Klasa: 602-04/17-08/02
Urbroj: 2198-1-79-35/17-07
Datum: 13. siječnja 2017.
ZAPISNIK
sa 4. sjednice Stručnog vijeća Odjela za germanistiku u akad. godini 2016./2017.
održane 13. siječnja 2017. s početkom u 12 sati u uredu 135
Nazočni članovi Stručnog vijeća Odjela (8): Izv. prof. dr. sc. Goran Lovrić, pročelnik Odjela
za germanistiku, 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 lektora, dr. sc. Helga Begonja, poslijedoktorandica – predstavnica asistenata i
Katarina Delač, studentska predstavnica
Odsutni članovi Stručnog vijeća Odjela (2): prof. dr. sc. Slavija Kabić, zamjenica pročelnika
Odjela za germanistiku (opravdano) i Toni Lovrić, studentski predstavnik (opravdano)
Nazočni ostali (2): Tea Šegić, asistentica i Marija Perić, asistentica.
Nakon što je utvrđen kvorum, predložen je dnevni red.
Dnevni red

1. Potvrda izbora predstavnice asistenata
2. Ovjerovljenje zapisnika sa sjednice SV Odjela od 2. 12. 2016.
3. Izvješće Odjela o provedenim znanstvenim aktivnostima u 2016. godini i ažuriranje
planova za 2017.
4. Izmjene i dopune plana rada nastavnika i suradnika na Odjelu za germanistiku za
akad. god. 2016./2017.
5. Dani germanistike – organizacija i prijedlozi aktivnost
6. Obavijesti
7. Molbe

Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad 1) Stručno vijeće Odjela jednoglasno je potvrdilo izbor dr. sc. Helge Begonja,
poslijedoktorandice za predstavnicu asistentica u Stručnom vijeću Odjela za germanistiku za
akademske godine 2016./2017. i 2017./2018.
Ad 2) Stručno vijeće Odjela jednoglasno je usvojilo Zapisnik sa sjednice od 2. prosinca 2016.
s 8 glasova „za“.
Ad 3) Stručno vijeće Odjela jednoglasno je usvojilo Izvješće Odjela o provedenim
znanstvenim aktivnostima u 2016. godini i ažurirane planove za 2017.

Ad 4) Stručno vijeće Odjela jednoglasno je usvojilo Izmjene i dopune plana rada nastavnika i
suradnika na Odjelu za germanistiku za akad. god. 2016./2017. koji će se uputiti Senatu
Sveučilišta.
Ad 5) Dani germanistike se planiraju u mjesecu travnju 2017. godine tako da se tijekom tog
razdoblja organizira i promocija prvostupnika predviđena za 28. travnja. Pročelnik je naznačio
da će Dani germanistike biti u znaku 60te godišnjice osnutka Odjela i predložio da proslava
obuhvati predstavu dramske i glazbene skupine Odjela, studentske projekte te eventualno izlet
sa studentima. Nakon kraće rasprave dogovoreno je da se drugi konkretni prijedlozi aktivnosti
dostave za iduću sjednicu Stručnog vijeća Odjela.
Ad 6) Obavijesti
-

Koordinator Otvorenih dana Odjela za germanistiku je ove godine viša lektorica
Marina Lovrić koja će pripremiti potrebne materijale u suradnji sa studentima.
Otvoreni dan se ove godine organizira 17. siječnja u Gradskoj loži. Mole se
zainteresirani da pošalju koordinatorici materijale za prezentaciju.

-

U posjetu Sveučilištu u Zadru dolazi voditelj Odjela za kulturu Veleposlanstva SR
Njemačke u Zagrebu Arne Hartig koji će održati javno predavanje u petak 20. siječnja
u 10 sati u učionici 144 i nakon toga se sastati s nastavnicima Odjela i posjetiti upravu
Sveučilišta. Mole se nastavnici da motiviraju studente na dolazak na predavanje.

