
 

 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU FILOZOFSKOG FAKULTETA OSIJEK  

U AKADEMSKOJ GODINI 2016./2017. 

 

 

ESG Certifikat sustava osiguravanja kvalitete  

u Europskom prostoru visokog obrazovanja 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FFOS 2016./2017. 
 

2 

 

 

NAPREDOVANJA NASTAVNIKA 

U viša zvanja napredovalo je 37 nastavnika i suradnika: 4 u trajno zvanje redovitog profesora i 2 u zvanje redovitog 

profesora prvi put, 4 u zvanje izvanrednog profesora i 5 ponovni izbor u zvanje izvanrednog profesora, 6 u zvanje docenta i 9  

ponovni izbor u zvanje docenta, 1 u zvanje poslijedoktoranda, 2 ponovna u zvanje višeg lektora, 3 u suradničko zvanje 

asistenta. 

 

Izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora  

1. Dr. sc. Milica Lukić izabrana je 25. listopada 2016. u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice/ prvi izbor u 

zvanju iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije, znanstvene grane kroatistika. 

2. Dr. sc. Loretana Farkaš izabrana je 7. ožujka 2017. u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice u trajnom 

zvanju iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filozofija, znanstvene grane kroatistika. 

3. Dr. sc. Vlasta Rišner izabrana je 7. ožujka 2017. u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice u trajnom 

zvanju iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filozofija, znanstvene grane kroatistika.  

4. Dr. sc. Zlatko Miliša izabran je 7. ožujka 2017. u  znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju 

iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogija, znanstvene grane opća pedagogija. 

5. Dr. sc. Damir Hasenay izabran je 23. svibnja 2017. u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom 

zvanju iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja kemijsko inženjerstvo, znanstvene grane 

analiza, sinteza i vođenje kemijskih procesa. 

6. Dr. sc. Zoran Velagić izabran je 13. srpnja 2017. u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora/prvi izbor u 

zvanju iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti, 

znanstvene grane knjižničarstvo. 

 

Izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora  

1. Dr. sc. Biljana Oklopčić izabrana je 28. rujna 2016. u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice iz 

znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene grane teorija i povijest 

književnosti. 

2. Dr. sc. Žombor Labadi izabran je 28. rujna 2016. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora iz 

znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene grane teorija i povijest 

književnosti (za mađarsku književnost). 

3. Dr. sc. Gorka Vuletić reizabrana je 30. studenog 2016. u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice iz 

interdisciplinarnog područja znanosti, polja psihologije i javnog zdravstva i zdravstvene zaštite. 

4. Dr. sc. Marijan Krivak reizabran je 29. ožujka 2017. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora iz 

znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filozofija, znanstvene grane povijest filozofije.  

5. Dr. sc. Branko Kuna reizabran je 26. travnja 2017. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora iz 

znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija. 

6. Dr. sc. Dubravka Božić Bogović izabrana je 31. svibnja 2017. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog 

profesora iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, znanstvene grane hrvatska 

i svjetska ranovjekovna povijest.  

7. Dr. sc. Silvija Ručević izabrana je 31. svibnja 2017. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora iz 

znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija, znanstvene grane socijalna psihologija. 

8. Dr. sc. Vladimir Jelkić reizabran je 28. lipnja 2017. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora iz 

znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene grane etika.  

9. Dr. sc. Željko Senković reizabran je 28. lipnja 2017. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora iz 

znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene grane socijalna filozofija. 

 

Izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta 

1. Dr. sc. Anita Papić izabrana je 26. listopada 2016. u znanstveno-nastavno zvanje docentice iz znanstvenog 

područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvene grane 

informacijski sustavi i informatologija. 

2. Dr. sc. Ana Jakopec izabrana je 26. listopada 2016. u znanstveno-nastavno zvanje docentice iz znanstvenog 

područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologije, znanstvene grane psihologija rada. 
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3. Dr. sc. Ana Mikić Čolić izabrana je 26. listopada 2016. u znanstveno-nastavno zvanje docentice iz znanstvenog 

područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene grane kroatistika. 

