Klasa: 602-04/19-08/01
Urbroj: 2198-1-79-35/19-02
Datum: 25. siječnja 2019.

ZAPISNIK
s 5. sjednice Stručnog vijeća Odjela za germanistiku u akad. godini 2018./2019.
održane 25. siječnja 2019. s početkom u 13:30 sati u učionici 135
Nazočni članovi Stručnog vijeća Odjela (8): Prof. dr. sc. Goran Lovrić, v.d. pročelnika Odjela
za germanistiku, izv. prof. dr. sc. Anita Pavić Pintarić, zamjenica v.d. pročelnika, prof. dr. sc.
Slavija Kabić, izv. prof. dr. sc. Zaneta Sambunjak, doc. dr. sc. Marijana Jeleč, Žaklina Radoš,
viša lektorica – predstavnica nastavnika u nastavnim zvanjima, dr. sc. Helga Begonja,
poslijedoktorandica – predstavnica suradnika u nastavi, Antonio Luka Gotovac, zamjenik
studentske predstavnice
Odsutni članovi Stručnog vijeća Odjela (2): izv. prof. dr. sc. Tomislav Zelić (opravdano) i
Luka Planinić, studentski predstavnik
Nazočni ostali: Nakon što je utvrđen kvorum, predložen je sljedeći dnevni red:

Dnevni red
1. Ovjerovljenje zapisnika sa sjednice SV Odjela od 12. 12. 2018.
2. Uvjeti upisa u višu godinu studija iz akad. god. 2018./2019. u akad. god. 2019./2020.
3. Mišljenje i prijedlog Stručnog vijeća Odjela za germanistiku u postupku izbora jednog
nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno
područje humanističkih znanosti, polje filologije, grana germanistika
4. Zamolbe.
5. Obavijesti.
Dnevni red je usvojen jednoglasno.
Ad 1) Stručno vijeće Odjela jednoglasno je usvojilo zapisnik sa sjednice SV Odjela od 12. 12.
2018.
Ad 2) Stručno vijeće Odjela za germanistiku jednoglasno je usvojilo prijedlog da uvjeti upisa
u višu godinu studija iz akad. god. 2018./2019. u akad. god. 2019./2020., ostanu isti kao
prošle godine, uz izmjenu da se briše preduvjet za upis izbornog predmeta Drame G.
Hauptmanna.

Ad 3) Stručno vijeće Odjela za germanistiku jednoglasno je prihvatilo Izvješće Stručnog
povjerenstva u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno
mjesto docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, grana
germanistika.
Stručno vijeće Odjela za germanistiku jednoglasno daje Mišljenje i prijedlog Stručnom vijeću
za humanističko područje znanosti, umjetničko područje i interdisciplinarno područje
umjetnosti da se dr. sc. Helga Begonja izabere u znanstveno-nastavno zvanje i na radno
mjesto docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, grana
germanistika.
Ad 4) Zamolbe.
4.1. Stručno vijeće Odjela za germanistiku jednoglasno je odobrilo izv. prof. dr. sc. Aniti
Pavić Pintarić odlazak na Universität Duisburg-Essen, Institut Deutsch als Zweit- und
Fremdsprache, na kojem će u razdoblju od 23. do 27. travnja 2019. godine u svrhu
podučavanja boraviti u okviru Erasmus+ programa mobilnosti.
4.2. Stručno vijeće Odjela za germanistiku jednoglasno je odobrilo Žaklini Radoš, višoj
lektorici, sudjelovanje na 1. godišnjem znanstveno-stručnom skupu Hrvatskog društva
sveučilišnih lektora na temu "Kontrastivni pristup u p(r)oučavanju jezika i kulture" koji će se
održati 22. i 23. veljače 2019. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
4.3. Stručno vijeće Odjela za germanistiku odgodilo je zamolbu studentice Irene Lekić za
iduću sjednicu.
4.4. Stručno vijeće Odjela za germanistiku odgodilo je zamolbu izv. prof. dr. sc. Tomislava
Zelića za iduću sjednicu, koja se odnosi na pomicanje termina dolazne mobilnosti Maria
Grizelja, a nakon konzultacije s profesorom Grizeljom.
4.5. Stručno vijeća Odjela za germanistiku odgodilo je zamolbu izv. prof. dr. sc. Tomislava
Zelića za iduću sjednicu, koja se odnosi na financiranje cateringa za sudionike GiG foruma,
uz zamolbu da se dostave iznosi predviđenih troškova.
4.6. Stručno vijeća Odjela za germanistiku je odobrilo da se zatraži računalo za Žaklinu
Radoš, višu lektoricu, iz rezervnih zaliha Sveučilišta u Zadru, a koja je bez računala ostala
nakon pregrađivanja ureda i učionice, zbog čega se njezino osobno računalo počelo koristiti
kao računalo za učionicu 135.
Ad 5) Obavijesti
-

Izv. prof. dr. sc. Anita Pavić Pintarić, predstavila je izvješće o radu Austrijske
knjižnice u 2018. godini i najavila događanja u 2019. godini.

-

Zbog promjena Zakona o obavljanju studentskih poslova (prosinac 2018.), promijenio
se način izdavanja ugovora o radu preko Student-servisa za studente. Ugovore nije
više moguće izdavati unazad, po završetku posla, već isključivo unaprijed i za svaki
mjesec posebno. Iz tog razloga će se za demonstrature u zimskom semestru studentima
morati evidentirati da su radili u siječnju i veljači, odnosno tek kada podignu ugovore.
Potrebno je upozoriti studente demonstratore da što prije podignu ugovore i ubuduće
ugovore podižu početkom svakog mjeseca. Također je zakonom propisana najniža
satnica za rad preko Student-servisa zbog čega je Stručno vijeće Odjela odlučilo da se
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satnica demonstratorima za rad u zimskom semestru akad. god. 2018./2019. podigne
na 25 kuna po satu.
-

Studentska evaluacija nastave u zimskom semestru završava 27. siječnja, a do 25.
siječnja, ankete je ispunilo svega 15% studenata. Podsjećaju se nastavnici da ankete
nisu valjane ako ih ne ispuni minimalno 25% studenta te se iz tog razloga mole
nastavnici čiji su predmeti na evaluaciji da potaknu studente na ispunjavanje ankete.

-

Izv. prof. dr. sc. Anita Pavić Pintarić i Marija Perić, asistentica, sudjelovale su na
radionici za prijavu projektnog prijedloga vezanog za stručnu praksu, koji bi se
financirao iz Europskog socijalnog fonda. Na radionici je naglašeno da se prijave
boduju po broju studenata koji će sudjelovati (minimalno 50, a maksimalno 400
studenata), zbog čega će Ured za projekte Sveučilišta u Zadru po načelu sličnosti
spojiti prijave s više odjela u dva projekta, koliko je dopušteno da Sveučilište u Zadru
ukupno prijavi.

Sjednica je završila u 14:05.
Zapisničarka:
Vilma Kotlar, mag.

V.d. pročelnika Odjela za germanistiku:
Prof. dr. sc. Goran Lovrić
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