Klasa: 602-04/14-08/10
Urbroj: 2198-1-79-35/14-03
Zadar, 18. prosinca 2014.

ZAPISNIK
s redovne sjednice Stručnog vijeća Odjela za germanistiku održane 18. prosinca 2014. s
početkom u 14:00 sati u uredu 135 na Odjelu za germanistiku
Nazočni članovi Stručnog vijeća Odjela (8): Doc. dr. sc. Zaneta Sambunjak, pročelnica Odjela za
germanistiku, doc. dr. sc. Tomislav Zelić, zamjenik pročelnice, prof. dr. sc. Željka Matulina,
prof. dr. sc. Slavija Kabić, izv. prof. dr. sc. Goran Lovrić, doc. dr. sc. Mirjana Pehar, doc. dr. sc.
Anita Pavić Pintarić, Helga Begonja, asistentica – predstavnica asistenata
Odsutni članovi Stručnog vijeća Odjela (3): prof. dr. sc. Pavao Mikić, Geriena Karačić, lektorica
– predstavnica lektora, Suzana Sabol, studentska predstavnica
Nazočni ostali: dr. sc. Marijana Jeleč, viša asistentica i Nikolina Miletić, prof., asistentica
Nakon što je utvrđen kvorum, predložen je sljedeći dnevni red:
1. Obavijesti
2. Ovjerovljenje Zapisnika sa Sjednice Stručnog vijeća Odjela održane 27. 11. 2014.
3. Ovjerovljenje Zapisnika sa Sjednice Stručnog vijeća Odjela održane 20. 10. 2014.
4. Ovjerovljenje Zapisnika sa Sjednice Stručnog vijeća Odjela održane 29. 9. 2014.
5. Ovjerovljenje Zapisnika sa Sjednice Stručnog vijeća Odjela održane 12. 9. 2014.
6. Plan studentske evaluacije nastave za zimski semestar akad. god. 2014./2015.
7. Odabir kandidata u okviru Natječaja za financiranje mobilnosti nastavnika u okviru programa
Erasmus+
8. Molbe
Sa 1 „suzdržanim“ glasom i 7 „za“ prihvaćen je dnevni red.

Ad1) Obavijesti:
-

Pročelnica je obavijestila o dopisu prorektora Faričića kojim se podsjeća na ispravno
navođenje ustanove i sastavnice pri publiciranju znanstvenih radova, na način da se zbog
bibliometrije ne koriste nazivi ustanove u padežima. Primjer ispravnog navođenja:
Sveučilište u Zadru, Odjel za germanistiku. Primjer neispravnog navođenja: Odjel za
germanistiku Sveučilišta u Zadru.

-

Tema festivala znanosti ove je godine „Sunce“. Prijedlozi za popularizaciju znanosti se
mogu dostaviti do 6. veljače 2015. u Ured za znanost.

-

Doc. dr. sc. Pavić Pintarić je obavijestila o dogovorenim terminima za završne ispite za
akad. godinu 2014./15. Prijave se vrše u tajništvu odjela, a termini objavljuju na
službenim mrežnim stranicama Odjela:
o
o
o
o

utorak 24. 2. 2015. (u 10 sati) - prijava najkasnije 17. 2. 2015.
srijeda 8. 7. 2015. (u 12 sati) - prijava najkasnije 1. 7. 2015.
srijeda 23. 9. 2015. (u 10 sati) - prijava najkasnije 16. 9. 2015.
utorak 6. 10. 2015. (u 10 sati) - prijava najkasnije 30. 9. 2015.

-

Pročelnica obavještava da je dr. sc. Marijana Jeleč potpisala novi ugovor o radu u
svojstvu višeg asistenta i čestitala joj na napredovanju.

-

Pročelnica navodi da je obavijestila upravu o prekoračenju ovlasti izv. prof. dr. sc.
Gorana Lovrića koji je prejudicirao Odluku stručnog vijeća Odjela za germanistiku
prilikom prijave znanstvenog skupa upravi Sveučilišta u Zadru, navodeći da se skup
financira sredstvima Odjela za germanistiku u očekivanom iznosu od 50.000 kuna.

