SVEUČILIŠTE U SPLITU
FILOZOFSKI FAKULTET
ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU
Klasa: 024-04/16-03/0007
Ur.broj: 2181-190-02-7/1-16-0013
Split, 1. srpnja 2016.
ZAPISNIK 11. SJEDNICE VIJEĆA ODSJEKA SOCIOLOGIJE
11. virtualna sjednica Vijeća Odsjeka za sociologiju u akademskoj godini 2015./2016., održana 1.
srpnja 2016. god. elektroničkom poštom od 30. lipnja do 1. srpnja 2016. do 12:00 sati.
Poziv za sjednicu poslan je 29. lipnja elektroničkom poštom, zajedno sa materijalima za sjednicu.
DNEVNI RED:
1.

Usvajanje zapisnika 8., 9. i 10. sjednice Vijeća odsjeka

2.

Prijedlog doc. dr. sc. V. Kovačevića za suorganizaciju skupa

3.

Prijedlog kvota izbornih predmeta koji su u ponudi studentima drugih odsjeka

4.

Prijedlog člana odsjeka u Vijeću CIRCO

Utvrđen je kvorum za održavanje virtualne sjednice. Od ukupno 11 članica/članova
Vijeća Odsjeka, 7 je u roku predviđenom za održavanje sjednice, putem elektroničke pošte poslalo
svoje odluke/glasovanje po točkama Dnevnog reda. Sjednici se nisu odazvali izv.prof.dr.sc. Renata
Relja, studentice Larisa Hržić i Ana Čaleta.
Ad. 1.
Zapisnici navedenih sjednica dostavljeni u privitku poziva.
Zapisnik 8. sjednice , 9. sjednice i 10. sjednice Vijeća odsjeka usvojen je većinom glasova.
Na zapisnik 10. sjednice koji je usvojen većinom glasova bila su 2 komentara koja su uvrštavamo u
ovu točku dnevnog reda 11. sjednice , budući je Zapisnik 10. sjednice održane 1. VII. 206. usvojen
većinom glasova.
Komentari na Zapisnik u cijelosti i bez korekcija:
Prof. dr. sc. A. Leburić: „Poštovana kolegice Vesna molim da brišeš iz zapisnika 10 sjednice Vijeća
odsjeka moje Tzv sudjelovanje. Naime ovako aljkavo i nevjerodostojno registriranje moje diskusije
neću potvrditi jer ista nije korektno i realno prikazana i molim da kao takva bude izostavljena.
Nevjerojatno je kako je zapisnik reducirano iskonstruiran na način da su izostavljeni brojni istupi i
komentari nekoliko članova Odsjeka.
Stoga u tom dokumentu molim da se dopise na kraju moje neslaganje sa sadržajem istoga i da se
doslovno navede kako se ja osobno protivim ovakvom fabriciranju mojih diskusija na odsječkoj
sjednici jer tu se očito ne radi samo o skraćivanju sadržaja i uštedi na dužini zapisnika. Uostalom, ako
pročelnica priprema i potpisuje ovakve zapisnike onda vjerojatno za to ima valjanih razloga, pa molim
da se moje ime isključi iz takvih situacija. No ovaj moj komentar molim da se u cijelosti prilozi tom
zapisniku. Zahvaljujem“

Doc. dr. sc. V. Kovačević: „Poštovana kolegice Vesna mislim da nije uputno i pravilno iznositi u
zapisniku 10 sjednice Vijeća Odsjeka sociologije ocjene o mojim teškim optužbama u otvorenom
pismu na ime izv. prof. dr. sc. Sanje Stanić, pročelnice ukoliko pročelnica nema uvid u otvoreno
pismo o čemu je obaviješten prof. dr. sc. A. Jakir, dekan i doc. dr. sc. G. Vickov prodekanica za
nastavu i studentska pitanja. Naime ne mogu se složiti da sam u otvorenom pismu iznio teške optužbe
na ime izv. prof. dr. sc. Sanje Stanić, pročelnice.
Stoga smatram ukoliko se ne želi izbrisati tvrdnja o mojim teškim optužbama prema pročelnici Stanić
da se unese sljedeće moje mišljenje sa sjednice Odsjeka u cijelosti kao nadopuna zapisnika. Naime na
sjednici Vijeća iznio sam svoje razočaranje što kolegice koje su glasovale protiv nakon što je Uprava
fakulteta iznijela pozitivno mišljenje o mojim opravdanim traženjima nisu bile spremne ispričati se i
mišljenje da se radi o zamjeni teze sa strane pročelnice na temelju koje me se etički, moralno i
profesionalno želi staviti u negativni kontekst.“
Ad. 2.
Prijedlog doc. dr. sc. V. Kovačevića teme za organizaciju Studijskog dana povodom 10. obljetnice
smrti Željka Mardešića 19. listopada 2016. pod radnim naslovom Vrata Svetog: Interdisciplinarno
čitanje opusa Željka Mardešića. Radi se o prijedlogu zajedničke organizacije Studijskog dana Odsjeka,
Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Franjevačkog instituta za kulturu mira.
Vrijeme održavanja: 19. listopada 2016., od 9 – 16 sati, Sveučilišna knjižnica, Split, molba za
sufinanciranjem (simbolično ili su/organizacija domjenka, prema mogućnostima).
Stavlja se na glasovanje: da se isti prijedlog uputi kao prijedlog Odsjeka za sociologiju.
Vijeće je većinom glasova donijelo odluku da se prijedlog odsjeku za suorganizaciju skupa ne
prihvaća.
Ad. 3.
Zaprimljeni su prijedlozi za kvote izbornih predmeta koji su u ponudi za studente drugih odsjeka kako
slijedi i stavlja se na glasovanje:
1.

20 studenata odsjeka za sociologiju i 5 studenata drugih odsjeka

2.

17 studenata odsjeka za sociologiju i 8 studenata drugih odsjeka

S obzirom na smanjenje izbornih predmeta u akad 2016/2017., na preddiplomskom i diplomskom
studiju, čime je izbornost za studente Sociologije umanjena, predlaže se Vijeću da se usvoji prijedlog
pod 1.
Vijeće jednoglasno donosi odluku da se prihvati 1. prijedlog za izborne kolegije i to 20 studenata
odsjeka za sociologiju i 5 studenata drugih odsjeka za kvote. Pročelnica o donesenoj odluci
obavještava prodekanicu doc. dr. sc. Gloriu Vickov, koja je na Odsjek i uputila upit za kvote.
Ad. 4.
S obzirom da je prof. dr. sc. Šime Pilić, dosadašnji član, podnio ostavku u vijeću CIRCO, odsjek treba
izabrati novog člana. Predložena doc. dr. sc. Ivanka Buzov prihvatila je prijedlog.
Jednoglasno se donosi odluka da doc. dr. sc. Ivanka Buzov predstavnica Odsjeka za sociologiju u
Vijeću CIRCO Filozofskog fakulteta. Putem dopisa voditeljica CIRCA biti će obaviještena o novoj
članici Odsjeka u vijeću CIRCO.

Odluke na sjednici donesene su natpolovičnom većinom članica/članove kako se glasovalo po
točkama predloženog Dnevnog reda sjednice.
Pročelnica Odsjeka za sociologiju
izv. prof. dr. sc. Sanja Stanić

