinarno područje umjetnosti u akad. god. 2012./2013. održane u 

ponedjeljak 17. svibnja 2013. s početkom u 10 sati. Nazočni na sjednici upisani su u tablicu koja je 

prilog zapisniku. Sjednici  prisustvuje i administrativni tajnik Miljenko Zubčić, dipl. iur. Prof. dr. sc. 

Robert Bacalja, otvara sjednicu i utvrđuje kvorum. Posebno pozdravlja nove članove Vijeća doc. Anu 

Vivodu, mag. art., doc. Josipa Zankija, akad. slikara i doc. Sašu Živkovića, prof. Jednoglasno su 

usvojene dopune dnevnog reda kako slijedi: 

 

1. a) Mišljenje Stručnog vijeća u natječajnom postupku za izbor jednog nastavnika u znanstveno-

nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docenta, izvanrednog ili redovitog profesora iz 

znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje teologije, grana dogmatska teologija na 

Teološko-katehetskom odjelu  – pristupnik: dr. sc. Ivan Antunović 

 

b) Izbor dr. sc. Ivana Antunovića, u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog 

profesora iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje teologije, grana dogmatska 

teologija na Teološko-katehetskom odjelu 

 

2. a) Mišljenje Stručnog vijeća u natječajnom postupku za izbor jednog nastavnika u znanstveno-

nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docenta, izvanrednog ili redovitog profesora iz 

znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje teologije, grana egzegeza na Teološko-

katehetskom odjelu  – pristupnik: dr. sc. Pero Vidović 

 

b) Izbor dr. sc. Pere Vidovića, u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz 

znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje teologije, grana egzegeza na Teološko-

katehetskom odjelu 

 

3. a) Mišljenje Stručnog vijeća u natječajnom postupku za izbor jednog nastavnika u znanstveno-

nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docenta, izvanrednog ili redovitog profesora iz 

znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje teologije, grana kanonsko pravo na 

Teološko-katehetskom odjelu  – pristupnica: dr. sc. Klara Ćavar 

 

b) Izbor dr. sc. Klare Ćavar, u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz 

znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje teologije, grana kanonsko pravo na 

Teološko-katehetskom odjelu 

 

4. Izbor dr. sc. Valtera Tomasa, u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog 

profesora iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika na 

Odjelu za talijanistiku 

 

5. Izbor dr. sc. Nikole Vuletića, u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog 

profesora iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika u 

Centru za jadranska onomastička istraživanja 

 

6. Imenovanje stručnog povjerenstva za izbor dr. sc. Valentine Zovko u znanstveno zvanje 

znanstvenog suradnika, višeg znanstvenog suradnika ili znanstvenog savjetnika iz znanstvenog 

područja humanističkih znanosti, polje povijesti. 

 

 

 

 



 

Jednoglasno je usvojen  slijedeći  

 

D n e v n i   r e d: 

 

1. Ovjerovljenje zapisnika VI. sjednice Stručnog vijeća Sveučilišta u Zadru za humanističko 

područje u akad. god. 2012./2013. od 15. 4. 2013., 

 

2. Mišljenje Stručnog vijeća u natječajnom postupku za izbor (jednog nastavnika u znanstveno-

nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, izvanrednog ili redovitog profesora (upražnjeno radno 

mjesto) za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana prapovijesna 

arheologija, na Odjelu za turizam i komunikacijske znanosti – pristupnik dr. sc. Igor 

KULENOVIĆ, 

 

3. Miljenje Stručnog vijeća Odjela za povijest o postupku izbora znanstvenog suradnika dr. sc. 

Stanislava PIPLOVIĆA u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika ili znanstvenog 

savjetnika iz znanstvenog područja humanističkih znanosti - polje povijesti, 

 

4. a) Mišljenje Stručnog vijeća u natječajnom postupku za izbor lektorice Marije Crljenko, prof., za 

nastavnika u isto ili više nastavno zvanje i na radno mjesto lektora ili višeg lektora, iz znanstvenog 

područja humanističkih znanosti, polje filologije, grana romanistika, na Odsjeku za francuski jezik 

i književnost Odjela za francuske i iberoromanske studije – pristupnice Zrinka Banić, prof., Marija 

Crljenko, prof., Lea Ivanovski, prof., i Kristina Rudan, prof., 

b) Zaključenje natječaja za izbor lektorice Marije CRLJENKO, prof., za nastavnika u isto ili više 

nastavno zvanje i na radno mjesto lektora ili višeg lektora, iz znanstvenog područja humanističkih 

znanosti, polje filologije, grana romanistika, na Odsjeku za francuski jezik i književnost Odjela za 

francuske i iberoromanske studije, bez izbora pristupnika, 

 

5. a) Mišljenje Stručnog vijeća u natječajnom postupku za izbor (unaprjeđenje) asistentice dr. sc. 

