Klasa: 602-04/19-08/03
Urbroj: 2198-1-79-35/19-02
Datum: 12. ožujka 2019.

ZAPISNIK
sa 7. sjednice Stručnog vijeća Odjela za germanistiku u akad. godini 2018./2019.
održane 12. ožujka 2019. s početkom u 14 sati u učionici 135
Nazočni članovi Stručnog vijeća Odjela (8): Prof. dr. sc. Goran Lovrić, v.d. pročelnika Odjela
za germanistiku, izv. prof. dr. sc. Anita Pavić Pintarić, zamjenica v.d. pročelnika Odjela, prof.
dr. sc. Slavija Kabić, izv. prof. dr. sc. Zaneta Sambunjak, doc. dr. sc. Marijana Jeleč, doc. dr.
sc. Helga Begonja, Žaklina Radoš, viša lektorica – predstavnica nastavnika u nastavnim
zvanjima, Antonela Nekić, studentska predstavnica i
Odsutni članovi Stručnog vijeća Odjela (3): izv. prof. dr. sc. Tomislav Zelić (opravdano),
Nikolina Miletić, asistentica – predstavnica suradnika u nastavi, Luka Planinić, studentski
predstavnik
Nazočni ostali: Marija Perić, asistentica
Nakon što je utvrđen kvorum, predložen je sljedeći dnevni red:

Dnevni red
1. Ovjerovljenje zapisnika sa sjednice SV Odjela od 21. 2. 2019.
2. Prijedlog raspisa natječaja i imenovanja stručnog povjerenstva u natječajnom postupku za
izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda, za
znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologije, grana germanistika, na Odjelu
za germanistiku.
3. Organizacija Dana germanistike.
4. Zamolbe.
5. Obavijesti.
Dnevni red usvojen je jednoglasno.
Ad 1) Stručno vijeće usvojilo je zapisnik sa sjednice SV Odjela od 21. 2. 2019. sa 7 glasova
"za" i 1 glasom "suzdržan".
Ad 2) Stručno vijeće Odjela jednoglasno je odlučilo da se predloži raspis natječaja za izbor
jednog nastavnika (unaprjeđenje dr. sc. Nikoline Miletić, asistentice) u suradničko zvanje i na
radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje
filologije, grana germanistika, i imenovanje stručnog povjerenstva u sastavu:

1. Izv. prof. dr. sc. Anita Pavić Pintarić, Sveučilište u Zadru (područje humanističkih znanosti,
polje filologija, grana germanistika)
2. Doc. dr. sc. Helga Begonja, Sveučilište u Zadru (područje humanističkih znanosti, polje
filologija, grana germanistika)
3. Prof. dr. sc. Aneta Stojić, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci (područje
humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika)
Ad 3) Stručno vijeće Odjela usvojilo je prijedlog da prof. dr. dr. Rupprecht Baur bude
promotor na promociji prvostupnika Odjela za germanistiku sa 6 glasova "za" i 2 glasa
"suzdržan". Promocijom, koja će biti 6. svibnja, započet će Dani germanistike. Mole se svi
koji imaju prijedloge za aktivnosti da ih do kraja ožujka jave pročelniku Odjela.
Ad 4) Zamolbe
4.1. Stručno vijeće Odjela jednoglasno je odobrilo izv. prof. dr. sc. A. Pavić Pintarić
sudjelovanje na Austrijskim danima u Drohobytschu, Ukrajina, od 13. do 19. svibnja 2019.
godine, gdje će izlagati u suautorstvu s s prof. dr. sc. Anetom Stojić na temu „Austriazismen
im Kroatischen“.
4.2. Stručno vijeće Odjela jednoglasno je izabralo u povjerenstvo za Književni natječaj za
učenike njemačkoga jezika osnovnih i srednjih škola u Zadru i Zadarskoj županiji, dr. sc.
Nikolinu Miletić, asistenticu, Andreasa Steuxnera, lektora i Lanu Matičević, studenticu.
Nagrade učenicima s najboljim radovima uručit će se povodom Svjetskog dana knjige, 15.
travnja 2019. u Austrijskoj knjižnici Dr. Alois Mock.
4.3. Stručno vijeće Odjela jednoglasno je odobrilo izv. prof. dr. sc. Tomislavu Zeliću
sudjelovanje s izlaganjem na međunarodnom skupu XIII. Mediteranski korjeni filozofije od
3. do 7. travnja 2019. godine, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu
4.4. Stručno vijeće Odjela jednoglasno je odobrilo studentici Antoniji Vulić obranu
diplomskog rada pod naslovom Autobiografische Bekenntnisse der Kinder aus der „Operation
Kindertransport“ unter besonderer Berücksichtigung des Romans „Austerlitz“ von W. G.
Sebald, pred povjerenstvom: 1. prof. dr. sc. Goran Lovrić, voditelj, 2. prof. dr. sc. Slavija
Kabić, član i mentorica i 3. doc. dr. sc. Marijana Jeleč, član.
4.5. Stručno vijeće Odjela jednoglasno je odobrilo dr. sc. Nikolini Miletić, asistentici i Mariji
Perić, asistentici, sudjelovanje na međunarodnom znanstvenom skupu Slavofraz pod
naslovom „Perception of the Supernatural in Phraseology“, koji će se održati 12. i 13. travnja
2019. u Bratislavi, Slovačka.
Ad 12) Obavijesti
-

Od četvrtka, 14. ožujka u tajništvu radi na zamjeni Maja Bahnik, do povratka tajnice s
bolovanja.

-

Pročelnik će poslati promotivne materijale Odjela na Sajam stipendija koji se održava
u travnju u Zadru. Ako se netko želi uključiti, sudjelovati, neka se javi pročelniku do
20. ožujka.

-

Na sastanku sveučilišne koordinacije Povjerenstava za kvalitetu, Larissa Holz,
lektorica, održala je predavanje o DAAD stipendijama.
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-

Odjel je kontaktirala udruga studenata iz Rumunjske, koja se želi doći predstaviti
studentima 28. ožujka i tom prilikom održati radionicu za studente. Predložit će im se
da to naprave u terminu od 10 do 12 sati kada je učionica 144 slobodna.

Sjednica je završila u 14:25.
Zapisničarka:
Vilma Kotlar, mag.

V.d. pročelnika Odjela za germanistiku:
Prof. dr. sc. Goran Lovrić
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