SVEUČILIŠTE U ZADRU
ODJEL ZA KROATISTIKU I SLAVISTIKU
Povjerenstvo za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete

Zadar, 2. prosinca 2015.

ZAPISNIK
s druge sjednice POUK-a Odjela za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru, održane u
srijedu, 2. prosinca 2015. s početkom u 11:30.
Prisutni: dr. sc. Helena Peričić, red. prof., dr. sc. Sandra Hadžihalilović, doc., Ivana Petešić,
prof., Ivona Šimunov, prof.
Opravdano odsutni: dr. sc. Sanja Knežević, doc., Mladen Masar, predstavnik vanjskih
dionika, Boris Krneta, student, Marin Dolfić, student.
Zapisnik sastavila Sandra Hadžihalilović.

DNEVNI RED

1. Godišnje izvješće POUK-a
2. Plan aktivnosti za akad. god. 2015./2016.
3. Izrada Poslovnika Odjela za kroatistiku i slavistiku
4. Očitovanje Povjerenstva na temelju obrazca IFZD
5. Razno (upute o vođenju evidencije radnog vremena za znanstveno-nastavno i
suradničko osoblje;
1. točka dnevnog reda je Godišnje izvješće POUK-a Odjela za kroatistiku i slavistiku.
Izvješće treba sadržati aktivnosti koje su sprovedene u razdoblju od početka akad. god.
2014./2015. do danas. Izvješće se izrađuje na zahtjev Sveučilišnog Povjerenstva za kvalitetu i
treba obuhvatiti aktivnosti s područja znanstvenog i nastavnog rada djelatnika Odjela
(sudjelovanje na konferencijama, organizacija konferencija: ZFD5 i 2. studentska

konferencija Slavistička filologija 21. stoljeća), nastavnu i studentsku mobilnost na Odjelu
(preko programa Erasmus+, Erasmus Mundus i Ceepus, te preko bilateralnih ugovora;
potpisivanje ugovora sa Baltičkim državnim sveučilištem I. Kant – Kaliningrad i Udmurtskim
državnim sveučilištem – Iževsk, i dr.), promociju znanosti (Ruski dani, Dani hrvatskoga
jezika) i sl. Na sastanku Povjerenstva govorilo se o tim aktivnostima koje će biti navedene u
izvješću. Izvješće će biti izneseno na sjednici Vijeća Odjela za kroatistiku i slavistiku.
2. točka dnevnog reda je Plan aktivnosti za akad. god. 2015./2016. Na sjednicama Vijeća
Odsjeka trebalo se raspravljati o aktivnostima obaju odsjeka u tekućoj akad. god. i donijeti
zajednički plan aktivnosti u skladu s redovima predavanja, a prema obrazcu IFZD. Aktivnosti
koje su spomenute su: idejna izrada dvopredmetnoga Preddiplomskoga studija hrvatskoga
jezika i književnosti, predavanja gostujućih profesora u ljetnom semestru (N. Šoljan, M.
Maras; D. Oraić Tolić, S. Nikčević; R. Simić Bodrožić) kao i sudjelovanje Odjelnih profesora
u izvođenju studijskih programa na drugim sveučilištima (dr. sc. H. Peričić, red. prof.,
sudjeluje u izvedbi studijskog programa na Doktorskom studiju književnosti, izvedbenih
umjetnosti, filma i kulture na FFZG; pročelnica Odjela, dr. sc. R. Božić, izv. prof., dr. sc.
Sandra Hadžihalilović, doc., dr. sc. Adrijana Vidić, doc., dr. sc. Eugenija Ćuto, viša lektorica,
Zoran Ćoso, prof. sudjeluju u izvedbi studijskog programa Ruskoga jezika i književnosti na
FFMO), sudjelovanje na konferencijama i nastavna mobilnost.
3. točka dnevnog reda je Izrada Poslovnika Odjela za kroatistiku i slavistiku. Vijeće Odjela za
kroatistiku i slavistiku na svojoj redovitoj sjednici, održanoj 27. studenog 2015., donijelo je
Odluku da POUK Odjela treba izraditi Poslovnik Odjela. Izrada Poslovnika u hitnom je
postupku. *Ova tema navedena je pod točkom Razno, ali zbog važnosti stavljena je pod
redovitu točku dnevnoga reda.
4. točka dnevnog reda je Očitovanje Povjerenstva na temelju obrazca IFZD. S obzirom na to
da je prema rezultatima i obrazcu IFZD naš Odjel na prvom mjestu, zamjenica predsjednice
odjelnog POUK-a, dr. sc. H. Peričić, red. prof. mišljenja je da bi članove Odjela trebalo
nagraditi / stimulirati za postignuti uspjeh (npr. organizirati ekskurziju).
5. točka dnevnog reda je Razno (upute o vođenju evidencije radnog vremena za znanstvenonastavno i suradničko osoblje). Na temu Upute o vođenju evidencije radnog vremena za
znanstveno-nastavna i suradnička zvanja dr. sc. H. Peričić, red. prof. mišljenja je da je to
apsurdna i neprimjenjiva ideja koja je, uz previše administracije i logistike izvan osnovnog
posla, neprihvatljiva zbog prirode posla koje ova zvanja izvode (rad kod kuće, rad vikendom,