4. Dr. sc. Ana Lehocki Samardžić izabrana je 26. listopada 2016. u znanstveno-nastavno zvanje docentice iz 

znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene grane lingvistika-

ugrofinistika. 

5. Dr. sc. Silvija Ćurak izabrana je 26. listopada 2016. u znanstveno-nastavno zvanje docentice iz znanstvenog 

područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene grane kroatistika. 

6. Dr. sc. Krešimir Šimić reizabran je 30. studenog 2016. u znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog 

područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene grane teorija i povijest književnosti. 

7. Dr. sc. Jakov Sabljić reizabran je 30. studenog 2016. u znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog 

područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene grane teorija i povijest književnosti. 

8. Dr. sc. Mirko Lukaš reizabran je 25. siječnja 2017. u znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja 

Društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogija, znanstvene grane opća i nacionalna povijest pedagogije i 

opća pedagogija. 

9. Dr. sc. Maja Krtalić reizabrana je 25. siječnja 2017. u znanstveno-nastavno zvanje docentice iz znanstvenog 

područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijskih i komunikacijskih znanosti, znanstvene grane 

knjižničarstvo. 

10. Dr. sc. Tina Varga Oswald reizabrana je 26. travnja 2017. u znanstveno-nastavno zvanje docentice iz znanstvenog 

područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija.  

11. Dr. sc. Dragica Dragun reizabrana je 26. travnja 2017. u znanstveno-nastavno zvanje docentice iz znanstvenog 

područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija.  

12. Dr. sc. Stephanie Jug izabrana je 26. travnja 2017. u znanstveno-nastavno zvanje docentice iz znanstvenog 

područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene grane teorija i povijest književnosti, za 

njemačku književnost. 

13. Dr. sc. Goran Livazović reizabran je 31. svibnja 2017. u znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog 

područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogija, znanstvena grana socijalna pedagogija. 

14. Dr. sc. Zlatko Đukić reizabran je 31. svibnja 2017. u znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja 

Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, znanstvene grane stara povijest. 

15. Dr. sc. Ivan Trojan reizabran je 28. lipnja 2017. u znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja 

humanističkih znanosti, znanstvenog polja znanost o umjetnosti, znanstvena grana  teatrologija i dramatologija. 

Izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda 
1. Dr. sc. Vera Blažević Krezić izabrana je 26. listopada 2016. u suradničko zvanje poslijedoktorandice iz znanstvenog 

područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene grane kroatistika. 

Izbor u nastavno zvanje više lektorice 
1. Silvija Berkec reizabrana je 26. travnja 2017. u nastavno zvanje više lektorice iz znanstvenog područja 

Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvena grana germanistika. 
2. Snježana Babić reizabrana je 26. travnja 2017. u nastavno zvanje više lektorice iz znanstvenog područja 

Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvena grana germanistika. 
 
Izbor u suradničko zvanje asistenta 

1. Filipović Sergej izabran je 30. studenog 2016. u suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja 
Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest. 

2. Ana Keglević izabrana je 28 rujna 2016. u suradničko zvanje asistentice iz znanstvenog područja humanističkih 
znanosti, znanstveno polje filologije, znanstvene grane germanistika 

3. Ivana Šarić Šokčević izabrana je 28 rujna 2016. u suradničko zvanje asistentice iz znanstvenog područja 
humanističkih znanosti, znanstveno polje filologije, znanstvene grane germanistika 

Doktorat znanosti 
Ukupno je na Fakultetu zaposleno 114 doktora znanosti. 
Doktorat znanosti stekle su: 

1. Dr. sc. Mirna Varga, viša predavačica s Katedre za zajedničke sadržaje obranila je doktorski rad 4. studenog 2016. 
na Filozofskom fakultetu Osijek, naslov doktorskog rada Epistemic Modality in Academic Discourse in Croatian an 
English Language 
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2. Dr. sc. Darija Rupčić Kelam, znanstvena novakinja-asistentica s Katedre za praktičnu filozofiju obranila je doktorski 
rad 7. travnja 2017. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, pod naslovom Bioetički aspekti zdravstvene i socijalne 
skrbi o djetetu.  

