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ZAPISNIK 8. SJEDNICE VIJEĆA ODSJEKA SOCIOLOGIJE
8. sjednica Vijeća Odsjeka za sociologiju u akademskoj godini 2015./2016., održana 20. svibnja 2016.
god. u 13 sati u Vijećnici Put iza nove bolnice 10c. Poziv s materijalima za sjednicu poslani su 16.
svibnja elektroničkom poštom.
Sjednici su prisustvovali/e te glasovali/e slijedeći/e članovi/ice Odsjeka: red. prof. dr. sc. Šime Pilić;
izv. prof. Sanja Stanić, pročelnica; izv. prof. dr. sc. Renata Relja; doc. dr. sc. Gorana Bandalović; doc.
dr. sc. Ivanka Buzov; doc. dr. sc. Vlaho Kovačević; doc. dr. sc. Marija Lončar; doc. dr. sc. Zorana
Šuljug Vučica; studentice Larisa Hržić i Ana Ćaleta.
Opravdala odsustvo prof. dr. sc. Anči Leburić.
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.

Usvajanje zapisnika 7. sjednice Vijeća odsjeka u akademskoj god. 2015./2016.
Zahtjev doc. dr.sc. Marije Lončar za pokretanje postupka reizbora
Kadrovska problematika
Studentska problematika
Razno
Ad. 1.

Zapisnik 7. sjednice Vijeća odsjeka jednoglasno je usvojen.
Ad. 2.
Vijeće Odsjeka za sociologiju, jednoglasno je usvojilo zahtjev doc. dr. sc. Marije Lončar za pokretanje
postupka reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docenta za područje
društvenih znanosti, polje sociologija, grana sociološka metodologija. Doc dr. sc. Marija Lončar
izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, prvi izbor, 10. lipnja 2011. godine.
Predloženo je Povjerenstvo za reizbor u sastavu:
1. prof.dr.sc. Ognjen Čaldarović, redovni profesor u trajnom zvanju – Filozofski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu (predsjednik)
2. prof.dr.sc. Vjekoslav Afrić, redovni profesor u trajnom zvanju – Filozofski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu (član)
3. doc. dr.sc. Zorana Šuljug Vučica – Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu (članica)
Odluka Vijeća odsjeka sociologije upućena je Fakultetskom vijeću u daljnju proceduru.

Ad. 3.
Pročelnica je upoznala Vijeće da su pokretanjem reizbora doc.dr.sc. Marije Lončar nastale nove

okolnosti u pogledu koeficijenta planiranog za Odsjek za sociologiju, čime je oslobođeno
0.194 koeficijenta, budući da je Uprava FF predvidjela Odsjeku za sociologiju jedno radno
mjesto. Predlaže da se u pogledu zamjenskog zapošljavanja uputi zahtjev Upravi Fakulteta da
se namjesto predviđenog 1 asistentskog mjesta omogući zamjensko radno mjesto višeg
asistenta/doktoranda ili docenta. Isti bi mogao preuzeti veće nastavno opterećenje, nositeljstvo
i/ili izvođenje nastave temeljnih ili izbornih predmeta, te na taj način ublažiti opterećenje
nastavnika na odsjeku, odnosno smanjiti vanjsku suradnju.
DOPUNA V.K.:“Tijekom 8. sjednice Vijeća Odsjeka za sociologiju u akademskoj godini
2015./2016., koja je održana 20. svibnja 2016. god. u 13 sati u Vijećnici Put iza nove bolnice
10c. u raspravi o kadrovskoj problematici na Odsjeku založio sam se za primanje asistenata
na Odsjek. Njima bi se mogli prepustiti neki od seminara koje nastavnici izvode i na taj način
ublažiti opterećenje nastavnika na odsjeku, odnosno smanjiti vanjska suradnja. U tom smislu,
predložio sam pročelnici da ja preuzmem predavanje i seminare iz predmeta Suvremene
sociološke teorije 30+15+0. što su i podržale pojedine kolegice.“
Prof.dr.sc. Šime Pilić predlaže da se Upravi uputi zahtjev za zamjenskim zapošljavanjem
redovitog profesora, budući će isti koeficijent biti i oslobođen, budući da je Uprava FF
predvidjela Odsjeku za sociologiju jedno radno mjesto.
Izv. prof. dr. sc. Renata Relja predlaže da se uputi zahtjev za dva radna mjesta asistenta.
Pročelnica je ukazala na postojeći plan i kriterije raspodjele koeficijenata usvojene na sjednici
Fakultetskog vijeća prema kojima prijedlozi nisu sukladni.
Većinom glasova Vijeće je odlučilo da se prihvati prijedlog pročelnice, te da se Upravi uputi
zahtjev s takvim traženjem.
Ad. 4.
Studentska problematika
Ad. 5.
Razno

Pročelnica Odsjeka za sociologiju
izv. prof. dr. sc. Sanja Stanić

