Klasa: 602-04/17-08/12
Urbroj: 2198-1-79-35/17-08
Datum: 19. lipnja 2017.
ZAPISNIK
sa 13. sjednice Stručnog vijeća Odjela za germanistiku u akad. godini 2016./2017.
održane 19. lipnja 2017. s početkom u 12:30 sati u učionici 144
Nazočni članovi Stručnog vijeća Odjela (9): Izv. prof. dr. sc. Goran Lovrić, pročelnik Odjela
za germanistiku, prof. dr. sc. Slavija Kabić, zamjenica pročelnika, izv. prof. dr. sc. Zaneta
Sambunjak, izv. prof. dr. sc. Anita Pavić Pintarić, izv. prof. dr. sc. Tomislav Zelić, doc. dr. sc.
Marijana Jeleč, dr. sc. Helga Begonja, poslijedoktorandica – predstavnica suradnika u nastavi,
Antonela Nekić, studentska predstavnica i Luka Planinić, studentski predstavnik
Odsutni članovi Stručnog vijeća Odjela (1): Žaklina Radoš, viša lektorica – predstavnica
nastavnika i nastavnim zvanjima
Nazočni ostali (2): Marija Perić, asistentica i Tea Šegić, asistentica
Nakon što je utvrđen kvorum, predložen je dnevni red.

Dnevni red

1. Ovjerovljenje zapisnika sa sjednica SV Odjela od 29. 5. 2017.
2. Izbor člana Senata Sveučilišta u Zadru za mandatno razdoblje od akademske godine
2017./2018. do akademske godine 2020.-2021.
3. Izvješće Povjerenstva za kvalitetu za akademsku godinu 2015./2016.
4. Povjerenstvo za razredbeni postupak osoba koje su maturirale prije 2010. godine.
5. Akcijski plan Odjela za germanistiku
6. Potvrda izbora predstavnice lektorica za akademske godine 2017./2018. i
2018./2019.
7. Zamolbe
8. Obavijesti
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad 1) Stručno vijeće Odjela usvojilo je zapisnik od 29. 5. 2017. sa 8 „za“ i 1 „suzdržan“.
Ad 2) Sukladno zapisniku biračkog odbora u sastavu: prof. dr. sc. Slavija Kabić, predsjednica
odbora, izv. prof. dr. sc. Anita Pavić Pintarić, član odbora i Luka Planinić, studentski
predstavnik, član odbora, utvrđeno je da je kandidatkinja doc. dr. sc. Marijana Jeleč izabrana
za predstavnika Odjela za germanistiku u Senatu Sveučilišta u Zadru sa 7 glasova „za“ i 2
„suzdržan“.

Ad 3) Stručno vijeće Odjela usvojilo je jednoglasno Izvješće Povjerenstva za kvalitetu za
akademsku godinu 2015./2016.
Ad 4) Stručno vijeće Odjela jednoglasno je u Povjerenstvo za razredbeni postupak osoba koje
su maturirale prije 2010. godine izabralo prof. dr. sc. Slavija Kabić (voditeljica), doc. dr. sc.
Marijana Jeleč i Geriena Karačić, višu lektoricu.
Ad 5) Stručno vijeće Odjela sa 7 glasova „za“ i 2 „suzdržan“ usvojilo je prijedlog realizacije
Akcijskog plana Odjela za germanistiku, koji se šalje radnoj skupini za izradu Akcijskog
plana za filološko područje u postupku reakreditacije filoloških studija.
Ad 6) Stručno vijeće Odjela jednoglasno je potvrdilo izbor Žakline Radoš, više lektorice, za
predstavnicu nastavnika u nastavnim zvanjima u Stručnom vijeću Odjela za akademske
godine 2017./2018. i 2018./2019.
Ad 7) Zamolbe
1. Stručno vijeća Odjela jednoglasno je odobrilo temu diplomskog rada „Überlebensstrategien
in Abbas Khiders Romanen Der falsche Inder und Die Orangen des Präsidenten “ –
studentice Maje Cifrek i povjerenstvo u sastavu 1) izv. prof. dr. sc. Goran Lovrić,
voditelj ispitnog povjerenstva, 2. prof. dr. sc. Slavija Kabić, član i mentorica i 3) doc.
dr. sc. Marijana Jeleč, član.
2. Stručno vijeća Odjela jednoglasno je odlučilo da izv. prof. dr. sc. Anita Pavić Pintarić i izv.
prof. dr. sc. Goran Lovrić pročitaju materijal za diplomski rad Darije Jović i daju mišljenje o
temi i mogućem mentoru Stručnom vijeću Odjela na idućoj sjednici, kada će se odlučiti o
temi i mentoru.
Ad 8) Obavijesti
1. Senat je prihvatio prijedlog izmjena i dopuna studijskih programa Odjela za germanistiku.
2. Senat je imenovao doc. dr. sc. Anu Slišković s Odjela za psihologiju za osobu ovlaštenu za
postupke i mjere zaštite dostojanstva radnika.
3. Članovi Senata su upoznati s dijelovima prijedloga Rektorskog zbora za uvjete za
napredovanje.
Sjednica je završila u 13:15 sati.
Zapisničarka:
Vilma Kotlar, mag.

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