Klasa: 602-04/17-08/17
Urbroj: 2198-1-79-35/17-02
Datum: 8. studenog 2017.
ZAPISNIK
sa 2. sjednice Stručnog vijeća Odjela za germanistiku u akad. godini 2017./2018.
održane 8. studenog 2017. s početkom u 12:00 sati u učionici 144
Nazočni članovi Stručnog vijeća Odjela (8): Izv. prof. dr. sc. Goran Lovrić, pročelnik Odjela
za germanistiku, izv. prof. dr. sc. Zaneta Sambunjak, izv. prof. dr. sc. Tomislav Zelić, doc. dr.
sc. Marijana Jeleč, Žaklina Radoš, viša lektorica – predstavnica nastavnika u nastavnim
zvanjima, dr. sc. Helga Begonja, poslijedoktorandica – predstavnica suradnika u nastavi,
Antonela Nekić, studentska predstavnica i Andrijana Čarapina, studentska predstavnica
Odsutni članovi Stručnog vijeća Odjela (2): prof. dr. sc. Slavija Kabić, zamjenica pročelnika
(opravdano) i izv. prof. dr. sc. Anita Pavić Pintarić (opravdano)
Nazočni ostali (1): Marija Perić, asistentica
Nakon što je utvrđen kvorum, predložen je dnevni red.

Dnevni red
1.
2.
3.
4.

Ovjerovljenje zapisnika sa sjednice SV Odjela od 18.10.2017.
Utvrđivanje prioritetne liste za napredovanja u 2018. godini.
Imenovanja mentora/ice asistenticama i poslijedoktorandicama za ak. god. 2017./18.
Imenovanje Erasmus- i CEEPUS-koordinatora/ice Odjela za germanistiku na
dvogodišnje mandatno razdoblje za akad. god. 2017./2018. i 2018./2019.
5. Imenovanje ECTS-koordinatora/ice Odjela za germanistiku na dvogodišnje mandatno
razdoblje za akad. god. 2017./2018. i 2018./2019.
6. Uvjeti upisa za iduću akademsku godinu.
7. Odabir predmeta za evaluaciju u zimskom semestru.
8. Imenovanje Povjerenstva za odabir i preporuku studenta/ice za stipendiju za izvrsne
studente
9. Prikupljanje podataka za godišnjak Sveučilišta u Zadru.
10. Zamolbe.
11. Obavijesti.
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad 1) Stručno vijeće Odjela jednoglasno je usvojilo zapisnik od 18. 10. 2017.
Ad 2) Stručno vijeće Odjela jednoglasno je prihvatilo listu prioriteta za napredovanja u 2018.
godini na kojoj se nalaze izv. prof. dr. sc. Goran Lovrić, znanstveno područje humanističkih

znanosti, polje filologije, grana teorija i povijest književnosti i poslijedoktorandica dr. sc. Helga
Begonja, znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologije, grana lingvistika.