3. Dr. sc. Dino Krupić, asistent s Odsjeka za filozofiju obranio je doktorski rad 22. rujna 2017. na Filozofskom fakultetu 
u Rijeci, pod naslovom Empirijska provjera teorije osjetljivosti na potkrepljenje. 

 

Usporedna tablica znanstveno-nastavnih, suradničkih i nastavnih zvanja u 2013., 2014., 2015., 2016. i 2017. 

Zaposlenici u 
nastavi 

30. rujna 2013. 30. rujna 2014. 30. rujna 2015. 30. rujna 2016. 30. rujna 2017. 

Redoviti profesori 16/7 u trajnom 
zvanju 

22/7 u trajnom 
zvanju 

21/6 u trajnom 
zvanju 

21/8 u trajnom 
zvanju 

21/10 u trajnom 

Izvanredni profesori 23 20 19 19 22 

Docenti 33 39 43 45 48 

Poslijedoktorandi 21 17 24 20 15 

Asistenti 22 19 17 14 15 

Znanstveni novaci 8 8 7 5 3 

Viši predavači 4 5 6 5 5 

Predavači 3 2 1 1 1 

Viši lektori 6 5 5 5 5 

Lektori 0 5 5 5 5 

Ukupno 136 142 148 140 140 

 

 

Znanstveno-nastavna, suradnička i nastavna zvanja na dan 30. rujna 2017. po odsjecima i katedrama 

 

ČLANSTVA U MATIČNIM ODBORIMA I PODRUČNIM ZNANSTVENIM VIJEĆIMA 
Matični odbor za polje filologije: 

Prof. dr. sc. Marija Omazić, Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 
Prof. dr. sc. Zlata Šundalić, Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 
 
Matični odbor za polja informacijskih i komunikacijskih znanosti: 
Prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog, Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 
 
Matični odbor za interdisciplinarno područje (znanost; umjetnost): 
Prof. dr. sc. Damir Hasenay, Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 

Studij 

R
ed

o
vi

ti
 

p
ro

fe
so

ri
 

Iz
va

n
re

d
n

i 

p
ro

fe
so

ri
 

D
o

ce
n

ti
 

V
iš

i 

p
re

d
av

ač
i 

P
re

d
av

ač
i 

V
iš

i l
ek

to
ri

 

L
ek

to
ri

 

P
o

sl
ije

d
o

k-

to
ra

n
d

i 

A
si

st
en

ti
 

Z
n

an
st

ve
n

i 

n
o

va
ci

 

Hrvatski jezik i književnost 10 3 13 0 0 0 0 2 0 1 

Engleski jezik i književnost 3 4 9 0 0 3 0 0 0 0 

Njemački jezik i književnost 2 1 6 0 0 2 2 1 2 0 

Psihologija 1 2 5 0 0 0 0 2 2 1 

Povijest 1 2 2 0 0 0 0 3 2 0 

Informatologija 3 3 5 0 0 0 0 5 1 0 

Pedagogija 1 2 4 0 0 0 0 1 4 0 

Filozofija 0 3 3 0 0 0 0 1 2 1 

Mađarski jezik i književnost 0 2 1 0 -    0 2 0 2 0 

Katedra za zajedničke sadržaje 0 0 0 5 1 0 1 0 0 0 

Ukupno: 21 22 48 5 1 5 5 15 15 3 
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Područno znanstveno vijeće za humanističke znanosti: 
Prof. dr. sc. Ivan Balta, Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 
 

 

ORGANIZACIJA RADA 
 

USTROJBENE JEDINICE (na dan 30. rujna 2017.) 

I. ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST  – doc. dr. sc. Krešimir Šimić, voditelj  
             Odsjek ima 29 zaposlenika raspoređenih na 6 katedri i to: 

1. Katedra za suvremeni hrvatski jezik 

1.  doc. dr. sc. Maja Glušac, šefica (predsjednica) katedre  

2.  prof. dr. sc. Sanda Ham 

3.  prof. dr. sc. Vlasta Rišner 

4.  izv. prof. dr. sc. Jadranka Mlikota 

2. Katedra za hrvatsku jezičnu povijest i hrvatsku dijalektologiju 

5.  prof. dr. sc. Milica Lukić, šefica (predsjednica) katedre 

6.  prof. dr. sc. Ljiljana Kolenić  

7.  prof. dr. sc. Loretana Farkaš, dekanica 

8.  doc. dr. sc. Silvija Ćurak 

9.  Tena Babić Sesar, asistentica – znanstvena novakinja 

10.  dr. sc. Vera Blažević Krezić, poslijedoktorandica  

3. Katedra za hrvatski jezik i jezikoslovlje 

11.  doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić, šefica (predsjednica) katedre  

