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Datum: 12. prosinca 2018.

ZAPISNIK
s 4. sjednice Stručnog vijeća Odjela za germanistiku u akad. godini 2018./2019.
održane 12. prosinca 2018. s početkom u 14:00 sati u učionici 135
Nazočni članovi Stručnog vijeća Odjela (9): Prof. dr. sc. Goran Lovrić, v.d. pročelnika Odjela
za germanistiku, izv. prof. dr. sc. Anita Pavić Pintarić, zamjenica v.d. pročelnika, prof. dr. sc.
Slavija Kabić, izv. prof. dr. sc. Zaneta Sambunjak, doc. dr. sc. Marijana Jeleč, Žaklina Radoš,
viša lektorica – predstavnica nastavnika u nastavnim zvanjima, dr. sc. Helga Begonja,
poslijedoktorandica – predstavnica suradnika u nastavi, Antonela Nekić, studentska
predstavnica i Luka Planinić, studentski predstavnik
Odsutni članovi Stručnog vijeća Odjela (1): izv. prof. dr. sc. Tomislav Zelić (opravdano)
Nazočni ostali: Nakon što je utvrđen kvorum, predložen je sljedeći dnevni red:

Dnevni red
1. Ovjerovljenje zapisnika sa sjednice SV Odjela od 14. 11. 2018.
2. Izvješće o Planu znanstvenih aktivnosti za 2018. godinu.
3. Plan znanstvenih aktivnosti za 2019. godinu.
4. Plan evaluacije nastave zimskog semestra ak. god. 2018./2019.
5. Imenovanje Povjerenstva za preporuku Odjela za germanistiku za stipendiju Sveučilišta u
Zadru za izvrsne studente
6. Izmjene redova predavanja za IV. i VI. semestar preddiplomskog studija njemačkog jezika
i književnosti u akad. god. 2018./2019.
7. Zamolbe.
8. Obavijesti.
Dnevni red je usvojen jednoglasno.
Ad 1) Stručno vijeće Odjela usvojilo je zapisnik sa sjednice SV Odjela od 10. 10. 2018. sa 6
glasova "za" i 1 glas "suzdržan" uz izmjene:
- Ispred riječi "pročelnik" dodati v.d. na svim mjestima gdje nedostaje

-

"Stručno vijeća" izmijeniti u "Stručno vijeće" na svim mjestima gdje je pogrešno
napisano.
U 10.1. ispraviti riječ "nuischen" u "zwischen".

Ad 2) Stručno vijeće Odjela za germanistiku jednoglasno je usvojilo Izvješće o Planu
znanstvenih aktivnosti za 2018. godinu, uz nadopunu riječi "NE" u polju 7. za prof. dr. sc.
Slaviju Kabić.
Ad 3) Stručno vijeće Odjela za germanistiku jednoglasno je usvojilo Plan znanstvenih
aktivnosti za 2019. godinu, uz nadopunu teksta "Objavljivanje dva znanstvena rada" u polju 6.
za prof. dr. sc. Slaviju Kabić.
Ad 4) Stručno vijeće Odjela za germanistiku jednoglasno je usvojilo Plan evaluacije nastave
zimskog semestra ak. god. 2018./2019.: Uvod u studij njemačke književnosti, Njemački roman
nakon 1945., Austrijski književni ekspresionizam, Znanstveno pisanje, Uvod u književnu
interpretaciju I, Didaktika književnosti, Viteški roman, Njemačke jezične vježbe III i Usmenost
u pisanome mediju.
Ad 5) Stručno vijeća Odjela jednoglasno je izabralo u Povjerenstvu za preporuku Odjela za
germanistiku za stipendiju Sveučilišta u Zadru za izvrsne studente prof. dr. sc. Gorana Lovrića,
izv. prof. dr. sc. Anitu Pavić Pintarić i Antonelu Nekić, studentsku predstavnicu.
Ad 6) Stručno vijeća Odjela jednoglasno je prihvatilo Izmjene redova predavanja za IV. i VI.
semestar preddiplomskog studija njemačkog jezika i književnosti u akad. god. 2018./2019.,
prema kojima će predmet Povijest njemačkog jezika s historijskom gramatikom nositeljice izv.
prof. dr. sc. Anite Pavić Pintarić izvoditi Larissa Holz, lektorica.
Ad 7) Zamolbe
7.1. Stručno vijeća Odjela jednoglasno je studentici Matei Ćuk priznalo stručnu praksu izvršenu
u razdoblju od 16. srpnja 2018. do 16. studenog 2018. na Sveučilištu Alpen-Adria-Universität
Klagenfurt, Austrija u okviru Erasmus+ programa mobilnosti.
7.2. Stručno vijeća Odjela jednoglasno je studentici Tihani Micarakis odobrilo 150 eura u svrhu
odlaska na individualnu mobilnost studenata u okviru ERASMUS+ programa u ljetnom
semestru akad. god. 2018./2019. na Tehničko sveučilište u Dortmundu u Njemačkoj.
7.3. Stručno vijeća Odjela jednoglasno je studentici Julijani Čikara odobrilo 150 eura u svrhu
odlaska na individualnu mobilnost studenata u okviru ERASMUS+ programa u ljetnom
semestru akad. god. 2018./2019. na Sveučilištu Antonio Nebrija u Madridu.
7.4. Stručno vijeća Odjela jednoglasno je odobrilo dolaznu mobilnost studentice Inge Krause u
ljetnom semestru akad. god. 2018./2019. na Odjel za germanistiku.
Ad 8) Obavijesti
-

Svi nastavnici su pozvani pridružiti se Božićnom domjenku sa studentima Odjela za
germanistiku u Studentskom klubu u ponedjeljak 18. prosinca u 20:30 sati.
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-

U tijeku je preknjiženje sredstava na financijskim karticama zbog zaključenja
financijske godine.

-

Na mrežne stranice Odjela stavit će se logo mreže Petra.

-

Filološki odjeli Sveučilišta u Zadru planiraju zajedno prijaviti projekt za natječaj
"Unaprjeđenje stručne prakse u visokom obrazovanju", zainteresirani se mogu pridružiti
radnoj skupini.

-

Udruga sudskih tumača iz Splita predlaže suradnju u obliku radionice koju bi oni održali
za studente i nastavnike na Sveučilištu u Zadru, bez financijske naknade.

Sjednica je završila u 14:40.
Zapisničarka:
Vilma Kotlar, mag.

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