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ZAPISNIK 12. SJEDNICE VIJEĆA ODSJEKA SOCIOLOGIJE
12. virtualna sjednica Vijeća Odsjeka za sociologiju u akad. god. 2013. / 2014., održana je
putem elektroničke pošte od srijede, 2. srpnja 2014., do četvrtka 3. srpnja 2014., do 16 sati.
Poziv za sjednicu i radni materijali upućeni su e-mailom.
Dnevni red:
1. Izbor člana Povjerenstva za znanost Filozofskog fakulteta
2. Informacija: izrada Elaborata studijskog programa dvopredmetnog sSudija
sociologije
3. Usvajanje Zapisnika 11. sjednice Vijeća Odsjeka za sociologiju
Ad. 1.
U planu je osnivanje Povjerenstva za znanost Filozofskog fakulteta. Povjerenstvo će se
sastojati od predstavnika odsjeka, sukladno čemu i naš Odsjek treba odabrati predstavnika/cu
u ovom Povjerenstvu.
Kao članica našeg Odsjeka u spomenutom Povjerenstvu, pročelnica predlaže doc. dr. sc.
Zoranu Šuljug Vučica jer smatra kako će kolegica Zorana savjesno obavljati ovaj posao na
korist našeg Odsjeka te da je kolegica Zorana već ranije iskazala interes za angažman na ovoj
problematici i spremnost za rad na znanstvenim projektima.
Pročelnica moli prijedloge članica odsjeka, odnosno suglasnost.
Za člana Povjerenstva za znanost Filozofskog fakulteta predložen je prof.dr.sc. Šime Pilić,
koji je zahvalio kolegama na ukazanom povjerenju. Ujedno prof. dr. Šime Pilić zahvalio se na
prijedlogu za članstvo u ovom tijelu, koje nije u mogućnosti prihvatiti zbog brojnih obveza i
funkcija koje obnaša. Također, suglasan je da predstavnica odsjeka u Povjerenstvu bude doc.
dr. Zorana Šuljug Vučica.
U tijeku glasovanja prof. dr. Anči Leburić predlaže za člana Povjerenstva prof. dr. Šimu
Pilića: „ Poštovane kolege/ice, jasno da nemam ništa protiv imenovanja Zorane u bilo koje
fakultetsko povjerenstvo....riječ je o mojoj asistentici čiji rad cijenim i kojega sam ocjenjivala
najvišim ocjenama...Razumijem i njene interese, koji jesu orijentirani na znanost i znanstveni
rad, za kojega ona predispozicije i nužne kvalitete svakako ima, a po mojoj procjeni
vjerojatno je i najkvalitetnija u tom smislu među mlađim kolegicama na Odsjeku, pa i na
čitavom fakultetu.
No, načelno u POVJERENSTVU ZA ZNANOST jednoga fakulteta moraju sjediti
ljudi s najvišim zvanjima, istaknutim i dugogodišnjim znanstvenim iskustvom, konkretnim
projektnim (voditeljskim) postignućima, pogotovo na međunarodnim (EU) projektima.

Pogledajte sastave nekih drugih sveučilišnih sastavnica, pa će te vidjeti koja zvanja "sjede" u
takvim i sličnim tijelima. Naime, kad su u pitanju veliki projekti (FP7, Horizon 2020), kao i
naši nacionalni (na koje se aplicira Zakladi ili MZOSu) nužno je poznavanje projektnih
mehanizama, kao i ljudi i odnosa.
Na našem faksu je očito drugi slučaj, no možda upravo zato i nema značajnijih projekata,
pogotovo ne međunarodnih. S obzirom da smo mi eminentni društveni studij, čiji su
konkurenti na ovom Sveučilistu brojniji i jači u mnogočemu, trebalo bi voditi o tome računa.
Stoga ja predlažem prof. dr. Šimu Pilića, cije zvanje, iskustvo i dosadašnji znanstveni rad
garantiraju solidan angažman u ovom tijelu.“
U tijeku glasovanja v. asist. dr. sc. Vlaho Kovačević predlaže za člana Povjerenstva prof. dr.
Šimu Pilića: „ Smatram da za ovako važno mjesto kao člana povjerenstva za znanost trebalo
je predložiti više kandidata. Ovako nas se postavlja da glasujemo za ili protiv bez obzira na
koga se to odnosilo, što mislim kako je neprihvatljivo. Osobno predlažem prof. Pilića.“
U tijeku glasovanja izv. prof. dr. sc. Renata Relja:“Glasam protiv prijedloga i predlažem prof.
Šimu Pilića kao najrelevantnijeg člana Povjerenstva za znanost s našega Odsjeka.“
Po točkama dnevnog reda glasovalo se ZA – PROTIV.
Predloženi drugi član prof. dr. Šime Pilić nije prihvatio kandidaturu, a većinom glasova od
6:3 je prihvaćen prijedlog.
Članica vijeća Odsjeka M. Lončar se nije oglasila do 16h te je suzdržana.
Odluka vijeća Odsjeka za sociologiju donešena je većinom glasova te je za članstvo u
Povjerenstvu za znanost Fakulteta izabrana Zorana Šuljug Vučica
Ad. 2.
U zadanom roku izrađen je i predan Elaborat preddiplomskog i diplomskog studija, te
dokumenti Izmjene i dopune studijskog programa za preddiplomski i diplomski studij.
Sukladno našim ranijim odlukama, pred Povjerenstvom za studijski program je izrada
elaborata dvopredmetnog studija Sociologije. S obzirom na rok predaje elaborata (kraj rujna
2014.), a budući je dio posla već obavljen, o prijedlogu Povjerenstva raspravljat ćemo na
sjednici Vijeća odsjeka koja će biti po povratku s godišnjeg odmora, krajem kolovoza.
Po točkama dnevnog reda glasovalo se ZA – PROTIV.

Ad. 3.
Glasovanjem je usvojen zapisnik 11. Sjednice vijeća Odsjeka za sociologiju održane 2. lipnja
2014..
Pročelnica Odsjeka za sociologiju
izv. prof. dr. sc. Sanja Stanić