-

DAAD je prihvatio financiranje ljetne škole u iznosu stipendija za 7 studenata. Uskoro
će se pokrenuti i poduzeti daljnje aktivnosti vezane uz organizaciju ljetne škole.

-

Književno-znanstveni skup u organizaciji izv. prof. dr. sc. Gorana Lovrića, prof. dr.
sc. Slavije Kabić i doc. dr. sc. Marijane Jeleč pod nazivom „Die Darstellung
Südosteuropas in der Gegenwartsliteratur“ se planira za 22. i 23. rujna 2017. godine.

-

Do 24. veljače je potrebno ažurirati informacijski paket odjela na hrvatskom i
engleskom jeziku. Dr. sc. Helga Begonja, Erasmus koordinatorica dostavit će
ažurirane verzije Uredu za međunarodnu suradnju.

-

Na Facebooku je otvorena Alumni grupa bivših studenata Odjela za germanistiku u
koju se do sada pridružilo preko 250 članova.

-

Za potrebe nastave Uvoda u studij njemačkog jezika u ljetnom semestru rezervirat će
se učionica 143 u istom terminu kao prošle godine. Nastavnici koji očekuju velike
grupe u ljetnom semestru i žele koristiti učionicu 143 trebaju se javiti tajnici tijekom
idućih nekoliko dana radi uvida u slobodne termine i eventualne rezervacije.

-

Senat je donio izmjene i dopune odluka o završnim i diplomskim radovima koje se
odnose na obavezu korištenja softvera za utvrđivanje izvornosti rada (Turnitin).

-

Na sjednici Senata predočene su odjelne prioritetne liste za napredovanje djelatnika u
2017. godini u kojima je izostala potreba Odjela za germanistiku za unaprjeđenjem
poslijedoktoranda u znanstveno-nastavno zvanje docenta, uz obrazloženje da nema
raspoloživih koeficijenata složenosti poslova ni za sve nastavnike kojima istječe
ugovor u ovoj godini.
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Ad 7. Molbe
1. Stručno vijeće Odjela jednoglasno je odobrilo studentici Marijani Bunjevac
nadoknadu izbornog predmeta iz književnog modula (iz zimskog semestra) u ljetnom
semestru u ovoj akademskoj godini.
2. Stručno vijeće Odjela jednoglasno je odobrilo studentici Matei Ćuk financijsku pomoć
u iznosu od 150 eura za razdoblje Erasmus+ mobilnosti u ljetnom semestru na
sveučilištu Karl-Franzes Universität.
3. Stručno vijeće Odjela jednoglasno je odobrilo studentu Marijanu Zubčiću financijsku
pomoć u iznosu od 150 eura za razdoblje Erasmus+ mobilnosti u ljetnom semestru na
sveučilištu u Hannoveru.
4. Stručno vijeće Odjela je sa 6 glasova „za“ i 2 „suzdržan“ izglasalo da se studentici
Mirjam Katić ne priznaju bodovi s ljetne škole na Sveučilištu u Grazu uz obrazloženje
da se zamolba odnosi na priznavanje predmeta koje je studentica prethodno odslušala i
položila na Sveučilištu u Zadru.
5. Stručno vijeće Odjela jednoglasno je odobrilo odlazak izv. prof. dr. sc. Tomislavu
Zeliću od 5. do 10. veljače 2017. odlazak na Westfälische Wilhelms-Universität
Münster (Njemačka) gdje će u sklopu programa ERASMUS+ održati izlaganje i
masterclass o mediteranizmu u njemačkoj i europskoj književnosti na Graduate School
Practices of Literature.
6. Stručno vijeće Odjel jednoglasno je odlučilo odgoditi za iduću sjednicu zamolbu izv.
prof. dr. sc. Tomislava Zelića za odobravanje teme i imenovanje povjerenstva za
obranu diplomskog rada studente Ive Jurlete uz sugestije za prestrukturiranjem rada i
zamolbu mentoru da dostavi prijedloge konačnog naslova i povjerenstva.

Sjednica je završila u 13:10.
Zapisničarka:
Vilma Kotlar, mag.

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