Klasa: 602-04/16-08/13
Urbroj: 2198-1-79-35/16-09
Datum: 7. listopada 2016.
ZAPISNIK
sa 1. sjednice Stručnog vijeća Odjela za germanistiku u akad. godini 2016./2017.
održane 7. listopada 2016. s početkom u 12 sati u uredu 135
Nazočni članovi Stručnog vijeća Odjela (9): Izv. prof. dr. sc. Goran Lovrić, pročelnik Odjela za
germanistiku, prof. dr. sc. Slavija Kabić, izv. prof. dr. sc. Zaneta Sambunjak, doc. dr. sc. Anita
Pavić Pintarić, doc. dr. sc. Tomislav Zelić, 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: Nema.
Nazočni ostali (6): Marina Lovrić, viša lektorica, Geriena Karačić, lektorica, Larissa Holz,
lektorica, dr. sc. Helga Begonja, asistentica, Nikolina Miletić, asistentica i Tea Šegić, asistentica.
Nakon što je utvrđen kvorum, predložen je dnevni red.
Dnevni red
1. Ovjerovljenje zapisnika sa sjednice Stručnog vijeća Odjela od 23. rujna 2016. i e-sjednice od
26. rujna 2016.
2. Izbor zamjenice/ka pročelnika.
3. Izvođenje nastave prevoditeljskog diplomskog studija.
4. Izvedbeni plan Odjela za akad. god. 2016./2017. – izmjene reda predavanja i planova rada
nastavnika.
5. Raspodjela sredstava iz PU.
6. Uvođenje sustava tutorstva za studente 1. godine.
7. Mentoriranje diplomskih radova.
8. Prihvaćanje preostalih silabusa.
9. Organizacija ljetne škole 2017.
10. Organizacija izvannastavnih aktivnosti na Odjelu.
11. Obavijesti
12. Molbe
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad 1)
1. Stručno vijeće Odjela jednoglasno je prihvatilo zapisnik od 23. rujna 2016. uz nadopunu
da se uz Ad 2), treća crtica navede da je asistentica H. Begonja doktorirala u području
humanističkih znanosti, polju filologija.
2. Stručno vijeće Odjela jednoglasno je prihvatilo zapisnik od e-sjednice od 26. rujna.

