Klasa: 602-04/18-08/08
Urbroj: 2198-1-79-35/18-02
Datum: 3. srpnja 2018.

ZAPISNIK
s 11. sjednice Stručnog vijeća Odjela za germanistiku u akad. godini 2017./2018.
održane 3. srpnja 2018. s početkom u 10:00 sati u učionici 144
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,
Andrijana Čarapina, zamjenica studentskog predstavnika i Luka Antonio Gotovac, zamjenik
studentske predstavnice
Nazočni ostali (2): Geriena Karačić, viša lektorica i Marija Perić, asistentica
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 15. 6. 2018.
2. Pokretanje postupka izbora izv. prof. dr. sc. Gorana Lovrića u znanstveno-nastavno zvanje i
na radno mjesto redovitog profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje
filologije, grana teorija i povijest književnosti, i imenovanje stručnog povjerenstva.
3. Izbor Erasmus koordinatora Odjela za ak. god. 2018./2019. i 2019./2020.
4. Izbor ECTS koordinatora Odjela za ak. god. 2018./2019. i 2019./2020.
5. Financijski plan Odjela do kraja akademske godine.
6. Izmjene redova predavanja za akademsku godinu 2018./2019.
7. Uvjeti upisa u višu godinu studija iz ak. god. 2017./2018. u 2018./2019.
8. Zamolbe.
9. Obavijesti.
Dnevni red je usvojen jednoglasno.

Ad 1) Stručno vijeće Odjela jednoglasno je usvojilo zapisnik sa sjednice SV Odjela od 15. 6.
2018. uz dopunu u točki 5.3. da se doktorska škola "Gesellschaft für interkulturelle
Germanistik (GiG)" održava na Sveučilištu u Zadru na prijedlog izv. prof. dr. sc. Tomislava
Zelića.
Ad 2) Stručno vijeće Odjela jednoglasno je odlučilo da se predloži pokretanje postupka izbora
izv. prof. dr. sc. Gorana Lovrića u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog
profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologije, grana teorija i
povijest književnosti uz imenovanje stručnog povjerenstva. Prijedlog stručnog povjerenstva:
1. Prof. dr. sc. Slavija Kabić, Odjel za germanistiku Sveučilišta u Zadru, polje filologija,
grana teorija i povijest književnosti.
2. Prof. dr. sc. Marijan Bobinac, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta u
Zagrebu, polje filologija, grana germanistika.
3. Prof. dr. sc. Željko Uvanović, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta u Osijeku,
polje filologija, grana teorija i povijest književnosti.
Ad 3) Stručno vijeće Odjela je prihvatilo prijedlog da se Tea Šegić, asistentica, imenuje za
Erasmus koordinatora Odjela za ak. god. 2018./2019. i 2019./2020. sa 7 glasova "za", 2 glasa
"suzdržan" i 1 glas "protiv".
Ad 4) Stručno vijeće Odjela je jednoglasno prihvatilo prijedlog da se Geriena Karačić, viša
lektorica, imenuje za ECTS koordinatora Odjela za ak. god. 2018./2019. i 2019./2020.
Ad 5) Stručno vijeće Odjela je jednoglasno prihvatilo prijedlog da se svakom nastavniku s
Odjela za germanistiku odobri korištenje 3 tisuće kuna iz sredstava školarina u 2018. godini.
Ad 6) Stručno vijeće Odjela je jednoglasno prihvatilo prijedlog da se izmjene redovi
predavanja za akademsku godinu 2018./2019. na način da se ne izvode predmeti izv. prof. dr.
sc. Tomislava Zelića kojem je Senat odobrio slobodnu studiju godinu u 2018./2019., uz
napomenu u VI. semestru preddiplomskog studija koja će omogućiti studentima koji nemaju
na izbor dovoljan broj izbornih predmeta (jer su ih odslušali prethodnih godina), da upišu
Njemačku kulturu i civilizaciju i/ili Pluricentričnost njemačkog jezika.
Ad 7) Stručno vijeće Odjela je jednoglasno prihvatilo da uvjeti upisa u višu godinu studija iz
ak. god. 2017./2018. u 2018./2019. ostanu isti kao prethodne godine uz napomenu koja se
odnosi na odluku Senata koja u određenim slučajevima omogućava prijelaz u višu godinu s 50
ECTS bodova.
Ad 8) Zamolbe
8.1. Stručno vijeće Odjela jednoglasno je odobrilo prijedlog Nikoline Miletić, asistentice, da
se odobri godišnja pretplata na časopis Fremdsprache Deutsch za potrebe nastavnika i
studenata Odjela.
8.2. Stručno vijeće Odjela je sukladno prihvaćenom planu za izdavačku djelatnost u 2108.
godini jednoglasno odobrilo sufinaciranje tiskanja prijevoda prof. dr. sc. Slavije Kabić,
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književnog djela s njemačkog (Das Leben ist eine Karawanserei hat zwei Türen aus einer kam
ich rein aus der anderen ging ich raus) na hrvatski jezik (Život je karavansaraj ima dvoja vrata
na jedna sam ušla na druga izašla) književnice Emine Sevgi Özdamar u iznosu do 5000,00
kuna.
8.3. Stručno vijeće Odjela jednoglasno je dalo suglasnost doc. dr. sc. Marijani Jeleč za
znanstveno-istraživački rad na Institutu za germanistiku Sveučilišta u Beču i u Austrijskoj
nacionalnoj knjižnici gdje bi bila šest dana ovisno o obvezama na Sveučilištu u Zadru, krajem
kolovoza i početkom rujna 2018. godine.
8.4. Stručno vijeće Odjela jednoglasno je odobrilo temu diplomskog rada studentice Tonke
Baričević pod nazivom Anachronismen in Heiner Müllers "Germania Tod in Berlin" i
povjerenstvo za obranu izv. prof. dr. sc. Zaneta Sambunjak (voditeljica), izv. prof. dr. sc.
Tomislav Zelić (mentor) i doc. dr. sc. Anita Pavić Pintarić (član).
8.5. Stručno vijeće Odjela jednoglasno je dalo suglasnost izv. prof. dr. sc. Goranu Lovriću za
znanstveno-istraživački rad u Grazu i Beču gdje bi bio do pet radnih dana ovisno o obvezama
na Sveučilištu u Zadru, u kolovozu ili rujnu 2018. godine.

Ad 9) Obavijesti
-

Pročelnik je odobrio financijsku pomoć za odlazak na Erasmus studenticama Iva
Radoš, Sandra Rendulić i Ana Raič u zimskom semestru akad. god. 2018./2019.

Sjednica je završila u 10:30.
Zapisničarka:
Vilma Kotlar, mag.

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