Klasa: 602-04/19-08/05
Urbroj: 2198-1-79-35/19-02
Datum: 14. svibnja 2019.

ZAPISNIK
s 9. sjednice Stručnog vijeća Odjela za germanistiku u akad. godini 2018./2019.
održane 14. svibnja 2019. s početkom u 14 sati u učionici 135
Nazočni članovi Stručnog vijeća Odjela (6): Prof. dr. sc. Goran Lovrić, v.d. pročelnika Odjela
za germanistiku, izv. prof. dr. sc. Zaneta Sambunjak, doc. dr. sc. Helga Begonja, doc. dr. sc.
Marijana Jeleč, Žaklina Radoš, viša lektorica – predstavnica nastavnika u nastavnim
zvanjima, dr. sc. Nikolina Miletić, asistentica – predstavnica suradnika u nastavi,
Odsutni članovi Stručnog vijeća Odjela (4): izv. prof. dr. sc. Anita Pavić Pintarić, zamjenica
v.d. pročelnika Odjela (opravdano), prof. dr. sc. Slavija Kabić (opravdano), izv. prof. dr. sc.
Tomislav Zelić (opravdano), 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 26. 4. 2019.
2. Imenovanje povjerenstva za razredbeni postupak.
3. Nastavno opterećenje.
4. Zamolbe.
5. Obavijesti.
Dnevni red je usvojen jednoglasno.
Ad 1) Stručno vijeće usvojilo je zapisnik sa sjednice SV Odjela od 26. 4. 2019. sa 4 glasa "za"
i 2 glasa "suzdržan".
Ad 2) Stručno vijeće Odjela jednoglasno je izabralo povjerenstvo za razredbeni postupak za
upise u akad. god. 2019./2020.:
1. doc. dr. sc. Helga Begonja
2. Žaklina Radoš, viša lektorica
3. dr. sc. Nikolina Miletić, asistentica
Ad 3) Stručno vijeće Odjela obaviješteno je da još uvijek nije poznato hoće li se novi način
izračunavanja normi koji je predviđen novim Kolektivnim ugovorom primjenjivati od iduće
akademske godine i na koji način. Do kraja svibnja bit će potrebno prikupiti podatke o norma
satima na starim obrascima, a koji će se prikazati u tablicama za Senat, prema uputama koje
će pročelnicima odjela tek stići.

Ad 4) Zamolbe
4.1. Stručno vijeće Odjela jednoglasno je odobrilo temu diplomskog rada studentice Leane
Jurica (rođ. Stojsavljević) pod radnim naslovom: Identität in Nikolaus Lenaus „Ahasver, der
ewige Jude“ i Povjerenstvo za obranu u sastavu: 1. izv. prof. dr. sc. Tomislav Zelić
(predsjednik) 2. izv. prof. dr. sc. Zaneta Sambunjak (mentor) 3. izv. prof. dr. sc. Anita Pavić
Pintarić (član).
4.2. Stručno vijeće Odjela jednoglasno je odobrilo Marini Lovrić, višoj lektorici, sudjelovanje
na 21. sportskim igrama članova sindikata Znanosti i visokog obrazovanja, koje će se održati
od 5. do 9. 6. 2019. u Rovinju.
4.3. Stručno vijeće Odjela jednoglasno je donijelo odluku da se predloži dopuna Plana
izdavačke djelatnosti i prijedlog recenzenata za izdavanje djela zbornika radova pod naslovom
Tendenzen der Gegenwartsliteratur. Literaturwissenschaftliche und literaturdidaktische
Perspektiven urednice doc. dr. sc. Marijane Jeleč i prijedlog recenzenata:
1. doc. dr. sc. Petra Žagar-Šoštarić (Sveučilište u Rijeci)
2. izv. prof. dr. sc. Eldi Grubišić Pulišelić (Filozofski fakultet Split)
3. prof. dr. sc. Nikolina Zobenica (Filozofski fakultet Novi Sad)
4. izv. prof. dr. sc. Marijana Erstić (Filozofski fakultet Split)
5. doc. dr. sc. Tihomir Engler (Filozofski fakultet Osijek)
4.4. Stručno vijeće Odjela jednoglasno je odobrilo asistentici dr. sc. Nikolini Miletić odlazak
na svečanu promociju doktora znanosti na Filozofskom fakultetu u Mariboru 13. lipnja 2019.,
uz sufinanciranje troškova službenog puta.
Ad 5) Obavijesti
- Prijedlozi za suradnju s francuskim sveučilištem La Rochelle mogu se dostaviti
Uredu za znanost do početka lipnja kad delegacija Sveučilišta putuje u Francusku.

Sjednica je završila u 14:20.
Zapisničarka:
Vilma Kotlar, mag.

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