Pročelnik Odjela izv. prof. dr. sc. Goran Lovrić naglasio je da ubuduće ne bi trebalo biti esjednica osim ako se ukaže potreba za hitnim donošenjem važnih odluka nakon održane redovite
mjesečne sjednice SV Odjela.
Ad 2) U Povjerenstvo za izbor zamjenika/ce pročelnika izabrani su (1) doc. dr. sc. Anita Pavić
Pintarić, (2) Marina Lovrić, viša lektorica i (3) Katarina Delač, studentska predstavnica.
Kandidat za zamjenika/cu pročelnika Odjela za germanistiku Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc.
Slavija Kabić dobila je 6 glasova uz tri nevažeća listića, te je u skladu s odredbom čl. 17. Statuta
Sveučilišta u Zadru izabrana za zamjenicu pročelnika Odjela za germanistiku Sveučilišta u Zadru
za akad. god. 2016./2017. i 2017./2018.
Ad 3) Za upis na prevoditeljski diplomski studij u akad. god. 2016./2017. ima 7 prijava te će se
nastava izvoditi prema predviđenim planovima. Za nastavnički diplomski studij prijavilo se 23
kandidata.
Ad 4) Stručno vijeće Odjela za germanistiku jednoglasno je donijelo odluke:
1. da se u akad. god. 2016./2017. ne izvodi izborni predmeti nositeljice prof. dr. sc. Slavije
Kabić radi preuzimanja funkcije zamjenice pročelnika: Njemačka književnost nakon pada
Zida (diplomski studij Njemačkog jezika i književnosti – oba smjera, obje studijske
godine);
2. da se od akad. god. 2016./2017. priznaju bodovi iz Kineziološke kulture u ukupan zbroj
bodova (55 ECTS) koje je student dužan prikupiti za prijelaz u višu godinu studija.
Slijedom navedene odluke na svim redovima predavanja za akad. god. 2016./2017. će se
izbrisati napomena prema kojoj se ne računaju bodovi iz Kineziološke kulture.
Ad 5) Stručno vijeće Odjela za germanistiku jednoglasno je donijelo odluke o potrošnji sredstava
Programskih ugovora:
1. za nabavu novog namještaja i zavjesa u uredu pročelnika izv. prof. dr. sc. G. Lovrića
(ormar s ključem, radni stol, polica za knjige, 2 uredske stolice) i uredu doc. dr. sc. A.
Pavić Pintarić, u kojega će biti smještena i nova asistentica (ormar s ključem), a moguće
je naručiti zavjese i u drugim uredima u kojima ih još nema.
2. da se financijska pomoć studentima koji idu na mobilnost u 2016. godini knjiži na
potrošnju iz Programskih ugovora, uz zamolbu studentima da se što prije jave oni koji idu
na mobilnost u 2016. godini.
Ad 6) Stručno vijeće Odjela za germanistiku sa 5 glasova „za“ i 4 „suzdržana“ donijelo je odluku
o uvođenju sustava tutorstva gdje će svaki nastavnik dobiti jednu grupu studenata (brucoša) s
kojima će raditi kao tutori u situacijama kada im se studenti obrate za savjet.
Ad 7) Stručno vijeće Odjela za germanistiku sa 7 glasova „za“, 1 „protiv“ i 1 „suzdržan“
donijelo je odluku o uvođenju tablice za praćenje broja studenata za mentoriranje diplomskih
radova pri čemu bi se odredio minimum od 5 studenata iz generacije koja upisuje 2. godinu
diplomskog studija u akad. godini 2016./2017. koje bi svaki nastavnik koji može biti mentor
trebao prihvatiti. Tajnica će izraditi tablicu u koju će nastavnici upisivati postupno tijekom
godine imena studenata, nakon što dogovore mentorstvo s pojedinim studentom.
Stručno vijeće Odjela za germanistiku sa 8 glasova „za“ i 1 „suzdržan“ donijelo je odluku
o osnivanju radne skupine za ažuriranje Pravilnika o diplomskom radu, u koju su izabrane prof.
dr. sc. Slavija Kabić, Katarina Delač, studentska predstavnica i Vilma Kotlar, tajnica.
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Ad 8) Ova se točka dnevnog reda odgađa za iduću sjednicu. Pročelnik moli nastavnike da
pošalju silabuse na njemačkom jeziku na obrascima koji su za to predviđeni do idućeg utorka.
Izv. prof. dr. sc. Z. Sambunjak moli da joj tajnica pošalje obrasce.
Ad 9) Stručno vijeće Odjela za germanistiku jednoglasno je donijelo odluku o organizaciji ljetne
škole 2017 u suradnji s DAAD-om. Pozivaju se svi nastavnici koji žele surađivati u izradi
koncepta, kojim bi se Odjel prijavio na natječaj DAAD-a, da svoje prijedloge do kraja idućeg
tjedna pošalju DAAD lektorici Larissi Holz.
13:40 Odlazi izv. prof. dr. sc. Z. Sambunjak.
Ad 10) Stručno vijeće Odjela jednoglasno je prihvatilo prijedloge da se organiziraju
izvannastavne aktivnosti za studente:
1. brucošijada za studente germanistike pred kraj listopada (odobreni trošak do 1.000 kn za
hranu i piće, zadužena Katarina Delač)
2. pokretanje studentskog časopisa (izv. prof. dr. sc. G. Lovrić)
3. pokretanje dramske skupine (dr. sc. M. Jeleč)
4. izleti tijekom studijske godine (izv. prof. dr. sc. G. Lovrić)
5. radionice koje vode studenti (doc. dr. sc. A. Pavić Pintarić)