12.  izv. prof. dr. sc. Branko Kuna  

13.  prof. dr. sc. Branimir Belaj 

14.  doc. dr. sc. Vesna Bjedov 

15.  doc. dr. sc. Goran Tanacković Faletar 

4.  Katedra za hrvatsku književnost 

16.  prof. dr. sc. Goran Rem, šef (predsjednik) katedre  

17.  prof. dr. sc. Ružica Pšihistal 

18.  doc. dr. sc. Ivan Trojan 

19.  doc. dr. sc. Sanja Jukić 

5. Katedra za teoriju književnost i svjetsku književnost 

20.  doc. dr. sc. Tina Varga Oswald, šefica (predsjednica) katedre  

21.  Doc. dr. sc. Dragica Dragun 

22.  izv. prof. dr. sc. Kristina Peternai Andrić 

23.  doc. dr. sc. Marica Liović  

24.  doc. dr. sc. Dubravka Brunčić 

25.  doc. dr. sc. Jakov Sabljić 

6. Katedra za staru hrvatsku književnost 

26.  prof. dr. sc. Milovan Tatarin, šef (predsjednik) katedre  

27.  prof. dr. sc. Zlata Šundalić 

28.  doc. dr. sc. Krešimir Šimić 

29.  dr. sc. Ivana Mikulić, poslijedoktorandica 

II. ODSJEK ZA POVIJEST – doc. dr. sc. Slađana Josipović Batorek, voditeljica 
                Odsjek ima 10 zaposlenika raspoređenih na 2 katedre i to: 

1. Katedra za nacionalnu povijest 

30.  izv. prof. dr. sc. Jasna Šimić, šef (predsjednica) katedre  
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31.  prof. dr. sc. Ivan Balta 

32.  doc. dr. sc. Slađana Josipović Batorek 

33.  dr. sc. Tamara Alebić, poslijedoktorandica 

34.  dr. sc. Domagoj Tomas, poslijedoktorand 

35.  Luka Pejić, asistent 

2.  Katedra za svjetsku povijest i pomoćne predmete povijesti 

36.  doc. dr. sc. Zlatko Đukić, šef (predsjednik) katedre, zamjenik pročelnice 

37.  doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović, prodekanica za studijske programe i cjeloživotno učenje 

38.  dr. sc. Krešimir Bušić, poslijedoktorand 

39.  Sergej Filipović, asistent 

III. ODJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI – izv. prof. dr. sc. Gordana Dukić, voditeljica  
            Odsjek ima 17 zaposlenika raspoređenih u 4 katedre i to: 

1. Katedra za upravljanje knjižnicama i organizaciju informacija 

40.  doc. dr. sc. Ivana Martinović, šefica (predsjednica) katedre  

41.  prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog 

42.  izv. prof. dr. sc. Gordana Dukić 

43.  dr. sc. Kristina Feldvari, poslijedoktorandica 

44.  dr. sc. Snježana Stanarević Katavić, poslijedoktorandica 

2. Katedra  za povijest knjige, nakladništvo i knjižarstvo 

45.  prof. dr. sc. Zoran Velagić, šef (predsjednik) katedre  

46.  izv. prof. dr. sc. Jelena Lakuš 

47.  dr. sc. Tomislav Jakopec, poslijedoktorandica 

48.  dr. sc. Josipa Selthofer, poslijedoktorandica 

49.  Ines Hocenski, asistentica 

3. Katedra za zaštitu pisane baštine i suradnju baštinskih ustanova 

50.  izv. prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković, šefica (predsjednica) katedre  

