Klasa: 602-04/17-08/13
Urbroj: 2198-1-79-35/17-06
Datum: 3. srpnja 2017.
ZAPISNIK
sa 14. sjednice Stručnog vijeća Odjela za germanistiku u akad. godini 2016./2017.
održane 3. srpnja 2017. s početkom u 12:00 sati u učionici 144
Nazočni članovi Stručnog vijeća Odjela (9): Izv. prof. dr. sc. Goran Lovrić, pročelnik Odjela
za germanistiku, prof. dr. sc. Slavija Kabić, zamjenica pročelnika, izv. prof. dr. sc. Zaneta
Sambunjak, izv. prof. dr. sc. Anita Pavić Pintarić, izv. prof. dr. sc. Tomislav Zelić, doc. dr. sc.
Marijana Jeleč, Žaklina Radoš, viša lektorica – predstavnica nastavnika u nastavnim zvanjima
Antonela Nekić, studentska predstavnica i Andriana Čarapina, zamjenica studentskog
predstavnika
Odsutni članovi Stručnog vijeća Odjela (1): dr. sc. Helga Begonja, poslijedoktorandica –
predstavnica suradnika u nastavi (opravdano)
Nazočni ostali (4): Geriena Karačić, viša lektorica, Larissa Holz, DAAD lektorica, Marija
Perić, asistentica i Luka Antonio Gotovac, zamjenik studentske predstavnice
Nakon što je utvrđen kvorum, predložen je dnevni red.

Dnevni red

1. Ovjerovljenje zapisnika sa sjednice SV Odjela od 19. 6. 2017.
2. Prijedlog uspostave suradnje s Institutom za njemački jezik i književnost TU
Dortmund (DAAD Germanistische Institutionspartnerschaft)
3. Prijedlog sklapanja Erasmus+ ugovora sa Sveučilištem u Beču i Institutom za
njemački jezik i književnost TU Dortmund.
4. Rasprava o nacrtu prijedloga Odluke Rektorskog zbora RH.
5. Zamolbe.
6. Obavijesti.
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad 1) Stručno vijeće Odjela usvojilo je zapisnik od 19. 6. 2017. sa 7 „za“ i 2 „suzdržana“
glasa uz izmjenu Ad 8, točke 3 koja glasi: „Članovi Senata su upoznati s dijelovima
prijedloga Rektorskog zbora za uvjete za napredovanje“.
Ad 2) Prijedlog pročelnika Odjela izv. prof. dr. sc. Gorana Lovrića da se uspostavi suradnja s
Institutom za njemački jezik i književnost
na TU Dortmund (Fakultät für
Kulturwissenschaften) i zajednički predloži DAAD-u da prihvati i pruži potporu suradnji u

sklopu „Germanistische Institutionspartnerschaft“ Stručno vijeće Odjela usvojilo je s 8 „za“ i
1 „suzdržanim“ glasom.
Ad 3) Prijedlog pročelnika Odjela izv. prof. dr. sc. Gorana Lovrića da se sklopi Erasmus+
ugovora sa Sveučilištem u Beču i Institutom za njemački jezik i književnost TU Dortmund
Stručno vijeće Odjela usvojilo je jednoglasno.
Ad 4) Nakon rasprava o nacrtu prijedloga Odluke Rektorskog zbora RH, dogovoreno je da će
svi nastavnici koji imaju prijedloge za izmjene i dopune, dostaviti ih e-mailom u tajništvo
Odjela do četvrtka 6. srpnja u formi natuknica, nakon čega će se objedinjeni u jednom
dokumentu poslati prorektoru prof. dr. sc. Josipu Faričiću.
Ad 5) Zamolbe
1. Stručno vijeće Odjela jednoglasno je odobrilo plaćeni dopust izv. prof. dr. sc.
Tomislavu Zeliću od 4. do 9. rujna 2017. zbog sudjelovanja na znanstvenom skupu
„Mare nostrum – Negotiating European Values and Ideas in the Mediterranean“ na
IUC u Dubrovniku, uključujući refundiranje troškova puta, smještaja, kotizacije i
dnevnica.
2. Stručno vijeće Odjela jednoglasno je odobrilo plaćeni dopust izv. prof. dr. sc. Zaneti
Sambunjak od 11. do 15. listopada 2017. zbog sudjelovanja s izlaganjem na temu
Omer Paša Latas Ive Andrića na međunarodnom znanstvenom skupu u organizaciji
Instituta za Slavistiku Karl Franzen Sveučilišta u Grazu u Bukureštu, Rumunjska,
uključujući refundiranje troškova puta, smještaja, kotizacija i dnevnica od sredstava
NIF-a.
3. Stručno vijeće Odjela jednoglasno je odobrilo plaćeni dopust izv. prof. dr. sc. Zaneti
Sambunjak od 13. do 19. studenoga 2017. zbog sudjelovanja s izlaganjem na temu
Mittelmeer - Balkan - Orient - Identität, Alterität und Alienität in der deutschen
Sprache, Literatur und Kultur na 10. Jahrestagung des südosteuropäischen
Germanistenverbandes (SOEGV) u Dubrovniku, Hrvatska, uključujući refundiranje
troškova puta, smještaja, kotizacije i dnevnica od sredstava PU-a i odjelnih sredstava.
4. Stručno vijeće Odjela jednoglasno je odobrilo plaćeni dopust doc. dr. sc. Marijani
Jeleč od 30. kolovoza do 5. rujna 2017. za znanstveno-istraživački rad na Institutu za
germanistiku Sveučilišta u Beču i u Austrijskoj nacionalnoj knjižnici.
5. Stručno vijeća Odjela jednoglasno je odlučilo da izv. prof. dr. sc. Anita Pavić Pintarić i izv.
prof. dr. sc. Goran Lovrić obavijeste studenticu Dariju Jović o mišljenju o predloženoj temi
diplomskog rada te obave s njom razgovor mogućem mentorstvu i/ili promjeni teme.
Ad 6) Obavijesti
1. Iz uprave Sveučilišta u Zadru su obavijestili da izabrane organizacijske i programske
odbore ljetne škole ne treba potvrditi Stručno vijeće Odjela.
2. Na Senatu su obavijestili da će se ubrzo svim djelatnicima dostaviti rješenja o
godišnjem odmoru.
3. Senat je donio kalendar nastavnih aktivnosti za iduću akademsku godinu.
4. Sveučilište u Zadru je sklopilo ugovor za sudjelovanje u projektu OPERAS.
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5. U tijeku je sklapanje ugovora s agencijom Stentor za stručnu praksu prevoditelja u
suradnju s Odjelom za talijanistiku.
6. Zbog tehničkih propusta nisu napravljene evaluacije nastavnika i predmeta Metodika
nastave njemačkog jezika, Poredbena idiomatika i Predožujska književnost.
7. Prijedlozi za suradnju na Ljetnoj školi koja će se organizirati zajedno sa Sveučilištem
u Trstu mogu se poslati prorektoru izv. prof. dr. sc. Slavenu Zjaliću do 6. srpnja 2017.
Sjednica je završila u 12:45 sati.
Zapisničarka:
Vilma Kotlar, mag.

Pročelnik Odjela za germanistiku:
Izv. prof. dr. sc. Goran Lovrić
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