Klasa: 602-04/13-08/1
Urbroj: 2198-1-79-35/13-28
Zadar, 15. ožujka 2013.

Zapisnik
sa sjednice Stručnog vijeća Odjela za germanistiku održane 5. ožujka 2013. s početkom
u 14 sati.
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, izv. prof. dr. sc. Slavija Kabić, izv. prof. dr. sc. Goran Lovrić, doc. dr. sc. Mirjana
Pehar, doc. dr. sc. Anita Pavić Pintarić, Marina Lovrić, lektorica.
Nije nazočan: Prof. dr. sc. Pavao Mikić.
Nazočni djelatnici Odjela za germanistiku: Helga Begonja, asistentica, ECTS koordinatorica,
Žaklina Radoš, web koordinatorica, Geriena Karačić, lektorica, Marijana Jeleč, asistentica i
Andrea Meixner, ugovorna DAAD lektorica.
Predložen slijedeći
Dnevni red
1. Ovjerovljenje zapisnika sa sjednice Stručnog vijeća Odjela od 8.veljače 2013
2. Ovjerovljenje zapisnika sa sjednice Stručnog vijeća Odjela od 15.veljače 2013.
3. Silabusi
4. Potvrda izbora šefa katedre za njemačku književnost
5. Potvrda izbora zamjenika šefa katedre za njemački jezik
6. Izbor znanstvenog voditelja buduće austrijske knjižnice
7. Molbe nastavnika i studenata
8. Obavijesti.
Dnevni red jednoglasno prihvaćen.

Ad1) Zapisnik sa sjednice Stručnog vijeća Odjela od 8. veljače 2013. jednoglasno prihvaćen.
Ad2) Zapisnik sa izvanredne sjednice Stručnog vijeća Odjela od 15. veljače 2013. prihvaćen
većinom glasova (5 „za“, 2 „protiv“ 1 „suzdržan“ ).
Ad3) Stručno vijeća Odjela za germanistiku jednoglasno je zaključilo da silabusi (izvedbeni
plan nastave) za sve jezične vježbe u rubrici –Uvjeti pohađanja nastave, polaganja ispita i
termini ispita- moraju sadržavati sljedeću formulaciju: redovito pohađanje nastave, aktivno
sudjelovanje u nastavi, redovito izvršavanje domaćih uradaka, usmeni i pismeni završni ispit
(Regelmäßige und aktive Anwesenheit und Teilnahme am Unterricht, regelmäßige Abgabe
der verpflichtenden Hausaufgaben, schriftliche und mündliche Abschlussprüfung).
Stručno vijeće Odjela za germanistiku jednoglasno je prihvatilo prijedlog doc. dr. sc.
Tomislava Zelića da njegovi kolegiji u rubrici uvjeti pohađanja nastave, polaganja ispita i
termini ispita sadržavaju sljedeću formulaciju:
prvi uvjet: dolaženje na predavanje i sudjelovanje u seminarima
drugi uvjet: a) usmeni referat ili pismeni ispit
b) usmeni referat uz kraći seminarski rad
c) seminarski rad (veliki)
Ad4) Stručno vijeća Odjela za germanistiku potvrđuje odluku vijeća katedre za njemačku
književnost Odjela za germanistiku sa sjednice održane 1. ožujka 2013. o izboru izv. prof. dr.
sc. Slavije Kabić, šeficom Katedre za njemačku književnost na Odjelu za germanistiku za
akademsku godinu 2012./2013. i 2013./2014.
Ad5) Potvrđuje se odluka vijeća Katedre za njemački jezik sa sjednice održane 28. veljače
2013., a na prijedlog prof. dr. sc. Željke Matulina, šefice Katedre za njemački jezik, da se za
njenu zamjenicu izabere doc. dr. sc. Anita Pavić Pintarić.
Ad6) Stručno vijeće Odjela za germanistiku za znanstvenu voditeljicu buduće austrijske
knjižnice većinom glasova (7 „za“ i 1 „suzdržan“) bira doc. dr. sc. Anitu Pavić Pintarić.
Ad7) Stručno vijeće Odjela za germanistiku na sjednici održanoj 5. ožujka 2013. temeljem
zamolbe studenata: Kristine Babić, Mihaele Čirko, Tee Gatti, Lee Gvozdenović, Ane Jankaš,
Tonija Lovrića, Dominika Murića Kl. 602-04/13-06/1 Ur. br. 2198-1-79-35/13-4 od 27.
veljače 2013., preporuke Stručnog vijeća Odjela za germanistiku Kl. 602-04/13-08/1 Ur. Br.
2198-1-79-35/13-20 od 18. veljače 2013., te e-mail dopisa glavne tajnice Antonelle Lovrić,
dipl. iur. od 25. veljače 2013. Daje preporuku lektorici Žaklini Radoš, nositeljici kolegija
„Jezične vježbe V“, da studentima Kristini Babić, Mihaeli Čirko, Tei Gatti, Lei Gvozdenović,
Ani Jankaš, Toniju Lovriću, Dominiku Muriću svojim potpisom omogući pristup na tri
ispitna termina u redovitim odnosno izvanrednim ispitnim rokovima.
Ad8) Pročelnica doc. dr. sc. Zaneta Sambunjak je pročitala dopis prorektora prof. dr. sc.
Josipa Faričića o uputi ministra znanosti obrazovanja i sporta dr. sc. Željka Jovanovića o
trajanju ugovora za djelatnike u suradničkim zvanjima s molbom da se toj uputi prilagode
procedure pokretanja natječajnog postupka za izbor djelatnika u suradničkim zvanjima u
znanstveno-nastavna zvanja. Ukratko, prema Uputama nije moguće izabirati djelatnike u

znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta prije nego što u suradničkom zvanju
provedu ukupno deset godina.
Zamjenik pročelnice doc. dr. sc Tomislav Zelić predlaže da Odjel za germanistiku sufinancira
studentima Odjela za germanistiku posjet kazališnoj predstavi „Preobražaj“ Franza Kafke
gostujućeg kazališta HNK iz Splita. Prijedlog jednoglasno prihvaćen.
Sjednica završila u 16.15 sati.
Zapisničarka:

Pročelnica Odjela za germanistiku:

Inge Sladović-Maričić

Doc. dr. sc. Zaneta Sambunjak

