
POVJERENSTVA I ODBORI – (23.2.23.) 

1. Povjerenstvo za nastavu i studente – Vijeće – 5.10.20.-5.10.24. 

1. izv. prof. dr. sc. Darija Marković – predsjednica 

2. prof. dr. sc. Krešimir Burazin 

3. izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović 

4. izv. prof. dr. sc. Ivan Soldo  

5. Tihana Vuković, predsjednica Studentskog zbora  - od 5.11.22. 

 

2. Povjerenstvo za unapređivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja – Vijeće – 29.6.20.-28.6.24. 

1. prof. dr. sc. Krešimir Burazin, predsjednik – predstavnik nastavnika 

2. izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak – predstavnik nastavnika 

3. izv. prof. dr. sc. Dragana Jankov Maširević – predstavnica nastavnika 

4. dr. sc. Mateja Đumić – predstavnica poslijedoktoranada i asistenata 

5. Mislav Milinković – predstavnik studenata – od 1. veljače 2022.  

6. Denis Sušac, Mono d.o.o. Osijek – predstavnik vanjskih dionika 

7. Krešimir Mlinarić, BE-terrna Group Zagreb – predstavnik vanjskih dionika 

 

3. Etičko povjerenstvo – Vijeće – 20.12.21.-19.12.25. 

1. prof. dr. sc. Mirta Benšić, predsjednica – iz reda nastavnika u zn.-nast. zvanju (predlaže pročelnik)  

2. prof. dr. sc. Krešimir Burazin– iz reda nastavnika u zn.-nast. zvanju (predlaže pročelnik) 

3. Antonio Jovanović – iz reda asistenata (predlaže pročelnik)  

4. dr. sc. Petar Taler – iz reda ostalih zaposlenika (predlaže pročelnik) 

5. Filip Kvesić - iz reda studenata (predlaže Studentski zbor)  

 

4. Povjerenstvo za dodjelu pohvala studentima – od 2.5.18. 

1. izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević, predsjednik, zamjenik pročelnika za nastavu i studente – po položaju – od 1.10.21. 

2. prof. dr. sc. Krešimir Burazin, predsjednik Pov. za unapr. i osig. kval. visokog obr. – po položaju 

3. Tihana Vuković, predsjednica Studentskog zbora – po položaju – od 5.11.22. 

 

5. Odbor za završne i diplomske ispite – Vijeće – 1.2.23.-31.1.27. 

1. izv. prof. dr. sc. Ivan Soldo, predsjednik  

2. prof. dr. sc. Krešimir Burazin 

3. izv. prof. dr. sc. Dragana Jankov Maširević 

 

6. Knjižnični odbor – Vijeće  

1. prof. dr. sc. Kristian Sabo, predsjednik - po položaju – od 1.10.21. 

2. izv. prof. dr. sc. Mirela Jukić Bokun – 12.9.20.-11.9.24.  

3. Mirna Šušak Lukačević, prof., v. knjiž. - po položaju 

 

7. Stegovni sud za studente – Vijeće – 21.12.2021. – 20.12.2023. 

1. izv. prof. dr. sc. Snježana Majstorović, predsjednica 

2. izv. prof. dr. sc. Mirela Jukić Bokun, članica 

3. Tihana Vuković, članica (iz reda studenata) – imenuje Studentski zbor 

 

Zamjenici članova Stegovnog suda za studente  

1. izv. prof. dr. sc. Darija Marković, zamjenica predsjednice 

2. izv. prof.. dr. sc. Ivan Soldo, zamjenik člana 

3. Filip Kvesić, zamjenik članice (iz reda studenata) – imenuje Studentski zbor 



8. Stegovno povjerenstvo za nastavnike i suradnike – pročelnik – 5.2.22. – 4.2. 26. 

1. prof. dr. sc. Mihaela Ribičić Penava, predsjednica 

2. izv. prof. dr. sc. Danijel Grahovac, član 

3. Jurica Maltar, član  

 

Zamjenici članova Stegovnog povjerenstva 

1. izv. prof. dr. sc. Tomislav Marošević, zamjenik predsjednice 

2. doc. dr. sc. Ivana Kuzmanović Ivičić, zamjenica člana 

3. dr. sc. Rebeka Čorić, zamjenica člana 

 

9. Povjerenstvo za dodjelu nagrada nastavnicima i suradnicima – Vijeće – 5.11.22. – 4.11.24. 

1. prof. dr. sc. Rudolf Scitovski - predsjednik 

2. prof. dr. sc. Goran Lešaja, član, Georgia Southern University, USA  

3. doc. dr. sc. Danijel Grahovac, član 

4. izv. prof. dr. sc. Nenad Šuvak, zamjenski član – od 20.2.2023. 

 