Ad 3) Stručno vijeće Odjela jednoglasno je izabralo izv. prof. dr. sc. Anitu Pavić Pintarić
mentoricom asistenticama i poslijedoktorandicama Odjela za germanistiku za ak. god.
2017./2018.
Ad 4) Stručno vijeće Odjela nije usvojilo prijedlog da se dr. sc. Helga Begonja,
poslijedoktorandica, produlji funkcija Erasmus- i CEEPUS-koordinatorice Odjela za
germanistiku na dvogodišnje mandatno razdoblje za akad. god. 2017./2018. i 2018./2019. (4
glasa „za“ i 4 glasa „suzdržan). Stručno vijeće Odjela nije usvojilo prijedlog da Tea Šegić,
asistentica, vrši funkciju Erasmus- i CEEPUS-koordinatora Odjela za germanistiku na
dvogodišnje mandatno razdoblje za akad. god. 2017./2018. i 2018./2019. (4 glasa „za“ i 4
glasa „suzdržan). Odluka o ovoj točki odgađa se za iduću sjednicu.
Ad 5) Stručno vijeće Odjela jednoglasno je izabralo Gerienu Karačić za ECTS-koordinatoricu
Odjela za germanistiku na dvogodišnje mandatno razdoblje za akad. god. 2017./2018. i
2018./2019.
Ad 6) Stručno vijeće Odjela izmijenilo je uvjete upisa na preddiplomski studij njemačkog
jezika i književnosti za akad. god. 2018./2019. sa 5 glasova „za“ i 3 „suzdržan“. Umjesto
položene A razine iz Hrvatskog jezika, tražit će se položena B razina. Umjesto obaveznog
njemačkog jezika tražit će se „Bilo koji strani jezik“ na A razini. U preduvjete za upis navest
će se: „Poznavanje njemačkog jezika na B razini prema Zajedničkom referentnom okviru za
jezike Vijeća Europe.“
Ad 7) Stručno vijeće Odjela jednoglasno je odobrilo da se u zimskom semestru 2017./2018.
evaluiraju predmeti: Njemačke jezične vježbe 3, Hrvatski jezik za germaniste, Njemačke
jezične vježbe V, Uvod u književnu interpretaciju I, Znanstveno pisanje, Didaktika
književnosti, Kratka proza, Romantizam, Klasici moderne, Jezik i umijeće govora I, Realizam
i naturalizam, Suvremena njemačka književnost, Glotodidaktika, Vježbe prevođenja
(poslovna komunikacija), Morfologija njemačkog jezika, Usmenost u pisanom mediju,
Književnost biedermajera, Komparativna stilistika, Viteški roman, Sociolingvistika i Jezik
medija.
Ad 8) U Povjerenstvo za odabir i preporuku studenta/ice za stipendiju za izvrsne studente
izabrani su prof. dr. sc. Slavija Kabić (voditeljica), Žaklina Radoš, viša lektorica i Antonela
Nekić, studentska predstavnica. Povjerenstvo će raspisati natječaj na Odjelu te među
prijavama odabrati najboljeg studenta/icu za preporuku Odjela za germanistiku, koja će biti
upućena sveučilišnom Povjerenstvu za dodjelu stipendija izvrsnim studentima.
Ad 9) Mole se svi nastavnici da pošalju svoje podatke za Godišnjak Sveučilišta u Zadru za
akad. god. 2016./2017. prema uputama uredništva Godišnjaka koje su im stigle e-mailom.
Ostale aktivnosti se mogu uputiti e-mailom tajništvu Odjela ili pročelniku Odjela do utorka
14. 11., nakon čega će ih pročelnik objediniti u jedan dokument i proslijediti uredništvu
Godišnjaka.
Ad 10) Zamolbe
10.1. Stručno vijeće Odjela jednoglasno je odobrilo temu diplomskoga rada studentice
Kristine Bonić pod radnim naslovom „Das Frauenbild in Irmgard Keuns Roman Das
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kunstseidene Mädchen“ i stručno povjerenstvo za obranu u sastavu izv. prof. dr. sc. Zaneta
Sambunjak (voditeljica), izv. prof. dr. sc. Tomislav Zelić (mentor) i izv. prof. dr. sc. Anita
Pavić Pintarić.
10.2. Stručno vijeće Odjela jednoglasno je odobrilo temu diplomskoga rada studenta Marka
Kamenjaša pod radnim naslovom „Aporien in Thomas Manns Novelle Der Tod in Venedig“ i
stručno povjerenstvo za obranu u sastavu izv. prof. dr. sc. Zaneta Sambunjak (voditeljica),
izv. prof. dr. sc. Tomislav Zelić (mentor) i izv. prof. dr. sc. Anita Pavić Pintarić.
10.3. Stručno vijeće Odjela jednoglasno je odobrilo temu diplomskoga rada studenta Stipe
Mađora-Božinovića pod radnim naslovom „Zionismus und Antisemitismus in Hermann Bahrs
Roman Die Rotte Korahs“ te stručno povjerenstvo za obranu u sastavu izv. prof. dr. sc. Zaneta
Sambunjak (voditeljica), izv. prof. dr. sc. Tomislav Zelić (mentor) i izv. prof. dr. sc. Anita
Pavić Pintarić.
10.4. Stručno vijeće Odjela jednoglasno je odobrilo temu diplomskoga rada studentice
Martine Čirjak pod naslovom „Die Schuldthematik in Günter Grass Im Krebsgang und Tanja
Dückers Himmelskörper“ te stručno povjerenstvo za obranu u sastavu prof. dr. sc. Slavija
Kabić (voditeljica), izv. prof. dr. sc. Goran Lovrić (mentor) i doc. dr. sc. Marijana Jeleč.
10.5. Stručno vijeće Odjela sa 7 glasova ZA i jednim suzdržanim glasom dalo je suglasnost
doc. dr. sc. Marijani Jeleč da u akad. god. 2017./2018. izvodi nastavu iz predmeta „Austrijska
književnost 20. stoljeća“ (zimski semestar, 42 norma sata) na Odsjeku za njemački jezik i
književnost Pedagoškog fakulteta u Bihaću.
10.6. Stručno vijeće Odjela jednoglasno je odobrilo da se studentici Martini Gluščić
dodjeljuje jednokratna pomoć od 150 eura u svrhu odlaska na individualnu mobilnost
studenata u okviru CEEPUS programa u zimskom i ljetnom semestru akad. god. 2017./2018.
na Sveučilištu u Ljubljani.

Ad 11) Obavijesti
-

Iz učionice 144 premjestit će se jedan flipchart stalak u Austrijsku knjižnicu jer tamo
nema odgovarajuće ploča za odražavanje nastave. Stalak će se po potrebi ponovo
vratiti u učionice Odjela za germanistiku.

-

Planiraju se studijska putovanja u Njemačku i Austriju. Cilj putovanja je da se
studenti/ce upoznaju s kulturnim znamenitosti i studiju na stranim sveučilištima kao i
uspostava suradnje s njemačkim i austrijskim sveučilištima.

-

Mole se nastavnici da opravdaju odsutnost s nastave tijekom idućeg tjedna studentima
koji sudjeluju na znanstvenom skupu SOEGV u Dubrovniku.

Sjednica je završila u 13:05.
Zapisničarka:
Vilma Kotlar, mag.

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