14:30 na sjednicu dolazi Geriena Karačić, lektorica – predstavnica lektora.
-

Doc. dr. sc. Pintarić je prenijela obavijesti sa redovne sjednice Senata održane u prosincu
2014.:
o Na blagajni Sveučilišta svi djelatnici mogu podići božićni poklon bon.
o Izvješće za VIF i PPU Odjeli trebaju predati do 5. siječnja 2015.
o Od 2015. godine nema više gotovinskog poslovanja na blagajni Sveučilišta.
o Način trošenja sredstava od školarina se od 2015. godine mijenja, što je posljedica
dogovora Rektorskog zbora i Vlade RH. Iz uprave će naknadno proslijediti
detaljnije obavijesti.
o Studenti kojima nedostaje ECTS bodova iz nastavničkih kompetencija (koji
studiraju kombinaciju nastavničkog i nenastavničkog dvopredmetnog studija) se
trebaju javiti u Centar S. Matičević koji će im osigurati nadoknadu bodova.
Apsolventima će biti osigurana konzultativna nastava do 31. kolovoza 2015.
Predmeti iz područja metodike, koje organiziraju Odjeli i dalje se računaju u
nastavničke kompetencije.

Ad 2) – Ad 5)
Prof. dr. sc. S. Kabić je zatražila da se u sva 4 zapisnika ispravi krivo napisana njezina titula, u
zapisniku od 12. 9. 2014. izbaci pogrešan navod o diplomskom radu Ivane Jurić (str. 5), a u
zapisniku od 27. studenog riječ „Jahren“ zamijeni sa „Jahre“. Asistentica Helga Begonja je
zatražila izmjenu u zapisniku od 27. studenog 2014. koja se odnosi na odlazak Katarine Frljužec
na Institut za translatologiju u Beču, a odlazak na Sveučilište u Mariboru se odnosi samo na
Barbaru Šiško.
14:50 sjednicu napušta prof. dr. sc. Slavija Kabić.
Zapisnik sa Sjednice Stručnog vijeća Odjela održane 27. 11. 2014. i zapisnik sa sjednice
Stručnog vijeća Odjela održane 20. 10. 2014. su usvojeni sa 6 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“.
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Zapisnik sa sjednice Stručnog vijeća Odjela održane 29. 9. 2014. i zapisnik sa sjednice Stručnog
vijeća Odjela održane 12. 9. 2014. su jednoglasno usvojeni.
14:55 na sjednicu se vraća prof. dr. sc. Slavija Kabić.
Ad 6) Predloženi plan evaluacije nastave za akad. god. 2014./2015. je jednoglasno usvojen uz
napomenu da se razdvoje studenti na predmetu Njemačke jezične vježbe 3, gdje su dvije
nositeljice (Karačić i Radoš), tako da svaki student ocjenjuje svoju lektoricu.
Ad 7) Pročelnica obavještava o pristiglom zahtjevu Ureda za međunarodnu suradnju za
rangiranjem kandidata koji su se prijavili na Natječaj za financiranje mobilnosti nastavnika u
okviru programa Erasmus +. Nakon rasprave je dogovoreno da će se Uredu za međunarodnu
suradnju uputiti prigovor na dopis i zatražiti između ostaloga i objašnjenje kriterija rangiranja.
15:11 sjednicu napušta doc. dr. sc. M. Pehar.
Ad 8) Molbe
-

Na molbu članova organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa „Familie
und Identität in der Gegenwartsliteratur“, izv. prof. dr. sc. Gorana Lovrića i više
asistentice, dr. sc. Marijane Jeleč, za odobravanjem sredstava za organizaciju
spomenutog skupa, Stručno vijeće Odjela na sjednici održanoj 18. prosinca 2014.
većinom je glasova (5 „za“, 2 „suzdržana“ i 1 „protiv“) prisutnih članova Stručnog vijeća
donijelo odluku da će se molba razmatrati kad Odjelu za germanistiku budu na
raspolaganju proračunska sredstva (PPU i VIF).

-

Na molbu CEEPUS-koordinatorice i članice organizacijskog odbora međunarodne
znanstvene ljetne škole CEEPUS TRANS 2015, asistentice Helge Begonja, za
odobravanjem sredstava za organizaciju spomenute škole, Stručno vijeće Odjela na
sjednici održanoj 18. prosinca 2014. većinom je glasova (5 „za“, 2 „suzdržana“ i 1
„protiv“) prisutnih članova Stručnog vijeća donijelo odluku da će se molba razmatrati
kad Odjelu za germanistiku budu na raspolaganju proračunska sredstva (PPU i VIF).

-

Prof. dr. sc. Željka Matulina moli da se na idućoj sjednici odabere satničar kako bi se
ubuduće spriječile kolizije u rasporedu nastave i ispita. Pročelnica odgovara da Odjel
predlaže raspored, a da je za konačan raspored zadužena sveučilišna informatička služba.

Sjednica je završila u 15:30 sati.
Zapisničarka:

Pročelnica Odjela za germanistiku:

Vilma Kotlar, mag.

Doc. dr. sc. Zaneta Sambunjak
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