Diane Sorić za suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto višeg asistenta, na određeno 

vrijeme, za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana klasična filologija 

(Latinski jezik), na Odjelu za klasičnu filologiju – pristupnica dr. sc. Diana Sorić, 

b) Izbor dr. sc. Diane SORIĆ za suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto višeg asistenta, 

na određeno vrijeme, za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana 

klasična filologija (Latinski jezik), na Odjelu za klasičnu filologiju, 

 

6. a) Mišljenje Stručnog vijeća u natječajnom postupku za izbor (unaprjeđenje) asistentice dr. sc. 

Sofije Sorić za suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto višeg asistenta, na određeno 

vrijeme, za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i 

teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija, na Odjelu za povijest 

umjetnosti – pristupnica dr. sc. Sofija Sorić, 

b) Izbor dr. sc. Sofije SORIĆ za suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto višeg asistenta, 

na određeno vrijeme, za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, 

grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija, na 

Odjelu za povijest umjetnosti, 

 

7. Raspis natječaja i imenovanje stručnog povjerenstva u natječajnom postupku za izbor doc. dr. sc. 

Rafaele BOŽIĆ za nastavnika u isto ili više znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno 

mjesto docenta, izvanrednog ili redovitog profesora za znanstveno područje humanističkih 

znanosti, polje filologija, grana slavistika (ruski jezik), na Odsjeku za ruski jezik i književnost pri 

Odjelu za kroatistiku i slavistiku, 

 

8. Raspis natječaja za izbor jednog nastavnika u umjetničko-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno 

mjesto docenta, izvanrednog ili redovitog profesora (upražnjeno radno mjesto) u umjetničkom 

području, polje likovne umjetnosti, grana slikarstvo, na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću, 

 

9. Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku izbora višeg znanstvenog suradnika dr. sc. Josipa 

JURČEVIĆA u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja humanističkih 



znanosti - polje povijesti, u Institutu društvenih znanosti "Ivo Pilar" u Zagrebu – pristupnik dr. sc. 

Josip Jurčević, 

 

10. Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku izbora više asistentice dr. sc. Lidije ŠTRMELJ u 

znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, višeg znanstvenog suradnika ili znanstvenog savjetnika 

iz znanstvenog područja humanističkih znanosti - polje filologije, 

 

11. Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku izbora dr. sc. Ivančice MARKOVIĆ u znanstveno 

zvanje znanstvenog suradnika, višeg znanstvenog suradnika ili znanstvenog savjetnika iz 

znanstvenog područja humanističkih znanosti - polje povijesti, 

 

12. Imenovanje stručnog povjerenstva u postupku izbora dr. sc. Hrvoja VOLNERA u znanstveno 

zvanje znanstvenog suradnika, višeg znanstvenog suradnika ili znanstvenog savjetnika iz 

znanstvenog područja humanističkih znanosti - polje povijesti, 

 

13. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije izvan 

doktorskog studija mr. sc. Llukmana HALILIJA pod naslovom "Prosinački pokret studenata u 

Albaniji i promjene u Albaniji 1990.-1992.", 

 

14. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije Zane DRAGIČEVIĆ, dipl. pov. umj., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

"Humanističke znanosti", i odobrenje teme disertacije rada pod naslovom "Socrealističke 

manifestacije i apstraktna konstanta u umjetnosti Vojina Bakića", 

 

15. Prijedlog Senatu za prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije Luke MARŠIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija "Humanističke 

znanosti", i odobrenje teme disertacije pod naslovom "Afekti kod Platona i Hegela. Filozofijska 

objašnjenja aspekta ovisnosti", 

 

16. a) Mišljenje Stručnog vijeća u natječajnom postupku za izbor jednog nastavnika u znanstveno-

nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docenta, izvanrednog ili redovitog profesora iz 

znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje teologije, grana dogmatska teologija na 