e-mail komunikacija i sl.). Zaključuje da se ovime primjenjuju regule iz prirodnih znanosti na
humanističke znanosti, što smatra neprihvatljivim jer je rad u humanističkim znanostima rad
bez radnog vremena.
Pod točkom Razno govorilo se i o temi Mentorstva studenata. Na Odsjeku za hrvatski
jezik i književnost praksa je da se svaku godinu studente dodijeli određenom broju profesora,
koji bi s njima tijekom semestra održavali sastanke. Na Odsjeku za ruski jezik i književnost
praksa je da student u svakom semestru ima drugog mentora (mentor koji u tom semestru ima
s njima najviše nastave i kontakta, te je upućeniji više od ostalih kolega u trenutne eventualne
poteškoće).
Pod točkom Razno POUK dodaje prijedlog Vijeću Odjela da se na mrežne stranice
odsjekā/Odjela stavljaju obavijesti o sudjelovanjima na konferencijama, nastavnoj mobilnosti
i drugim znanstveno-nastavnim i nenastavnim aktivnostima profesora i studenata Odjela za
kroatistiku i slavistiku s ciljem prepoznatosti Odjela i internacionalizacije (u skladu sa
Strategijom Sveučilišta) te stjecanja novih kontakata.

Sjednica je završila u 12:15.

*Prilog ovome zapisniku je e-mail dr. sc. H. Peričić, red. prof., koji će biti priložen i u
tiskanoj verziji zapisniku s ove sjednice (materijali se nalaze u Odjelnom registratoru POUKa).
Prilog:

„Sastanak POUK-a
Helena Pericic <hpericic@gmail.com>
4. prosinca 2015. u 09:08
Prima: Sandra Hadzihalilovic <shadziha@unizd.hr>
Cc: Ivana Petesic <ivana137@gmail.com>, Sanja Knežević <sanja.knezevic@zd.t-com.hr>, Ivona
<isimunov@unizd.hr>, Marin Dolfić <marin.dolfic@gmail.com>, boris krneta <kybo92@gmail.com>
Postovana kolegice Hadzihalilovic,
pisem Vama kao predsjednici te svim clanovima Povjerenstva za pracenje kvalitete rada Odjela
jer sam slobodna, nakon sastanka koji smo imale (Vi, Ivana i ja) prije 2 dana prokomentirati ono
sto se tom prigodom dogodilo. Molim da komentar s moje strane protumacite kao dobronamjeran
i, nadam se, konstruktivan.
Prvo: sjednica je zakazana "od danas na sutra". Obavijestili ste mene osobno usmeno, a potom
sam sasma slucajno dosla na vrijeme u terminu koji je u medjuvremenu izmijenjen. Napomenula

