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SVEUČILIŠTE U SPLITU
FILOZOFSKI FAKULTET
ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU
Klasa: 024-04/18-03/0009
Ur. broj: 2181-190-02-7/1-19-0032
Split, 3. srpnja 2019.

ZAPISNIK XI. SJEDNICE VIJEĆA ODSJEKA SOCIOLOGIJE
11. sjednica Vijeća Odsjeka za sociologiju u akademskoj godini 2018./2019. održane 3. srpnja 2019., s
početkom u 8:30 sati, na adresi Poljička cesta 35 u Vijećnici Fakulteta. Sjednica je najavljena 28.
lipnja, a poziv uz materijale sjednice su 1. srpnja dostavljeni elektroničkom poštom.
Sjednici su prisustvovali/-e te glasovali/-e sljedeći/e članovi/-ice Odsjeka: prof. dr. sc. Renata Relja;
prof. dr. sc. Sanja Stanić; doc. dr. sc. Gorana Bandalović; doc. dr. sc. Ivanka Buzov, pročelnica; doc.
dr. sc. Vlaho Kovačević; doc. dr. sc. Marija Lončar; doc. dr. sc. Zorana Šuljug Vučica; asistent Toni
Popović; studentski predstavnik preddiplomskog studija Vjeko Bandić te studentska predstavnica
diplomskog studija Marija Jurlin. Sjednici nije prisustvovala red. prof. dr. sc. Anči Leburić.
Na početku Sjednice Vijeće odsjeka ustanovljen je kvorum, pročelnica je pozdravila prisutne te se
jednoglasno usvaja predloženi Dnevni red.

DNEVNI RED
1.
Usvajanje zapisnika 7., 8., 9. i 10. sjednice Vijeća Odsjeka, akad. god. 2018./2019. (u
privitku poziva)
2.
Prijedlog za pokretanje postupka izbora Doc. dr. sc. Gorane Bandalović u znanstveno
zvanje više znanstvene suradnice (zamolba u privitku poziva)
3.

Prijedlog Reda Predavanja za akademsku godinu 2019./2020. ( u privitku poziva)

4.

Studentska problematika

5.

Razno

Ad. 1.
O zapisnicima sjednica Vijeća Odsjeka pojedinačno se glasovalo.
Zapisnik 7. usvojen, s jednim glasom protiv.
Zapisnik 8. sjednice jednoglasno je usvojen.
Zapisnik 9. sjednice jednoglasno je usvojen.
Zapisnik 10. sjednice jednoglasno je usvojen.
Po završetku sjednice zapisnici su oglašeni na intranetu odsjeka te su potpisani primjerci uvršteni u
pismohranu Fakulteta.
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Ad. 2.
Doc. dr. sc. Gorana Bandalović dostavila je zamolbu Vijeću Odsjeka za pokretanje postupka izbora u
znanstveno zvanje više znanstvene suradnice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje
sociologija, grana posebne sociologije (zamolba u privitku poziva).
Imajući u vidu da doc. dr. sc. Gorana Bandalović ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje više
znanstvene suradnice, Vijeće odsjeka za sociologiju jednoglasno usvaja prijedlog te Vijeće Odsjeka za
sociologiju donosi
ODLUKU
za pokretanje postupka izbora doc .dr. sc. Gorane Bandalović u znanstveno zvanje više znanstvene
suradnice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije.
Za članicu stručnog povjerenstva pročelnica je predložila prof. dr. sc. Sanju Stanić, izv. prof., što se
jednoglasno usvaja. Vijeće Odsjeka donosi Odluku da se prof. dr. sc. Sanja Stanić imenuje u Stručno
povjerenstvo u postupku izbora doc.dr.sc. Gorane Bandalović u znanstveno zvanje više znanstvene
suradnice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije.
Odluka Vijeća Odsjeka dostavljene su dekanici i Fakultetskom vijeću na odobrenje.

Ad. 3.
Pročelnica doc. dr. sc. Ivanka Buzov je uz poziv sjednice dostavila prijedlog Reda predavanja za
akademsku godinu 2019. /2020. Odsjeka, uvažavajući kriterije novog Kolektivnog ugovora, sukladno
naputcima uprave.
Red predavanja studija Sociologija za akad. godinu 2019. /2020. usvojen je sa 8 glasova ZA i jednim
glasom protiv. Red predavanja dostavlja se prodekanu za nastavu i Fakultetskom vijeću na odobrenje.
Ad. 4.
Studentska problematika
Student Vjeko Bandić izložio je svoje stajalište prema kojem drži kako jedan student ne može
predstavljati interese svih studenata/ica Odsjeka, jer ni njihovi stavovi nisu isti.
Studentia Marija Jurlin zahvalila se pročelnici na prijedlogu Reda predavanja za akad. god.
2019./2020. kakav je danas usvojen na sjednici Vijeća odsjeka.

Programska sredstva nastavnog osoblja na Fakultetu
Gorana Bandalović izvijestila je da zaposleni nastavnici koji su u ovoj akademskoj godini prijavili
potrebu financiranja vlastitog znanstvenog usavrašvana iz fonda programskih sredstava mogu
potrošiti do kraja kalendarske godine još dodatnih 1.000,00 kuna iz navedenog fonda.
Sjednica je završena u 9:50 sati. Zapisnik sastavila tajnica odsjeka Vesna Matijaš Rakonjac, dipl. iur.
Pročelnica Odsjeka za sociologiju
Doc. dr. sc. Ivanka Buzov

