SVEUČILIŠTE U SPLITU
FILOZOFSKI FAKULTET
ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU
Klasa: 024-04/20-03/0013
Ur. broj: 2181-190-02-7/1-20-0013
Split, 26. 10. 2020.
ZAPISNIK I. SJEDNICE VIJEĆA ODSJEKA SOCIOLOGIJE
1. sjednica Vijeća Odsjeka za sociologiju u akademskoj godini 2020./2021., održana putem
putem Google Meeta (meet.google.com) dana 26. listopada 2020. u 14:30 sati u P6 na
Filozofskom fakultetu, Poljička cesta 35.
Studentski zbor je dostavio popise novoizabranih studentskih predstavnika. Za diplomski studij
je predstavnica Ivana Miše, a njen zamjenik je Marko Ševo.
Svi/-e članovi/-ice Vijeća Odsjeka uključili su se u sjednicu.
ČLANICA / ČLAN
1. dr. sc. Gorana Bandalović
2. dr. sc. Ivanka Buzov
3. dr. sc. Marija Lončar
4. dr. sc. Vlaho Kovačević
5. dr.sc. Anči Leburić
6. Toni Popović
7. dr. sc. Renata Relja
8. dr. sc. Sanja Stanić
9. dr. sc. Zorana Šuljug Vučica
10. Toni Lekić
11. Ivana Miše

ZVANJE / POLOŽAJ
izv. prof.
doc.
doc.
doc.
red. prof. trajno zvanje
asist.
red. prof.
red. prof.
izv. prof./ pročelnica Odsjeka
predstavnik preddiplomskog studija
predstavnica diplomskog studija

Glasovanje
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

Pročelnica pozdravlja prisutne, otvara sjednicu te predlaže Dnevni red koji je jednoglasno
usvojen.
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika 11., 12. i 13. sjednice Vijeća Odsjeka u akad. god. 2019./2020.
(u privitku)
2. Prijedlozi za izmjene i dopune studijskog programa – Preddiplomski sveučilišni
studij sociologije (u privitku)
3. Prijedlozi za izmjene i dopune studijskog programa – Diplomski sveučilišni studij
sociologije (u privitku)
4. Imenovanje izv.prof.dr.sc. Gorane Bandalović za zamjenicu pročelnice
5. Imenovanje asistenta Tonija Popovića za ECTS koordinatora Odsjeka
6. Izvješće o radu pročelnice Odsjeka doc.dr.sc. Ivanke Buzov za mandatno razdoblje
2017./2018.; 2018./2019.; 2019./2020. (u privitku)
7. Studentska problematika

8. Razno

Ad. 1.)
O zapisnicima sjednica Vijeća Odsjeka pojedinačno se glasovalo.
Zapisnik 11. sjednice jednoglasno je usvojen.
Zapisnik 12. sjednice jednoglasno je usvojen.
Zapisnik 13. sjednice jednoglasno je usvojen.
Po završetku sjednice zapisnici su oglašeni na intranetu Odsjeka te su potpisani primjerci
uvršteni u pismohranu Fakulteta.
Ad. 2.)
Dokumet Prijedlozi za izmjene i dopune studijskog programa za Preddiplomski sveučilišni
studij sociologije (u privitku), jednoglasno je usvojen te proslijeđen Odboru za unaprjeđenje
kvalitete.
Ad. 3.)
Dokument Prijedlozi za izmjene i dopune studijskog programa za Diplomski sveučilišni studij
sociologije (u privitku), jednoglasno je usvojen te proslijeđen Odboru za unaprjeđenje kvalitete.
Ad. 4.)
Zamjenica pročelnice Odsjeka za sociologiju je izv. prof. dr. sc. Gorana Bandalović, a vrijedi
za trogodišnje mandatno razdoblje akademskih godina 2020./2021., 2021./2022. i 2022./2023.
ODLUKA je proslijeđena Upravi i Fakultetskom vijeću.

Ad. 5.)
Odsjek za sociologiju je donio ODLUKU da se asistent Toni Popović imenuje za ECTS
povjerenika Odsjeka za trogodišnje mandatno razdoblje akad. god. 2020./2021., 2021./2022. i
2022./2023.
ODLUKA je proslijeđena Upravi i Fakultetskom vijeću.
Ad. 6.)
Doc. dr. sc. Ivanka Buzov dostavila je svoje izvješće o radu pročelnice u mandatnom razdoblju
2017./2018.; 2018./2019.; 2019./2020. (u privitku).
Ad. 7.)
Održavanje kolokvija
Po naputku Uprave kolokviji se odvijaju kako je planirano, jedan tjedan studenti od A-L, a
drugi tjedan grupa od LJ-Ž. Po potrebi nastave kolokviji se mogu se odvijati elektronički i na

Fakultetu, o čemu je dekanica danas dostavila i e-mail u kojem su upute na nastavu od 2.
studenog za naredna tri tjedna.
Literatura
Zamolba studentima da prosljeđuju literaturu i primjerke knjiga za potrebe izrade seminara, jer
ih je mali broj.
Ad. 8.)
Ravnomjerna raspodjela mentorstva završnih i diplomskih radova
Pročelnica je zamolila da se mentorstva raspodjele ravnomjerno uzimajući u obzir ukupan broj
(22 su završna rada i 19 diplomskih radova).
Na sjednici su sve odluke donesene jednoglasno te su dokumenti proslijeđeni Upravi Fakulteta
na daljnje postupanje. Zapisnik vodila tajnica Odsjeka za sociologiju Vesna Matijaš Rakonjac,
dipl. iur. Sjednica je završena u 15:20 sati.
Pročelnica Odsjeka za sociologiju
Izv. prof. dr. sc. Zorana Šuljug Vučica

