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Zadar, 10. svibnja 2013.

Zapisnik
sa sjednice Stručnog vijeća Odjela za germanistiku održane 3. svibnja 2013. s početkom
u 8 sati.
Nazočni članovi Stručnog vijeća Odjela (5): Doc. dr. sc. Zaneta Sambunjak, pročelnica Odjela
za germanistiku, doc. dr. sc. Tomislav Zelić, zamjenik pročelnice, prof. dr. sc. Pavao Mikić,
doc. dr. sc. Mirjana Pehar, doc. dr. sc. Anita Pavić Pintarić.
Opravdano odsutna prof. dr. sc. Željka Matulina.
Neopravdano odsutni: Izv. prof. dr. sc. Slavija Kabić, izv. prof. dr. sc. Goran Lovrić
(opravdao se nakon sjednice) i Marina Lovrić, lektorica.
Nazočni djelatnici Odjela za germanistiku: Helga Begonja, asistentica, ECTS koordinatorica,
Andrea Meixner, ugovorna DAAD lektorica.
Predložen sljedeći:
Dnevni red
1. Obavijesti
2. Ovjerovljenje zapisnika sa sjednice Stručnog vijeća Odjela od 3. travnja 2013.
3. Raspisivanje natječaja i imenovanje stručnog povjerenstva u natječajnom postupku za izbor
jednog suradnika u suradničko zvanje asistenta ili višeg asistenta za znanstveno područje
humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, grana germanistika (njemački jezik) na Odjelu
za germanistiku Sveučilišta u Zadru (upražnjeno/zamjensko radno mjesto)
4. Imenovanje predsjednika/ce organizacijskog odbora kongresa u organizaciji Odjela za
germanistiku
5. Izmjene i dopune odjelnih akata-prijedlog
6. Molbe.
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Dnevni red jednoglasno prihvaćen
Ad 1)
-Pročelnica obavješćuje SVO da je Marina Lovrić, lektorica, dala ostavku na funkciju
predstavnice nastavnika u nastavnom zvanju u Stručnom vijeću Odjela za germanistiku.
-Pročelnica obavješćuje SVO o sadržaju dopisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o
povećanju proračuna na stavkama za znanstvenu djelatnost.
-Pročelnica obavješćuje SVO o sadržaju dopisa Agencije za znanost i visoko obrazovanje o
tematskom vrednovanju ispunjenosti minimalnih uvjeta u postupku odobravanja novih
studijskih programa javnih sveučilišta.
-Pročelnica obavješćuje SVO o sadržaju dopisa Agencije za znanost i visoko obrazovanje o
kriterijima za vrednovanje online studija.
-Pročelnica obavješćuje SVO o sadržaju i zaključcima sa sastanka o sustavu osiguravanja i
unaprjeđivanja kvalitete od 17. travnja 2013.
-Doc. dr. sc. Mirjana Pehar, predsjednica Povjerenstva za kvalitetu Odjela za germanistiku,
obavješćuje SVO o sastanku za kvalitetu, održanom 9. travnja 2013. gdje su se navodili
primjeri neuspjeloga pokušaja uvođenja mentorstva na način kako je to bilo zamišljeno u
samome početku. Pokazan je i primjer dobre prakse s Odjela za informacijske znanosti, koji
su već 2008. uveli mentorstvo po studijskim godinama i to im sada funkcionira bez
prijekorno. Taj bi način mogao i trebao zaživjeti i na Odjelu za germanistiku.
- Pročelnica obavješćuje SVO o Planu provedbe studentske evaluacije nastavnog procesa i
rada nastavnika za ljetni semestar ak. god. 2012./ 2013. i preporuča da svi nastavnici, zbog
potpune transparentnosti rada, dostave popise svih svojih kolegija za vrednovanje u sklopu
studentskih anketa.
Ad2) Zapisnik sa sjednice Stručnog vijeća Odjela za germanistiku održane 3. travnja 2013.
jednoglasno je prihvaćen.
Ad 3) -Stručno vijeće Odjela za germanistiku jednoglasno predlaže Stručnom vijeću za
humanističko područje raspisivanje natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje
asistenta ili višeg asistenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje
filologija, grana germanistika (Njemački jezik) na Odjelu za germanistiku Sveučilišta u Zadru
(upražnjeno/zamjensko radno mjesto).
-Stručno vijeće Odjela za germanistiku (4 „za“ i 1 „suzdržan“) predlaže Stručnom vijeću za
humanističko područje imenovanje stručnog povjerenstva u natječajnom postupku za izbor
jednog suradnika u suradničko zvanje asistenta ili višeg asistenta za znanstveno područje
humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, grana germanistika (Njemački jezik) na
Odjelu za germanistiku Sveučilišta u Zadru (upražnjeno/zamjensko radno mjesto)u sastavu:
1.
2.
3.