51.  prof. dr. sc. Damir Hasenay 

52.  doc. dr. sc. Maja Krtalić 

53.  dr. sc. Darko Lacović, poslijedoktorand 

4. Katedra za teoriju informacijskih znanosti 

54.  doc. dr. sc. Boris Bosančić, šef (predsjednik) katedre  

55.  doc. dr. sc. Boris Badurina 

56.  doc. dr. sc. Anita Papić, poslijedoktorandica 

IV. ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST – izv. prof. dr. sc. Biljana Oklopčić, voditeljica  
             Odsjek ima 19 zaposlenika raspoređenih u 3 katedre i to: 

1. Katedra za engleski jezik i lingvistiku 

57.  doc. dr. sc. Goran Milić, šef (predsjednik) katedre 

58.  prof. dr. sc. Mario Brdar  

59.  izv. prof. dr. sc. Gabrijela Buljan 

60.  izv. prof. dr. sc. Tanja Gradečak Erdeljić 

61.  doc. dr. sc. Alma Vančura 

62.  doc. dr. sc. Dubravka Vidaković Erdeljić 

2. Katedra za primijenjenu lingvistiku 

63.  doc. dr. sc. Draženka Molnar, šefica (predsjednica) katedre 

64.  Doc. dr. sc. Goran Schmidt 

65.  prof. dr. sc. Marija Omazić 

66.  prof. dr. sc. Višnja Pavičić Takač 

67.  Romana Čačija, viša lektorica 

68.  Vlatka Ivić, viša lektorica 

69.  Blaženka Šoštarić, viša lektorica 
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3. Katedra za književnost engleskog govornog područja 

70.  doc. dr. sc. Ljubica Matek, šefica (predsjednica) katedre  

71.  doc. dr. sc. Borislav Berić 

72.  izv. prof. dr. sc. Biljana Oklopčić 

73.  izv. prof. dr. sc. Sanja Runtić 

74.  doc. dr. sc. Jasna Poljak Rehlicki 

75.  doc. dr. sc. Jadranka Zlomislić 

V. ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST – doc. dr. sc. Sanja Cimer, voditeljica 
             Odsjek ima 16 zaposlenika raspoređenih u 3 katedre i to: 

1. Katedra za njemačku književnost 

76.  doc. dr. sc. Stephanie Jug, šefica (predsjednica) katedre 

77.  doc. dr. sc. Tihomir Engler,  

78.  prof. dr. sc. Željko Uvanović 

79.  dr. sc. Sonja Novak, poslijedoktorandica 

2. Katedra za njemački jezik i primijenjenu lingvistiku 

80.  doc. dr. sc. Ivana Jozić, šefica (predsjednica) katedre  

81.  prof. dr. sc. Vladimir Karabalić 

82.  doc. dr. sc. Leonard Pon, prodekan za nastavu i studente 

83.  Snježana Babić, viša lektorica 

84.  Silvija Berkec, viša lektorica 

85.  Theresia Töglhofer, strana lektorica 

86.  Ivana Šarić Šokčević, asistentica 

3. Katedra za primijenjenu lingvistiku 

87.  doc. dr. sc. Melita Aleksa Varga, šefica (predsjednica) katedre 

88.  izv. prof. dr. sc. Vesna Bagarić Medve 

89.  doc. dr. sc. Sanja Cimer 

90.  Adrian Ramabaja, strani lektor 

91.  Ana Keglević, asistentica 

VI. ODSJEK ZA PEDAGOGIJU – doc. dr. sc. Renata Jukić, voditeljica  
             Odsjek ima 11 zaposlenika raspoređenih u 2 katedre i to: 

1. Katedra za pedagogiju 

92.  prof. dr. sc. Zlatko Miliša, šef (predsjednik) katedre 

93.  doc. dr. sc. Goran Livazović 

94.  izv. prof. dr. sc. Branko Bognar 

95.  doc. dr. sc. Mirko Lukaš 

96.  doc. dr. sc. Mirela Müller 

97.  Sara Pejaković, asistentica 

98.  Katarina Bogatić, asistentica 

99.  Sanja Simel, asistentica 

2. Katedra za didaktiku 

100.  doc. dr. sc. Renata Jukić, šefica (predsjednica) katedre  

101.  izv. prof. dr. sc. Vesna Buljubašić Kuzmanović 

102.  dr. sc. Sanja Španja, poslijedoktorandica 

103.  Senka Gazibara, asistentica 

VII. ODSJEK ZA FILOZOFIJU – doc. dr. sc. Goran Livazović, v.d. voditelj  
            Odsjek ima 10 zaposlenika raspoređenih u 3 katedre, i to: 