Teološko-katehetskom odjelu  – pristupnik: dr. sc. Ivan Antunović 

 

b) Izbor dr. sc. Ivana Antunovića, u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog 

profesora iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje teologije, grana dogmatska 

teologija na Teološko-katehetskom odjelu 

 

17. a) Mišljenje Stručnog vijeća u natječajnom postupku za izbor jednog nastavnika u znanstveno-

nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docenta, izvanrednog ili redovitog profesora iz 

znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje teologije, grana egzegeza na Teološko-

katehetskom odjelu  – pristupnik: dr. sc. Pero Vidović 

 

b) Izbor dr. sc. Pere Vidovića, u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz 

znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje teologije, grana egzegeza na Teološko-

katehetskom odjelu 

 

18. a) Mišljenje Stručnog vijeća u natječajnom postupku za izbor jednog nastavnika u znanstveno-

nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docenta, izvanrednog ili redovitog profesora iz 

znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje teologije, grana kanonsko pravo na Teološko-

katehetskom odjelu  – pristupnica: dr. sc. Klara Ćavar 

 

b) Izbor dr. sc. Klare Ćavar, u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz 

znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje teologije, grana kanonsko pravo na 

Teološko-katehetskom odjelu 

 

19. Izbor dr. sc. Valtera Tomasa, u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog 

profesora iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika na 

Odjelu za talijanistiku 



 

20. Izbor dr. sc. Nikole Vuletića, u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog 

profesora iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika u 

Centru za jadranska onomastička istraživanja 

 

21. Imenovanje stručnog povjerenstva za izbor dr. sc. Valentine Zovko u znanstveno zvanje 

znanstvenog suradnika, višeg znanstvenog suradnika ili znanstvenog savjetnika iz znanstvenog 

područja humanističkih znanosti, polje povijesti. 

 

 

Ad 1. 

Nakon primjedbe  prof. dr. sc. Emila Hilje na Ad. 12. da se unese cijeli njegov komentar temeljem 

snimke sjednice, točka  se većinom glasova (1 protiv i 3 suzdržana) skida s dnevnog reda. 

 

Ad 2. 

 

Stručno vijeće jednoglasno daje pozitivno 

MIŠLJENJE 

u natječajnom postupku za izbor (jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 

docenta, izvanrednog ili redovitog profesora (upražnjeno radno mjesto) za znanstveno područje 

humanističkih znanosti, polje arheologija, grana prapovijesna arheologija, na Odjelu za turizam i 

komunikacijske znanosti – pristupnik dr. sc. Igor KULENOVIĆ 

 

Ad 3. 

Nakon primjedbe prof. dr. sc. Nikole Vuletića kako je stiglo osobno mišljenje prof. dr. sc. Mithada 

Kozličića, a ne Odjela za povijest, točka većinom glasova (1 suzdržan) se skida s dnevnog reda i vraća 

na sjednicu Odjela za povijest. 

 

Ad 4. 

a) Stručno vijeće jednoglasno daje pozitivno 

MIŠLJENJE 

u natječajnom postupku za izbor lektorice Marije Crljenko, prof., za nastavnika u isto ili više nastavno 

zvanje i na radno mjesto lektora ili višeg lektora, iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, 

polje filologije, grana romanistika, na Odsjeku za francuski jezik i književnost Odjela za francuske i 

iberoromanske studije – pristupnice Zrinka Banić, prof., Marija Crljenko, prof., Lea Ivanovski, prof., i 

Kristina Rudan, prof. 

b) Stručno vijeće jednoglasno donosi 

ODLUKU 

o zaključenju natječaja za izbor lektorice Marije CRLJENKO, prof., za nastavnika u isto ili više 

nastavno zvanje i na radno mjesto lektora ili višeg lektora, iz znanstvenog područja humanističkih 

znanosti, polje filologije, grana romanistika, na Odsjeku za francuski jezik i književnost Odjela za 

francuske i iberoromanske studije, bez izbora pristupnika. 

 

Ad 5. 

a) Stručno vijeće jednoglasno daje pozitivno 

MIŠLJENJE 

u natječajnom postupku za izbor (unaprjeđenje) asistentice dr. sc. Diane Sorić za suradnika u 

suradničko zvanje i na radno mjesto višeg asistenta, na određeno vrijeme, za znanstveno područje 

humanističkih znanosti, polje filologija, grana klasična filologija (Latinski jezik), na Odjelu za 

klasičnu filologiju – pristupnica dr. sc. Diana Sorić. 

b) Stručno vijeće jednoglasno donosi 

ODLUKU 

o izboru dr. sc. Diane SORIĆ za suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto višeg asistenta, na 

određeno vrijeme, za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana klasična 

filologija (Latinski jezik), na Odjelu za klasičnu filologiju. 