sam Vam da nisam u mogucnosti konstantno (zbog predavanja, istrazivackog rada, konzultacija i
brojnih drugih obveza) pratiti konstantno ono sto mi dolazi u e-mail Inbox. Uostalom, drzim da se
upravo radi poboljsanja kvalitete rada sviju nas na Odjelu trebamo suzdrzati od ovisnosti o e-mail
komunikaciji koja nas nerijetko posve ometa u fokusiranju na nas osnovni posao (pogotovu kad
poruke odlaze na posve krive adrese!). Uz to, tehnicka napomena: e-mail poruke na svom
mobitelskom aparatu nisam u mogucnosti citati. jednostavno drzim da trebamo biti o ovakvim
dogadjajima obavijesteni pravovremeno i na primjeren nacin, bez improvizacije.
Informacija odnosno najava dogadjanja planiranog u tako kratkom roku zapravo su u opreci s
onim sto bi ovo Povjerenstvo trebalo zastupati: kvalitetu rada na Odjelu.
Drugo: broj clanova tog povjerenstva koji su bili u srijedu od 11.30 prisutni na sastanku sveo se na
samo tri osobe (koliko znam, tajnica nije clanica Povjerenstva pa se njezina nazocnost ne racuna).
Broj clanova Povjerenstva za pracenje kvalitete rada dvostruko je veci. Stoga sam misljenja da je
nacin na koji se sastanak odvijao posve neprimjeren, pa i na neki nacin nelegitiman.
Trece: od nas clanova se, cini se, ocekivalo da damo osvrt na ono sto se radi na Odsjeku za
kroatistiku i kakvi su planovi u tom smislu. Vjerujem da ovakvo ad hoc, improvizirano izvjescivanje
o planovima na razini Odsjeka za hrvatski jezik i knjizevnost, nije nesto o cemu bismo mi kao
clanovi ovoga Povjerenstva trebali imati i generalnog i pojedinacnog saznanja (kako osobno mogu
- i moram li? - znati sto planira tijekom akad. godine koja je u tijeku raditi moj kolega/kolegica, sto
planiraju studenti - a nitko se od studenata na sastanku nije pojavio!, koja su to dogadjanja koja su
u planu, tko planira putovati u inozemstvo preko Erasmusa itd. itd.) Svi su ti podaci nesto o cemu
trebate pitati voditelje Odsjeka a ne nas nastavnike pojedinacno.
Cetvrto: na sastanku ste doznali prakticno ono sto se tice kroatistike. Mi se uopce nismo doticali
rusistike niti smo mi nastavnici s kroatistike mogli doznati sto se planira na Odsjeku za rusistiku.
Drugim rijecima, nije bilo nikakve medjuodsjecne razmjene informacija.
Sve u svemu: sastanak je bio po mom sudu improviziran, na njemu su iznijeti neprovjereni (a u
dokumentaciji provjerljivi) podaci , bilo je prisutno premalo ljudi (osobno, imala sam drugih obveza
toga jutra, ali sam ih uklonila da bih dosla na sastanak zakljucivsi da Vam izuzetno vazno da se on
odrzi u ovako kratkom roku: drzim da su se u tomu mogli/morali potruditi i drugi clanovi
Povjerenstva, a ne se olako ispricati svojim obvezama).
Ne znam kako na temelju onoga sto je receno na sastanku mozete sastaviti pouzdano izvjesce
koje je itekako, prema vasim rijecima, vazno. Osim toga, jedna od tocaka Dnevnoga reda vezana
je za "godisnje izvjesce Pvjerenstva". U temelju jos nije jasno na koju se godinu to potencijalno
izvjesce odnosi: kalendarsku ili akademsku (buduci da je prosli sastav Povjerenstva zavrsio svoj
mandat koncem akademske godine, logicno je da izvjesce prati rad po akademskim a ne
kalendarskim godinama!). Kako smo zakljucile na sastanku, treba provjeriti i preinaciti razdoblje
na akademsku godinu a ne kalendarsku i potom slijedom toga obavljati zadace i podnositi
izvjesca. Neprecizne formulacije i lose utvrdjene ingerencije ovoga Povjerenstva dovode do
zbrke i nedosljednosti, koje osobno ne mogu podrzati. U konacnici, nas rad i vrijeme ulozeni u
funkcioniranje ovoga Povjerenstva pretvaraju se u izgubljene. Zapravo, radi se o posve
nepotrebnom stanju s obzirom da je - eto cuda! - rad Odjela te njegovih nastavnika pojedinacno
vrlo visoko ocijenjen u postupku prosloga vrednovanja na razini Sveucilista; a odlicni rezultati
toga vrednovanja - koje smo doznali upravo na sjednici - sasvim su, misljenja sam, povrsno
shvaceni i minorizirani, pa i - nazalost - na razini samoga Odjela.
Hvala na pozornosti.
Srdacno,
Dr. sc. Helena Peričić, red. prof.
hpericic@gmail.com
P. S. Zalim sto zbog nedostatka vremena ovu poruku saljem bez provjere tipkarskih propusta.
[Citirani tekst je skriven]“