1. Katedra za povijest filozofije 

104.  doc. dr. sc. Martina Žeželj, šefica (predsjednica) katedre  

105.  doc. dr. sc. Davor Balić 

106.  Demian Papo, asistent 
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2. Katedra za filozofske discipline 

107.  izv. prof. dr. sc. Vladimir Jelkić, šef (predsjednik) katedre, zamjenik pročelnika 

108.  izv. prof. dr. sc. Željko Senković 

109.  dr. sc. Zdravko Perić, poslijedoktorand 

110.  dr. sc. Darija Rupčić, asistentica – znanstvena novakinja 

3. Katedra za teorijsku filozofiju 

111.  doc. dr. sc. Boško Pešić, šef (predsjednik) katedre 

112.  izv. prof. dr. sc. Marijan Krivak 

113.  Hrvoje Potlimbrzović, asistent 

VIII. ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU – doc. dr. sc. Ana Kurtović, voditeljica  
            Odsjek ima 13 zaposlenika raspoređenih u 2 katedre i to: 

1. Katedra za metodologiju, opću i socijalnu psihologiju 

114.  doc. dr. sc. Daniela Šincek, šefica (predsjednica) katedre  

115.  izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević, prodekanica za razvoj i poslovanje 

116.  doc. dr. sc. Valerija Križanić 

117.  dr. sc. Jasmina Tomašić Humer, poslijedoktorandica – znan. novak. 

118.  Dino Krupić, asistent 

2. Katedra za razvojnu i primijenjenu psihologiju 

119.  doc. dr. sc. Ivana Marčinko, šefica (predsjednica) katedre 

120.  izv. prof. dr. sc. Hrvoje Lepeduš 

121.  izv. prof. dr. sc. Gorka Vuletić 

122.  doc. dr. sc. Ana Jakopec 

123.  doc. dr. sc. Ana Kurtović 

124.  dr. sc. Ana Babić Čikeš, poslijedoktorandica 

125.  dr. sc. Gabrijela Vrdoljak, poslijedoktorandica 

126.  Ivana Duvnjak, asistentica 

IX. KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST  
             Katedra ima 7 zaposlenika. 

127.  izv. prof. dr. sc. Žombor Labadi - šef (predsjednik) katedre 

128.  izv. prof. dr. sc. Zoltan Medve 

129.  doc. dr. sc. Ana Lehocki Samardžić 

130.  Hajnalka Kispeter, lektorica 

131.  dr. sc. Oszko Beatrix, strana lektorica 

132.  Gabriela Dobsai, asistentica 

133.  Monika Molnar Ljubić, asistentica 

X. KATEDRA ZA ZAJEDNIČKE SADRŽAJE  
             Katedra ima 7 zaposlenika. 

134.  mr. sc. Marija Bubalo, viša predavačica - šef (predsjednica) katedre 

135.  dr. sc. Dubravka Kuna, viša predavačica 

136.  Dr. sc. Mirna Varga, viša predavačica 

137.  Željko Beissmann, viši predavač 

138.  dr. sc. Ninočka Truck-Biljan, viša predavačica 

139.  mr. sc. Silvija Galić, predavačica 

140.  Joanna Michta, strana lektorica za poljski jezik 

XI. OSTALE USTROJSTVENE JEDINICE U SLUŽBI NASTAVE - Knjižnica 

141.  dr. sc. Vesna Radičević, viša knjižničarka, voditeljica  

142.  Gordana Gašo, dipl. knjižničarka 

143.  Kristina Kiš, dipl. knjižničarka 

144.  Lana Šuster, dipl. knjižničarka 
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145.  Bernardica Plašćak, viša knjižničarka 

XII. ODSJEK U SREDIŠNJOJ SLUŽBI – TAJNIŠTVO FAKULTETA 

146.  Narcisa Vrbešić-Ravlić, mag. iur – rukovoditeljica odjela u središnjoj službi – tajnica Fakulteta 

1.1. Pododsjek u područnoj službi za pravne, kadrovske, stručne, opće i administrativne poslove (Ured za 
pravne, kadrovske, stručne, opće i administrativne poslove) 