 

Ad 6. 

a) Stručno vijeće jednoglasno daje pozitivno 

MIŠLJENJE 



u natječajnom postupku za izbor (unaprjeđenje) asistentice dr. sc. Sofije Sorić za suradnika u 

suradničko zvanje i na radno mjesto višeg asistenta, na određeno vrijeme, za znanstveno područje 

humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, 

arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija, na Odjelu za povijest umjetnosti – pristupnica dr. sc. 

Sofija Sorić. 

b) Stručno vijeće jednoglasno donosi 

ODLUKU 

o izboru dr. sc. Sofije SORIĆ za suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto višeg asistenta, na 

određeno vrijeme, za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana 

povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija, na Odjelu za 

povijest umjetnosti. 

 

Ad 7. 

Stručno vijeće jednoglasno donosi  

ODLUKU 

o raspisu natječaja u natječajnom postupku za izbor doc. dr. sc. Rafaele BOŽIĆ za nastavnika u isto ili 

više znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docenta, izvanrednog ili redovitog 

profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika (ruski 

jezik), na Odsjeku za ruski jezik i književnost pri Odjelu za kroatistiku i slavistiku. Imenuje se 

Povjerenstvo u sastavu: 

1. prof. emeritus Milenko Popović, 

2. prof. dr. sc. josip Lisac, 

3. prof. dr. sc. Zdenka Matek Šmit 

 

Ad 8. 

Stručno vijeće jednoglasno donosi  

ODLUKU 

o raspisu natječaja za izbor jednog nastavnika u umjetničko-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno 

mjesto docenta, izvanrednog ili redovitog profesora (upražnjeno radno mjesto) u umjetničkom 

području, polje likovne umjetnosti, grana slikarstvo, na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću. 

Imenuje se predstavnik u Povjerenstvu doc. Saša Živković, prof. 

 

Ad 9. 

Stručno vijeće većinom glasova (2 suzdržana) donosi  

ODLUKU 

o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku izbora višeg znanstvenog suradnika dr. sc. Josipa 

JURČEVIĆA u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz znanstvenog područja humanističkih 

znanosti - polje povijesti, u Institutu društvenih znanosti "Ivo Pilar" u Zagrebu – pristupnik dr. sc. 

Josip Jurčević u sastavu: 

1. dr. sc. Vladimir Gaiger, 

2. dr. sc. Zdravko Dizdar, 

3. dr. sc. Dragutin Pavličević. 

 

Ad 10. 

Stručno vijeće jednoglasno donosi  

ODLUKU 

o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku izbora više asistentice dr. sc. Lidije ŠTRMELJ u 

znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, višeg znanstvenog suradnika ili znanstvenog savjetnika iz 

znanstvenog područja humanističkih znanosti - polje filologije u sastavu: 

1. prof. dr. sc. u miru Dora Maček, 

2. doc. dr. sc. Ivo Fabijanić, 

3. doc. dr. sc. Anita Pavić Pintarić. 

 

Ad 11. 

Stručno vijeće jednoglasno donosi 

ODLUKU 

o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku izbora dr. sc. Ivančice MARKOVIĆ u znanstveno 

zvanje znanstvenog suradnika, višeg znanstvenog suradnika ili znanstvenog savjetnika iz znanstvenog 

područja humanističkih znanosti - polje povijesti u sastavu: 



1. prof. dr. sc. Damir Matanović, 

2. prof. dr. sc. Ante Bralić, 

3. doc. dr. sc. Mateo Bratanić. 

 

Ad 12. 

 

Stručno vijeće jednoglasno donosi 

ODLUKU 

o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku izbora dr. sc. Hrvoja VOLNERA u znanstveno zvanje 

znanstvenog suradnika, višeg znanstvenog suradnika ili znanstvenog savjetnika iz znanstvenog 

područja humanističkih znanosti - polje povijesti u sastavu: 

1. prof. dr. sc. Damir Matanović, 

2. prof. dr. sc. Ante Bralić, 

3. doc. dr. sc. Mateo Bratanić. 

 

Ad 13. 

