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Na temelju čl. 2. i čl. 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog 
predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna 
zvanja (NN br: 129/05), čl. 23. Statuta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu (2008.), te prijedloga predsjednika Stručnog povjerenstva Katoličkoga 
bogoslovnog  fakulteta (KBF-a) Sveučilišta  u Zagrebu za niže navedenu kandidatkinju 26. 
ožujka 2018. godine, KBF Sveučilišta u Zagrebu izdaje sljedeću 

 
O B A V I J E S T 

 
I. Dr. sc. Martina s. Ana Begić, pristupnica natječaja KBF-a Sveučilišta u Zagrebu za 

izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta na Katedri moralne 
teologije, održat će 

NASTUPNO PREDAVANJE 
 

u ponedjeljak, 9. travnja 2018. godine u vremenu od 14.15 do 15.00 sati u 
dvorani III, na adresi Vlaška 38, kao jedina pristupnica u postupku izbora u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja humanističkih 
znanosti, polja teologije na Katedri moralne teologije, s temom: 
 

„RAZUMIJEVENJE GRIJEHA KOD MLADIH DANAS“ 

II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom KBF-a Sveučilišta u 
Zagrebu, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Franjo Podgorelec, izvanredni profesor KBF-a 
Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik, izv. prof. dr. sc. Suzana Vuletić, izvanredna 
profesorica KBF-a u Đakovu, vanjska članica, doc. dr. sc. Silvija Migles, docentica KBF-
a Sveučilišta u Zagrebu, članica, zatim pred nastavnicima i studentima treće godine 
Preddiplomskog studija Religijske pedagogije i katehetike u okviru kolegija Osnovne 
moralne teologije, kao i pred drugim zainteresiranim osobama. 
 

III. Nakon održanoga nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu 
pristupnici postavljati pitanja u vezi s temom predavanja. Nakon održanog predavanja 
i rasprave Stručno povjerenstvo treba načiniti pisanu ocjenu o nastupnom predavanju 
imenovane u obliku Zapisnika, kojeg trebaju potpisati svi članovi. 
 

IV. Pozivamo sve zainteresirane na nastupno predavanje imenovane pristupnice.  
 

 
                                                                                                            D e k a n 

 
 

                                                                                                                           Prof. dr. sc. Mario Cifrak 
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