Klasa: 602-04/16-08/05
Urbroj: 2198-1-79-35/16-11
Datum: 9. svibnja 2016.
ZAPISNIK
s 8. redovne sjednice Stručnog vijeća Odjela za germanistiku u akad. godini 2015./2016.
održane 9. svibnja 2016. s početkom u 8:30 sati u uredu 135 na Odjelu za germanistiku
Nazočni članovi Stručnog vijeća Odjela (9): Izv. prof. dr. sc. Zaneta Sambunjak, pročelnica
Odjela za germanistiku, doc. dr. sc. Tomislav Zelić, zamjenik pročelnice, prof. dr. sc. Slavija
Kabić, izv. prof. dr. sc. Goran Lovrić, doc. dr. sc. Anita Pavić Pintarić, Žaklina Radoš, viša
lektorica – predstavnica lektora, dr. sc. Marijana Jeleč, viša asistentica – predstavnica asistenata,
Katarina Delač, studentska predstavnica i Toni Lovrić, studentski predstavnik
Odsutni članovi Stručnog vijeća Odjela (1): prof. dr. sc. Željka Matulina (opravdano)
Nazočni ostali (3): Helga Begonja, asistentica i Tea Šegić, asistentica
Na sjednici je u ime Uprave Sveučilišta bila nazočna i izv. prof. dr. sc. Nedjeljka Balić-Nižić,
prorektorica za studije i studente.
Nakon što je utvrđen kvorum, predložen je dnevni red.

Dnevni red:
1. Ovjerovljenje zapisnika sa sjednice Stručnog vijeća Odjela od 15. 4. 2016.
2. Obavijesti
3. Financijski plan Odjela i nabava informatičke opreme za 2016.
4. Molbe
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad. 1) Dvije su primjedbe na zapisnik iznesene. Žaklina Radoš, viša lektorica. traži da se unese
korekcija u zapisnik od 15. 4. 2016. da se ime Marine Lovrić, više lektorice, uvrsti na popis
prisutnih. Prijedlog je jednoglasno usvojen. Izv. prof. dr. sc. Nedjeljka Balić-Nižić, prorektorica
za studije i studente je iznijela primjedbu na dio zapisnika u kojemu se spominje njezina
intervencija i moli da joj se dostavi stenogram sjednice, stoga što je morala otići ranije sa
sjednice i kako bi se utvrdilo što je točno rekla, nakon čega će zamoliti za korekciju zapisnika u
tom dijelu.
Stručno vijeće Odjela usvojilo je jednoglasno zapisnik sa sjednice Stručnog vijeća Odjela od 15.
4. 2016. uz mogućnost naknadne korekcije na zahtjev Prorektorice.

Ad. 2) Obavijesti
-

Raspisan je natječaj za izbor pročelnika Odjela za germanistiku za mandatno razdoblje od
od. 1. listopada 2016. do 30. rujna 2018. Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama
Sveučilišta.

-

Ivona Fatović, dipl. iur., v.d. akademskog tajnika je obavijestila da su iz MZOS-a najavili
izmjene u uvjetima za raspisivanje natječaja i zapošljavanje poslijedoktoranada

-

Doc. dr. sc. Anita Pavić Pintarić je izvijestila o napretku u radu na projektu izrade
kvalifikacija za germaniste te pozvala sve prisutne da se uključe u javnu raspravu do 18.
6. i s tim u vezi zamolila da se organizira sjednica do 18. 6. na kojoj će se raspraviti o
prijedlozima kvalifikacija.

Ad 3) Financijski plan Odjela i nabava informatičke opreme za 2016.
-

Stručno vijeće Odjela jednoglasno je usvojilo troškove za organizaciju promocije
prvostupnika njemačkog jezika i književnosti u iznosu do 3.000 kuna, troškove radionice
Präsentationsfähigkeiten im DaF-Unterricht dr. sc. Lucie Miškulin Saletović s Hrvatskih
studija Sveučilišta u Zagrebu i troškove kotizacije za znanstvene i stručne skupove koje
su nastavnici u međuvremenu platili iz vlastitih sredstava, a što je predviđeno
prijedlogom financijskog plana Odjela za germanistiku.

-

Stručno vijeće Odjela odobrilo je troškove u iznosu od oko 65.000,00 kn za organizaciju
međunarodne konferencije „Hermann Broch i kulturni prostor Jadran Alpe Dunav“ koja
se održava od 31. 8. do 4. 9. 2016. sa 6 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“.

-

Stručno vijeće Odjela odobrilo je iznos od 800 kuna po studentu, za pet najboljih
studenata koji će dobiti priznanja na promociji 9. 5. 2016., kao najbolji studenti u svojoj
generaciji na svojoj razini studija.

-

Stručno vijeće Odjela odobrilo je Helgi Begonja, asistentici, Erasmus koordinatorici da se
u prijedlog financijskog plan dodaju sredstva za troškove prezentacije za gostujuće
Erasmus profesore u iznosu od tisuću (1.000,00) kuna .

-

Helga Begonja, asistentica predložila je da se u prijedlog financijskog plana doda i
nabava još jednog fotokopirnog uređaja (oko 3.000 kn)

-

Stručno vijeće Odjela je sa 6 glasova „za“ i 3 „suzdržana“ odlučilo da se glasuje zbirno
za sve stavke prijedloga financijskog plana.
Prijedlog financijskog plana s gore navedenim dopunama Stručno vijeće Odjela usvojilo
je sa 6 glasova „za“ i 3 „suzdržana“.

-

Ad 4) Molbe
Stručno vijeće Odjela jednoglasno je odobrilo Tei Šegić, asistentici, plaćeni dopust od 12. do
14. svibnja 2016. zbog sudjelovanja s izlaganjem na Međunarodnoj konferenciji HDPL-a
„Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja“, koja će se održati na
Filozofskom fakultetu u Rijeci.
Sjednica je završila u 9:15 sati.
Zapisničarka:

Pročelnica Odjela za germanistiku:

Vilma Kotlar, mag.

Izv. prof. dr. sc. Zaneta Sambunjak
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