Stručno vijeće jednoglasno donosi 

ODLUKU 

o prijedlogu Senatu za prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu disertacije izvan 

doktorskog studija mr. sc. Llukmana HALILIJA pod naslovom "Prosinački pokret studenata u 

Albaniji i promjene u Albaniji 1990.-1992." 

 

Ad 14. 

Stručno vijeće jednoglasno donosi 

ODLUKU 

o prijedlogu Senatu za prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije Zane DRAGIČEVIĆ, dipl. pov. umj., studentice poslijediplomskog doktorskog studija 

"Humanističke znanosti", i odobrenje teme disertacije pod naslovom "Socrealističke manifestacije i 

apstraktna konstanta u umjetnosti Vojina Bakića" 

 

Ad 15. 

Stručno vijeće većinom glasova (6 suzdržanih) donosi 

ODLUKU 

o prijedlogu Senatu za prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 

disertacije Luke MARŠIĆA, prof., studenta poslijediplomskog doktorskog studija "Humanističke 

znanosti", i odobrenje teme disertacije pod naslovom "Afekti kod Platona i Hegela. Filozofijska 

objašnjenja aspekta ovisnosti". 

 

Ad 16. 

a) Stručno vijeće jednoglasno daje pozitivno 

MIŠLJENJE 

u natječajnom postupku za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće 

radno mjesto docenta, izvanrednog ili redovitog profesora iz znanstvenog područja humanističkih 

znanosti, polje teologije, grana dogmatska teologija na Teološko-katehetskom odjelu  – pristupnik: dr. 

sc. Ivan Antunović. 

b) Stručno vijeće jednoglasno donosi 

ODLUKU 

o izboru dr. sc. Ivana Antunovića, u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog 

profesora iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje teologije, grana dogmatska teologija 

na Teološko-katehetskom odjelu. 

 

Ad 17. 

a) Stručno vijeće jednoglasno daje pozitivno 

MIŠLJENJE 

u u natječajnom postupku za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće 

radno mjesto docenta, izvanrednog ili redovitog profesora iz znanstvenog područja humanističkih 

znanosti, polje teologije, grana egzegeza na Teološko-katehetskom odjelu  – pristupnik: dr. sc. Pero 

Vidović. 

b) Stručno vijeće jednoglasno donosi 



ODLUKU 

o izboru dr. sc. Pere Vidovića, u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz znanstvenog 

područja humanističkih znanosti, polje teologije, grana egzegeza na Teološko-katehetskom odjelu. 

 

Ad 18. 

a) Stručno vijeće jednoglasno daje pozitivno 

MIŠLJENJE 

u natječajnom postupku za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće 

radno mjesto docenta, izvanrednog ili redovitog profesora iz znanstvenog područja humanističkih 

znanosti, polje teologije, grana kanonsko pravo na Teološko-katehetskom odjelu  – pristupnica: dr. sc. 

Klara Ćavar. 

b) Stručno vijeće jednoglasno donosi 

ODLUKU 

o izboru dr. sc. Klare Ćavar, u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz znanstvenog 

područja humanističkih znanosti, polje teologije, grana kanonsko pravo na Teološko-katehetskom 

odjelu. 

 

Ad 19. 

Stručno vijeće jednoglasno donosi 

ODLUKU 

o izboru dr. sc. Valtera Tomasa, u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog 

profesora iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika na 

Odjelu za talijanistiku. 

 

Ad 20. 

Stručno vijeće jednoglasno donosi 

ODLUKU 

o izboru dr. sc. Nikole Vuletića, u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog 

profesora iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika u Centru 

za jadranska onomastička istraživanja. 

 

Ad 21. 

Stručno vijeće jednoglasno donosi 

ODLUKU 

o imenovanju stručnog povjerenstva za izbor dr. sc. Valentine Zovko u znanstveno zvanje 

znanstvenog suradnika, višeg znanstvenog suradnika ili znanstvenog savjetnika iz znanstvenog 

područja humanističkih znanosti, polje povijesti u sastavu: 

1. prof. dr. sc. Pavo Živković, 

2. prof. dr. sc. Mladen ančić, 

3. prof. dr. sc. Mijo Korade.. 

 

Sjednica je završena u 10,55 sati. 

 

 

Zapisnik sastavila:       Prorektor: 

 

  

 

       Anita Matek, mag. oec.                       Prof. dr. sc. Robert Bacalja 

 


