Klasa: 602-04/13-08/1
Urbroj: 2198-1-79-35/13-12
Zadar, 21. siječanja 2013.

ZAPISNIK
sa sjednice Stručnog vijeća Odjela za germanistiku održane 10. siječnja 2013. s početkom u
13.30 sati.
Nazočni članovi Stručnog vijeća Odjela (8): Doc. dr. sc. Zaneta Sambunjak, pročelnica Odjela za
germanistiku, doc. dr. sc. Tomislav Zelić, zamjenik pročelnice, prof., dr. sc. Željka Matulina,
izv. prof. dr. sc. Slavija Kabić, izv. prof. dr. sc. Goran Lovrić, doc. dr. sc. Mirjana Pehar, doc. dr.
sc. Anita Pavić Pintarić, Marina Lovrić, lektorica.
Nazočni djelatnici Odjela za germanistiku: Žaklina Radoš, lektorica, web administratorica, Helga
Begonja, asistentica, ECTS koordinatorica, Geriena Karačić, lektorica i Andrea Meixner,
ugovorna DAAD lektorica.
Nisu nazočni: Prof. dr. sc. Pavao Mikić i Anita Kubat, zamjenica studentskog predstavnika Petra
Grabovca.
Dnevni red
1. Ovjera Zapisnika sjednice od 5. 12. 2012.
2. Prijedlog i mišljenje Stručnog vijeća Odjela Stručnom vijeću za
humanističko područje u natječajnom postupku za izbor jednog nastavnika u
nastavno zvanje i na radno mjesto lektora ili višeg lektora.
3. Izmjene Reda predavanja za ljetni semestar akad. god. 2012./2013.
3. Molbe nastavnika i studenata
4. Obavijesti.
Dopuna dnevnog reda jednoglasno usvojena:
1. Ovjera Zapisnika sjednice od 5. 12. 2012.
2. Prijedlog i mišljenje Stručnog vijeća Odjela Stručnom vijeću za
humanističko područje u natječajnom postupku za izbor jednog nastavnika u
nastavno zvanje i na radno mjesto lektora ili višeg lektora.
3. Izmjene Reda predavanja za ljetni semestar akad. god. 2012./2013.
4. Povjerenstvo za završni ispit
5. Molbe nastavnika i studenata
6. Obavijesti
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7. Razno

Ad 1) Stručno vijeće Odjela za germanistiku na sjednici održanoj 10. siječnja 2013.
jednoglasno prihvaća Zapisnik od 5. prosinca 2012. (izv. prof. dr. sc. Goran Lovrić i Marina
Lovrić, lektorica, dostavit će e-mailom tajnici dopunu Zapisnika).
Ad 2) U natječajnom postupku izbora jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto
lektora ili višeg lektora (upražnjeno radno mjesto) iz znanstvenog područja humanističkih
znanosti, polje filologija, grana germanistika, na Odjelu za germanistiku, Stručno vijeće Odjela
nakon duge rasprave vecinom glasova (5 glasova „za“ i 3 glasa „protiv“) predlaže Stručnom
vijeću za humanističko područje zaključenje natječajnog postupka bez izbora.
Ad3) U ime Odjela za germanistiku, Žaklina Radoš, lektorica, provest će anketu među
studentima 3. godine preddiplomskog studija o načinu završetka BA-studija na odjelu za
germanistiku. Pitanje: Da li biste preddiplomski BA-studij na Odjelu za germanistiku željeli završiti
a) izradom završnog rada ili b) polaganjem završnog ispita. Anketni listić u prilogu Zapisniku.
Ad 4) Stručno vijeće Odjela za germanistiku na sjednici održanoj 10. siječnja 2013. većinom
glasova (7 glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“), donosi O d l u k u o imenovanju članova
Povjerenstva za završni ispit u akademskoj godini 2012./2013. u sastavu 1. izv. prof. dr. sc.
Goran Lovrić, voditelj 2. doc. dr. sc. Mirjana Pehar, član, 3. Žaklina Radoš, lektorica, član.

Ad 5)
a) Stručno vijeće Odjela za germanistiku suglasno je da se, doc. dr. sc. Aniti Pavić Pintarić,
odobri plaćeni dopust od 16. do 19. siječnja 2013. i plaćanje troškova putovanja iz
sredstava Odjela, a u svrhu predstavljanja Sveučilišta u Zadru i Odjela za germanistiku na
redovitom godišnjem skupu udruženja CIUTI u Ženevi i sudjelovanja na Forumu 2013.
b) Stručno vijeće Odjela za germanistiku suglasno je da se, prof. dr. sc. Željki Matulina
odobri plaćeni dopust od 16. do 22. travnja 2013. u svrhu sudjelovanja s izlaganjem o
njemačko-hrvatskim paremiološkim paralelama na korpusu suvremenih dvojezičnih
rječnika na međunarodnome skupu u okviru projekta „Phraseologie und Parömiologie im
Wörterbuch und im Alltag“ na Sveučilištu u Mariboru, Slovenija i na Slovenskoj
akademiji znanosti i umjetnosti u Ljubljani.
c) Stručno vijeće Odjela suglasno je da Marina Lovrić, lektorica, za potrebe nastave nabavi
jedan CD-player iz sredstava Odjela za germanistiku.
d) Odobrava se studentici Irini Boban naknadni upis u apsolventski staž, zim. sem. akad.
god. 2012./2013.
Ad 6)
a) Pročelnica Odjela obavješćuje Stručno vijeće Odjela da će se studentska evaluacija
nastavnog procesa i rada nastavnika za zimski semestar tekuće akademske godine održati
od 14. do 31. siječnja 2013.
b) Pročelnica Odjela obavješćuje Stručno vijeće Odjela da će doc. dr. sc. Mirjana Pehar,
svoju nastavu izvoditi srijedom od 14-20 u dv. 144, a ne više u uredu br. 1.
c) Pročelnica Odjela obavješćuje Stručno vijeće Odjela da će se sjednica Vijeća katedre za
književnost održati u četvrtak, 17. siječnja 2013. u 13, 30 sati dv. 135.
Ad 7) Izv. prof. dr. sc. Goran Lovrić, podsjeća da se odluke Vijeća katedre trebaju potvrditi na
Stručnom vijeću Odjela za germanistiku.
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Sjednica završila u 14.30 sati.
Zapisničarka:

Pročelnica Odjela za germanistiku:

Inge Sladović-Maričić

Doc. dr. sc. Zaneta Sambunjak

ANKETNI LISTIĆ
Odjel za germanistiku provodi anketu među studentima 3. godine
preddiplomskog studija. Anketa je anonimna, neobvezujuća i služi kao
indikator studentskih želja i potreba za Stručno vijeće Odjela.
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Molimo zaokružite samo JEDAN od ponuđenih odgovora.
Kao potvrdu završetka preddiplomskog
književnosti izabrao/la bih:
1. PISMENI ISPIT
2. ZAVRŠNI RAD
3. ŽELIM DA SU OBJE OPCIJE PONUĐENE
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