
 

 
Broj: 365-37/12.2017. 
Zagreb, 7. prosinca 2017. 
 

 
ZAPISNIK 

3. sjednice Upravnog vijeća Instituta za filozofiju  
održane 7. prosinca 2017. godine s početkom u 11,30 sati  

u prostorijama Instituta za filozofiju, Ulica grada Vukovara 54  
 
Prisutni: Izv. prof. dr. sc. Ante Periša, prof. dr. sc. Ivan Koprek, dr. sc. Ivana Skuhala 
Karasman, dr. sc.  Tvrtko Jolić, akademik Mislav Ježić 
Ostali prisutni: dr. sc. Filip Grgić, ravnatelj 
Zapisničar: Sanja Berger-Tilić 
Predsjednik UV-a pozdravlja prisutne, utvrđuje postojanje kvoruma i predlaže sljedeći dnevni 
red: 

1. Ovjera Zapisnika 2. sjednice UV-a održane 20. rujna 2017. 
2. Rasprava o Pravilniku o ustroju radnih mjesta Instituta za filozofiju 
3. Razno 

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 
 
Ad. 1. Ovjera zapisnika 2. sjednice UV-a održane 20. rujna 2017. 
Zapisnik je prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad. 2. Rasprava o Pravilniku o ustroju ranih mjesta Instituta za filozofiju 
Ravnatelj: zadnji važeći Pravilnik je iz 2012. godine i potrebno ga je uskladiti sa sadašnjim 
stanjem radnih mjesta u Institutu. Pravilnik o ustroju radnih mjesta donosi UV, ZV daje 
mišljenje, a MZO daje suglasnost. Obrazloženje uz izmjene Pravilnika nalaze se kao prilog 
ovom zapisniku. 
Otvorena je rasprava. U raspravi su sudjelovali svi članovi UV-a i ravnatelj. Primjedbe koje 
su dali  članovi UV-a bile su formalne naravi i bit će unesene u novi Pravilnik. 
 
 
Ad. 3. Razno 
1. Ravnatelj je obavijestio da nam je Hrvatska zaklada za znanost odobrila još dva uspostavna 
projekta: Hrvatske filozofkinje u europskom kontekstu voditelja dr. sc. Luke Boršića i Šteta, 
namjere i odgovornost voditelja dr. sc. Mateja Sušnika. Na svakom od tih projekata bit će 
angažiran po jedan asistent, a Institut će se na natječaj HRZZ-a koji traje do kraja siječnja 
2018. godine natjecati s još najmanje dva projekta. 
2. U tisku su dvije knjige, Filozofkinje u Hrvatskoj  i Božje postojanje i Božji atributi. 
3. U Palači Matice hrvatske u organizaciji Instituta 14.-16. 12. održat će se konferencija pod 
naslovom Što je ljepota?  
4. Za Strateški program za razdoblje od 2018. do  2022. godine dobili smo dvije pozitivne i 
pohvalne recenzije koje su izradili Luca Malatesti s Odsjeka za filozofiju Filozofskog 
fakulteta u Rijeci i Andrej Ule s Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Ljubljani. 
Znanstveno vijeće usvojilo je Strateški plan na svojoj sjednici održanoj 4. listopada 2017. 



5. I ove godine Institut će raspisati natječaj za najbolji studentski rad, i to u nekoliko 
kategorija. Radovi se primaju do 1. travnja 2018., a nagrade će biti podijeljene na Dan 
Instituta 27. 6. 2018. Planira se da nagrada bude stalna. 
6. Znanstveno vijeće započelo je raspravu o uključivanju Instituta u visokoškolsko 
obrazovanje, tj. izvođenje doktorskoga studija. 
 
Dovršeno u 12,30. 
 
 
Zapisničar      Predsjednik Upravnog vijeća 
 
 
Sanja Berger-Tilić     Izv. prof. dr. sc. Ante Periša  


