Klasa: 602-04/14-08/06
Urbroj: 2198-1-79-35/14-02
Zadar, 29. rujna 2014.

ZAPISNIK
s izvanredne sjednice Stručnog vijeća Odjela za germanistiku održane 29. rujna 2014. s
početkom u 13.00 sati u uredu 135 na Odjelu za germanistiku
Nazočni članovi Stručnog vijeća Odjela (11): Doc. dr. sc. Zaneta Sambunjak, pročelnica Odjela
za germanistiku, doc. dr. sc. Tomislav Zelić, zamjenik pročelnice, prof. dr. sc. Željka Matulina,
prof. dr. sc. Pavao Mikić, prof. dr. sc. Slavija Kabić,izv. prof. dr. sc. Goran Lovrić, doc. dr. sc.
Mirjana Pehar, doc. dr. sc. Anita Pavić Pintarić, Geriena Karačić, lektorica, Helga Begonja,
asistentica (ECTS koordinatorica) i Suzana Sabol, studentska predstavnica
Predložen je sljedeći dnevni red:
1. Obavijesti
2. Izvedbeni plan studija za akad. god. 2014./2015.
3. Molbe
Dnevni red je prihvaćen s 1 glasom „protiv“ i 10 „za“.

Ad1) Obavijesti
-

Obavijesti o uputama prorektora Faričića od 12. rujna 2014. o pozivima policiji i
mjerama prevencije mogućih otuđivanja sveučilišne imovine. Preslike dopisa se mogu
nakon sjednice preuzeti u tajništvu.

-

Obavijest iz Ureda rektora o sudjelovanju obilježavanju Dana Grada Zadra i blagdana sv.
Krševana; traže se prijedlozi do 15. listopada.

-

Obavijest o petom sastanku koordinacije SOUK-a održanog 25. rujna 2014., kojem je
prisustvovala lektorica Geriena Karačić. Odjeli su pozvani da rasprave o postupku
vrednovanja nastavnog rada, a Povjerenstvo za kvalitetu Odjela da početkom nove
akademske godine podnese godišnje izvješće o radu i plan rada za iduću akad. godinu.

-

Izv. prof. dr. sc. Goran Lovrić najavljuje promjenu termina održavanja znanstvenog
skupa Familie und Identität in der Gegenwartsliteratur najavljenog na prošloj sjednici.
Umjesto u lipnju, skup će se održati ranije, zbog visokih cijena hotela u to doba godine.
O točnom datumu će se naknadno dostaviti obavijest.

Ad 2) Stručno vijeće Odjela je s 9 glasova „za“ i 2 „suzdržana“ usvojilo dostavljene silabuse kao
Izvedbeni plan preddiplomskog studija Njemačkog jezika i književnosti, Izvedbeni plan

diplomskog studija Njemačkog jezika i književnosti – nastavnički smjer, te Izvedbeni plan
diplomskog studija Njemačkog jezika i književnosti – prevoditeljski smjer, za akad. god.
2014./2015. Mole se svi nastavnici da opise predmeta na njemačkom jeziku dostave u roku od 30
dana kako bi se mogli objaviti.

Ad 3) Molbe

-

Stručno vijeće Odjela jednoglasno je donijelo odluku da se studentici Lauri Posnjak
priznaje Erasmus stručna praksa provedena u inozemnom poduzeću u Sloveniji. U
Dopunsku ispravu o studiju pod rubrikom Dodatne informacije, treba upisati sljedeću
napomenu: „Studentica je obavila stručnu praksu u Sloveniji u poduzeću Alt Plus d.o.o.,
Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, u trajanju od 1. ožujka do 1. lipnja 2014., u okviru
programa Erasmus. Studentica je prema ocjenama svog rada pokazala da vrsno poznaje
njemački jezik i stručno ga koristi u prevođenju.“

-

Stručno vijeće Odjela jednoglasno je donijelo odluku da se studentici Dori Kvarantan
priznaje Erasmus studijsko razdoblje (zimski i ljetni semestar) provedeno na inozemnom
sveučilištu, osvojeni ECTS bodovi i ocjene na Sveučilištu Karl Franzens u Grazu,
Austrija.