147.  Đurđica Ivković, dipl. pravnica – voditeljica, pomoćnica tajnice 

1.1.1. Odjeljak za studentska pitanja (Ured za studentska pitanja) 

148.  Ivana Vinko, diplomirana pravnica, stručna suradnica za studentska pitanja, voditeljica Ureda 

149.  Miriam Arambašić, mag. iur, stručna suradnica za studentska pitanja 

150.  Valerija Kitin, stručna referentica za studentska pitanja 

1.1.1.1. Pododjeljak za poslijediplomske studije i cjeloživotno obrazovanje (Ured  za poslijediplomske studije i 
cjeloživotno obrazovanje)  

cjeloživotno obrazovanje) 
1.1.2. Odjeljak za unapređenje kvalitete obrazovanja (Ured za unaprjeđene kvalitete obrazovanja) 

151.  Domagoj Burazin, dipl. pravnik, voditelj odjeljka 

152.  Vladimir Poličić, stručni suradnik za poslove kvalitete 

1.1.3. Odjeljak za informatiku i računalnu mrežu (Ured za informatiku i računalnu mrežu) 

153.  Zoltan Juhas, stručni suradnik, voditelj odjeljka 

154.  Miroslav Katić, stručni suradnik na informatiku i računalnu mrežu  

1.1.4. Odsjek - ured dekana 

155.  Josipa Turkalj, voditeljica Ureda dekana 

156.  Romana Vrbešić, stručna referentica 

1.1.5. Odsjek za kadrovske, opće i administrativne poslove (Ured za  kadrovske,  opće i  administrativne poslove) 

157.  Melita Čalić, voditeljica 

158.  Slavica Svalina, stručna referentica 

159.  Ivan Nećak, administrativni referent 

1.1.6. Odsjek za tehničke i pomoćne poslove (Ured za tehničke i pomoćne poslove) 

160.  Željko Tikas, grafičar 

161.  Dragan Špoljarić, domar i referent zaštite na radu 

162.  Ivan Nađ, domar i referent zaštite od požara 

163.  Duška Glavaš – Opić, dostavljačica - spremačica 

164.  Ana Forjan, spremačica 

165.  Mirjana Fotak, spremačica 

166.  Danijela Ozimec, spremačica 

167.  Snježana Vukelić, spremačica 

2.1.         Pododsjek u središnjoj službi za financijsko-knjigovodstvene poslove (Ured za financijsko knjigovodstvene 
             poslove) 

168.  Sanja Marenić, dipl. oec., voditeljica Ureda za financijsko-knjigovodstvene poslove 

2.1.1.     Odsjek za računovodstvo (Ured za računovodstvo) 

169.  Branka Rekić, računovodstvena referentica 

170.  Jasmina Šmider računovodstvena referentica 

171.  Snježana Jurčević, računovodstvena referentica 

2.1.2.     Odsjek za knjigovodstvo (Ured za knjigovodstvo) 

172.  Ivanka Miščančuk – Dugac, viša stručna referentica   
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173.  Alen Žužić, ekonom 

 

 

 

NASTAVNO I NENASTAVNO OSOBLJE 

Na dan 30. rujna 2017. na Filozofskom je fakultetu bilo zaposleno ukupno 173 zaposlenik, od toga 140 u nastavi (nastavnici i 

suradnici), 5 u Knjižnici, a 28 u stručnim, tehničkim i pomoćnim službama.  

U razdoblju od 1. listopada 2016. do 30. rujna 2017. primljeno je 3 asistenta i 6 na zamjena za vrijeme rodiljnog dopusta.  

U mirovinu su otišla 2 nastavnika i 1 nenastavni. 

Na Fakultetu se osposobljavalo 6 polaznika stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa: u Knjižnici 2 dipl. 

knjižničara kulturologije, u Pododsjeku za pravne, kadrovske, stručne opće i administrativne poslove 1 magistra prava, u 

Odsjeku za računovodstvo  1 magistra ekonomije i 1 ekonomistu, u Odjeljku za informatičku i računalnu mrežu 1 magistra 

inženjera računarstva. 