Doc. dr. sc. Zaneta Sambunjak
Doc. dr. sc. Mirjana Pehar
Doc. dr. sc. Anita Pavić Pintarić

Ad4) Za predsjednika organizacijskog odbora kongresa o Hermannu Bahru u organizaciji
Odjela za germanistiku jednoglasno se imenuje doc. dr. sc. Tomislav Zelić.
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Ad5) Prijedlog Izmjena i dopuna odjelnih akata jednoglasno je prihvaćen uz nadopune: U
prilogu
Ad6)
- Stručno vijeće Odjela za germanistiku na sjednici održanoj 3. svibnja 2013. jednoglasno
daje S u g l a s n o s t da se prof. dr. sc. Željki Matulina odobri plaćeni dopust od 6. do 8.
svibnja 2013. a u svrhu boravka na sastanku radne skupine za frazeologiju Hrvatskoga
filološkoga društva na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Stručno vijeće Odjela suglasno je i s
pokrivanje troškova autobusne karte na relaciji Zadar-Zagreb-Zadar u okviru odobrenih
sredstava Odjela.
- Stručno vijeće Odjela za germanistiku na sjednici održanoj 3. svibnja 2013. jednoglasno
daje S u g l a s n o s t da se doc. dr. sc. Mirjani Pehar odobri plaćeni dopust od 13. do 16.
lipnja 2013. a u svrhu sudjelovanja s izlaganjem na temu Ganzheitliches Prinzip beim Lernen
von Fremdsprachen i vođenje sekcije na međunarodnoj konferenciji u Brnu, Masaryk
Universität, Pädagogische Fakultät, Republika Češka.
-Stručno vijeće Odjela za germanistiku na sjednici održanoj 3. svibnja 2013. jednoglasno daje
S u g l a s n o s t da se doc. dr. sc. Tomislavu Zeliću odobri plaćeni dopust od 3. do 6. lipnja
2013. god., jer je u svojstvu voditelja (Course Director) poslijediplomskoga kolegija
„Filologija i filozofija u ranom Romantizmu“ (Philologie und Philosophie in der
Frühromantik) pozvan održati izlaganje o odnosu tzv. „niže“ i „više“ kritike u filologiji i
filozofiji prema F. Schlegel, Boeckh i Nietzsche (Das Verältnis der 'niederen' und 'höheren’
Kritik in der Philologie und Philosophie nach F. Schlegel, Boeckh und Nietzsche) na
Interuniverzitetskom centru (IUC) u Dubrovniku (www.iuc.hr).
- Stručno vijeće Odjela za germanistiku na sjednici održanoj 3. svibnja 2013. jednoglasno
daje S u g l a s n o s t da se studenticama Antonelli Puh, Maji Bajuk, Ivani Jurić, Patriciji
Šarić, Anji Kuraja odobri odlazak na studijski period boravka u inozemstvu u okviru
programa Erasmus (Program za cjeloživotno učenje) u akad. god. 2013./2014.

Sjednica završila u 10 sati.

Zapisničarka:

Pročelnica Odjela za germanistiku:

Inge Sladović-Maričić

Doc. dr. sc. Zaneta Sambunjak
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