Stručno vijeće Odjela za germanistiku sa 7 glasova „za“ i 1 „suzdržan“ donijelo je odluku da se
pokrene Facebook stranica Odjela za germanistiku (L. Holz, lektorica) i Facebook alumni grupa
u sklopu te stranice. Na toj Facebook stranici objavljivat će se članci i informacije zanimljive i
korisne studentima germanistike.
Ad 11) Obavijesti:
1. Tri strana studenta su došla na zimski semestar kroz Erasmus+ program na Odjel za
germanistiku, o čemu su obaviješteni nastavnici kod kojih slušaju nastavu.
2. Svi nastavnici su dobili na e-mail obavijest od doc. dr. sc. A. Pavić Pintarić o mogućnosti
unošenja članaka i radova vezanih uz austrijske teme u bazu podataka AuslandsAustriaca.
3. 2017. godina će biti godina kulturne razmjene Austrije i Hrvatske pa slijede obavijesti o
događanjima koja su uz to povezana.
4. Svi nastavnici su dobili na e-mail obavijest o mogućnosti odgode predaje
završnog/diplomskog rada u digitalni repozitorij. Mole se mentori da iznimno rijetko
koriste ovu opciju i samo kada su uvjereni da će student poštivati dogovor o naknadnoj
predaji rada, jer nema načina da se studenta na to prisili, nakon što smo mu dali potvrdu o
završetku studija koja u praksi mijenja diplomu. Odnosno, ako su mentori dopustili
odgodu predaje rada u repozitorij, tada moraju i voditi računa o tome da studenti ispune
ovu obavezu.
5. Ponovo je stigla preporuka da svi nastavnici naprave profil na Google znalcu.
6. Raspisan je natječaj za nastavno i nenastavno osoblje za Erasmus+ mobilnost za ljetni
semestar.
7. Iz Hrvatskog narodnog kazališta je stigla obavijest o mogućnosti da se za neke predstave
dobije popust za studente i nastavnike.
Ad 12) Molbe.
1. Stručno vijeće Odjela jednoglasno je odobrilo prof. dr. sc. Slaviji Kabić sudjelovanje u
habilitacijskom kolokviju na Sveučilištu u Siegenu od 22. do 25. studenog 2016.
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2. Stručno vijeće Odjela jednoglasno je odobrilo prof. dr. sc. Slaviji Kabić sudjelovanje s
izlaganjem na 9. godišnjoj međunarodnoj znanstvenoj konferenciji „Politik und Macht in
der deutschen Sprache, Literatur und Kunst“ u Baru, Crnoj Gori od 9. do 13. studenog
2016.
3. Stručno vijeće Odjela jednoglasno je odobrilo asistentici Tei Šegić sudjelovanje s
izlaganjem na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji „Stoljeće Priča iz davnine Ivane
Brlić Mažuranić“ u Zagrebu od 13. do 15. listopada 2016.
4. Stručno vijeće Odjela jednoglasno je odobrilo realizaciju studijskog boravka doc. dr. sc.
Diani Prodanović Stankić s Filozofskog fakulteta u Novom Sadu u ljetnom semestru kroz
program međunarodne mobilnosti za nastavnike.
5. Stručno vijeće Odjela jednoglasno je odobrilo zamolbu za upis na studij Njemačkog
jezika i književnosti studentu Patriku Puljiću koji zbog boravka u bolnici nije uspio na
vrijeme prijaviti željeni studij u NISPVU sustavu, a ispunjava uvjete za upis. Zbog
činjenice da se radi o studentu s invaliditetom od 70%, dogovoreno je da će se
organizirati edukacija za nastavnike koju će voditi Studentsko savjetovalište.
6. Stručno vijeće Odjela je odobrilo sa 7 glasova „za“ i 1 „suzdržan“ zamolbu studentice
Ines Varvodić za izvanredni ispitni rok iz Sintakse njemačkog jezika.
7. Stručno vijeće Odjela je odobrilo sa 7 glasova „za“ i 1 „suzdržan“ zamolbu studentice
Nine Nosić za izvanredni rok za Završni ispit. Ispitu mogu pristupiti i drugi studenti koji
ispunjavaju uvjete.
8. Stručno vijeće Odjela je odobrilo sa 7 glasova „za“ i 1 „suzdržan“ zamolbu studenta
Leonharda Šarića za izvanredni rok iz Književnosti Bečke moderne.
9. Stručno vijeće Odjela jednoglasno je odobrilo izv. prof. dr. sc. G. Lovriću službeni
odlazak i boravak na Sveučilištu u Ljubljani od 7. do 12. studenog 2016. u okviru
Erasmus+ mobilnosti za nastavno osoblje za održavanje 8 sati nastave.
10. Zamolba za odobravanje studenta-demonstratora u Austrijskoj knjižnici u zimskom
semestru 2016./2017. odgađa se do nadopune dokumentacije.
11. Stručno vijeće Odjela jednoglasno je odobrilo zamolbu za sklapanje Erasmus+ ugovora o
suradnji s ustanovom Univerzita Jana Evangelisty Purkynĕ v Ústí nad Labem (Češka
Republika).
12. Stručno vijeće Odjela jednoglasno je odobrilo financijsku pomoć u iznosu od 150 eura
studentici Antonelli Puh u svrhu stipendijskog boravka za pisanje diplomskog rada u
Beču od 3. listopada 2016. do 31. siječnja 2017.
Sjednica je završila u 14:50.
Zapisničarka:

Pročelnik Odjela za germanistiku:

Vilma Kotlar, mag.

Izv. prof. dr. sc. Goran Lovrić

4