-

Na temelju izvješća ECTS-koordinatorice asistentice Helge Begonje Stručno vijeće
Odjela jednoglasno je donijelo odluku da se studentici Emmi Udovičić odobri upis u
statusu izvanrednog studenta u drugu godinu preddiplomskog studija uz polaganje
predmeta razlike navedenih u izvješću ECTS-koordinatorice.

-

Stručno vijeće Odjela jednoglasno je donijelo odluku da se lektoricu Žaklinu Radoš
razriješi funkcije MOZVAG i web administratora. Na idućoj sjednici će se izabrati novi
koordinator.

-

Stručno vijeće Odjela suglasilo se s odlaskom prof. dr. sc. Željke Matulina na službeni
put u Beč, Austrija od 4. prosinca 2014. do 9. prosinca 2014. radi sudjelovanja na
međunarodnom skupu 41. Österreichische Linguistiktagung Instituta za jezikoslovlje na
Sveučilištu u Beču s izlaganjem na temu o hrvatsko-njemačkim paralelama u okviru
radne sekcije „Verbale Agression: zwischen Macht und Ohnmacht“.

-

Stručno vijeće Odjela za germanistiku na svojoj se sjednici od 29. rujna 2014. suglasilo s
vanjskom suradnjom prof. dr. sc. Željke Matuline s Pedagoškim fakultetom u Bihaću
gdje bi u zimskom semestru akad. god. 2014./2015. na Odsjeku za njemački jezik i
književnost izvodila predmet Fonetika i fonologija njemačkog jezika 1 sat predavanja i 1
sat vježbi. Nastavu će održati kumulativno u dvije ili tri sesije.

-

Stručno vijeće Odjela jednoglasno odobrava temu diplomskog rada „Der
Fremdsprachenunterricht in den Montessori Schulen“ studentici Tei Buntić te imenuje
povjerenstvo za obranu u sastavu 1. doc. dr. sc. Anita Pavić Pintarić, 2. doc. dr. sc.
Mirjana Pehar (mentorica), 3. doc. dr. sc. Zaneta Sambunjak.

-

Stručno vijeće Odjela jednoglasno odobrava temu diplomskog rada „Gott und Teufel in
Lenaus Faust“ studentu Toniju Lovriću te imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu 1.
doc. dr. sc. Tomislav Zelić, 2. doc. dr. sc. Zaneta Sambunjak (mentorica), 3. doc. dr. sc.
Anita Pavić Pintarić.
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-

Stručno vijeće Odjela sa 6 glasova „za“, 1 „protiv“ i 3 „suzdržana“ odobrava temu
završnog rada „Form, Struktur und Kritik von Goethes Iphigenie auf Tauris und Schillers
Wallenstein“ studentici Kristini Babić te imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu 1.
doc. dr. sc. Zaneta Sambunjak, 2. doc. dr. sc. Tomislav Zelić (mentor), 3. prof. dr. sc.
Jure Zovko.

-

Stručno vijeće Odjela sa 6 glasova „za“, 1 „protiv“ i 3 „suzdržana“ odobrava temu
završnog rada „Ästhetischer Katholizismus in Schillers Maria Stuart“ studentici Maji
Ravlić te imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu 1. doc. dr. sc. Zaneta Sambunjak, 2.
doc. dr. sc. Tomislav Zelić (mentor), 3. prof. dr. sc. Jure Zovko.

Sjednica je završila u 14:15 sati.
Zapisničarka:
Za Ingu Sladović-Maričić:

Pročelnica Odjela za germanistiku:

Vilma Kotlar, mag.

Doc. dr. sc. Zaneta Sambunjak
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