Klasa: 602-04/18-08/07
Urbroj: 2198-1-79-35/18-02
Datum: 22. svibnja 2018.

ZAPISNIK
s 10. sjednice Stručnog vijeća Odjela za germanistiku u akad. godini 2017./2018.
održane 15. lipnja 2018. s početkom u 12:00 sati u učionici 135
Nazočni članovi Stručnog vijeća Odjela (10): Izv. prof. dr. sc. Goran Lovrić, pročelnik Odjela
za germanistiku, prof. dr. sc. Slavija Kabić, zamjenica pročelnika, izv. prof. dr. sc. Anita
Pavić Pintarić, izv. prof. dr. sc. Zaneta Sambunjak, izv. prof. dr. sc. Tomislav Zelić, 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 (0): Nakon što je utvrđen kvorum, predložen je dnevni red.

Dnevni red
1. Ovjerovljenje zapisnika sa sjednice SV Odjela od 22. 5. 2018.
2. Izbor pročelnika Odjela za germanistiku za četverogodišnje mandatno razdoblje
od 1. 10. 2018. do 30. 9. 2022. godine.
3. Godišnje izvješće o realizaciji Akcijskog plana iz postupka reakreditacije.
4. Imenovanje Povjerenstva za upise u akad. god. 2018./2019.

5. Zamolbe.
6. Obavijesti.
Dnevni red je usvojen jednoglasno.
Ad 1) Stručno vijeće Odjela jednoglasno je usvojilo zapisnik sa sjednice SV Odjela od 22. 5.
2018.
Ad 2) Stručno vijeće Odjela izabralo je u Povjerenstvo za izbor pročelnika dr. sc. Helgu
Begonja (voditeljica), Žaklinu Radoš, višu lektoricu i Antonelu Nekić, studentsku
predstavnicu. Nakon provedenih izbora Povjerenstvo je utvrdilo da niti jedan kandidat za
pročelnika Odjela za germanistiku Sveučilišta u Zadru nije dobio natpolovičnu većinu glasova
svih članova Stručnog vijeća Odjela za germanistiku te u skladu s odredbom čl. 15. st. 3.

Statuta Sveučilišta u Zadru, nije izabran pročelnik/ca Odjela za germanistiku Sveučilišta u
Zadru za četverogodišnje mandatno razdoblje, za akad. god. 2018./2019., 2019./2020.,
2020./2021. i 2021./2022. (od. 1. 10. 2018. do 30. 9. 2022.). Vršitelja/cu dužnosti odjelnog/e
pročelnika/ce imenovat će rektorica na rok od jedne godine (čl. 15. st. 8. Statuta Sveučilišta u
Zadru).
Ad 3) Stručno vijeće Odjela jednoglasno je usvojilo predloženo izvješće o realizaciji
Akcijskog plana iz postupka reakreditacije za 2017. godinu
Ad 4) U Povjerenstvo za upise u akad. god. 2018./2019. izabrani su prof. dr. sc. Slavija Kabić
(predsjednica), doc. dr. sc. Marijana Jeleč i Žaklina Radoš, viša lektorica.
Ad 5) Zamolbe
5.1. Stručno vijeće Odjela jednoglasno je odobrilo izv. prof. dr. sc. Aniti Pavić Pintarić,
Nikolini Miletić, asistentici i Mariji Perić, asistentici sudjelovanje na radnom sastanku svih
sudionika bilateralnog znanstvenog projekta pod nazivom „Upotreba frazema u konfliktnim
dijalozima u književnosti za djecu i mlade“ u Ljubljani od 23. do 27. rujna 2018., kojeg izv.
prof. dr. sc. Aniti Pavić Pintarić vodi zajedno sa doc. dr. sc. Urškom Valenčič Arh s Odjela za
germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani.
5.2. Stručno vijeće Odjela jednoglasno je odobrilo da se za 2019. godinu napravi pretplata
na online izdanje književnog leksikona „Kritisches Lexikon der deutschsprachigen
Gegenwartsliteratur“ (KLG) za potrebe nastavnika i studenata Odjela.
5.3. Stručno vijeće Odjela jednoglasno je odobrilo prijedlog izv. prof. dr. sc. Tomislava Zelića
da se u prostorijama Sveučilišta u Zadru održi doktorska škola "Gesellschaft für
interkulturelle Germanistik (GiG)" 10. i 11. travnja 2019. godine.
5.4. Stručno vijeće Odjela jednoglasno je odobrilo da se studentici Mirni Sinovčić odobri
prijelaz sa starog na bolonjski način studiranja od akad. god. 2018./2019., kako je predloženo
Rješenjem.
Ad 6) Obavijesti
-

Austrijski dani će se održati ove godine krajem rujna ili početkom listopada na
Sveučilištu u Zadru.

-

Najave obrana završnih i diplomskih radova, nastupnih predavanja i slično, prema
uputama prorektorice izv. prof. dr. sc. Nediljke Balić Nižić, javno se objavljuju kao i
do sada. Navedena praksa u skladu je s akademskom tradicijom i nije u sukobu sa
GDPR-om.

-

U Njemačkom veleposlanstvu održan je sastanak na kojem su sudjelovali izv. prof. dr.
sc. Anita Pavić Pintarić i izv. prof. dr. sc. Goran Lovrić.

Sjednica je završila u 12:45.
Zapisničarka:
Vilma Kotlar, mag.

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