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Split, 18. listopada 2016.

ZAPISNIK I. SJEDNICE VIJEĆA ODSJEKA SOCIOLOGIJE

I. virtualna sjednica Vijeća Odsjeka za sociologiju u akademskoj godini 2016./2017., održana 17. do
18. X. 2016. god. elektroničkom poštom do 12sati. Uz poziv su poslani materijali za sjednicu
zapisnik 13. sjednice. Glasovanje po točkama Dnevnog reda dostavljeno je u vremenu trajanja sjednice
na e-mail tajnice Odsjeka Vesna Matijaš Rakonjac, dipl.iur. mrvesna@ffst.hr.
Po završetku glasovanja 18. listopada, po točkama 1. i 2. dnevnog reda nije se donijela odluka.
Iz tog razloga se sjednica nastavlja 26. do 27. X. 2016. elektroničkom poštom do 12 sati. U
ponovnom pozivu za glasovanje, ponovljene su 1. i 2. točka dnevnog reda (dopuna točke) i dnevni red
dopunjen 4. točkom prema uputi o demonstratorima od strane uprave Fakulteta.

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika 13. sjednice Vijeća odsjeka (u privitku Poziva)
2. Prijedlog povjeravanja nastave vježbi kolegija Statistika u sociologiji 1. i Statistika u
sociologiji
3. Izmjena člana u povjerenstvima za obranu završnih i diplomskih radova
4. Demonstratura na Odsjeku sociologije

Utvrđeno je postojanje kvoruma za virtualnu sjednicu. Od ukupno 10 članica/članova Vijeća Odsjeka,
sve/svi su se putem elektroničke pošte glasovale/glasovali po točkama Dnevnog reda.
Članice/planovi vijeća u skladu sa predloženim Dnevnim redom glasovale su kako slijedi:
Ukupno 10 članice/članova Vijeća odsjeka, 5 ZA i 5 PROTIV glasovalo.

Ad. 1.
Zapisnik 13. sjednica Vijeća odsjeka u akademskoj godini 2015. /2016. sa dopunom R. Relja i V.
Kovačević poslan je u prvom pozivu za 1. virtualnu sjednicu V.o. sociologije. Od 10 članica/članova
Vijeća odsjeka, Zapisnik 13. sj. s prilozima R. Relja i V. Kovačević - glasovanje 5 za / 5 protiv
Zapisnik 13. sjednice stavlja se na glasovanje 26. X. (dopunjena sjednica) uz obrazloženje.
Dopuna točke:

Na usvajanje, kao točka 1. sjednice Vijeća odsjeka za sociologiju, 18. listopada 2016., dostavljen je
zapisnik 13. sjednice Vijeća odsjeka, održana 30. kolovoza 2016., s odlukama donesenim većinom
glasova. Zapisnik 13. sjednice je predložen na glasovanje, budući su na istoj sjednici donesene odluke
i ista sjednica zaključena.
Na sastanku, održan 5. rujna 2016., godine u Dekanatu, Sinjska 2, nazočni nastavnici Odsjeka za
sociologiju donijeli su odluke o Povjeravanju nastave predmeta Sociologija književnosti izv. prof. dr.
sc. Renati Relja, te imenovanju stručnog povjerenstva za izbor izvršitelja u suradničkom zvanju
asistent u sastavu: izv. prof. dr. sc. Renata Relja, predsjednica, doc. dr. sc. Vlaho Kovačević, član,
prof. dr. sc. Vjekoslav Afrić, Filozofski fakultet u Zagrebu, član. Iste su odluke proslijeđene i usvojene
na 18. sjednici Fakultetskog vijeća, od 16. 9. 2016.
Odluke donesene 5. 9. 2016., donesene su izvan 13. sjednice Vijeća odsjeka, te stoga nisu uvedene u
Zapisnik 13. sjednice.
Zapisnik sa sastanka s Upravom Fakulteta u Dekanatu, kojega je vodila Ivana Pisac Šumić, održan 5.
listopada 2016., s donesenim odlukama, nije zaprimljen.
Zapisnik 13. sjednica Vijeća odsjeka u akademskoj godini 2015. /2016. sa dopunom R. Relja i V.
Kovačević poslan je u drugom – dopunjenom pozivu za 1. virtualnu sjednicu V. o. sociologije. Od 10
članica/članova Vijeća odsjeka, Zapisnik 13. sj. s prilozima R. Relja i V. Kovačević - glasovanje 5 za
/ 2 protiv.
Zapisnik 13. sjednice vijeća odsjeka u akademskoj godini 2015./2016. sa dopunom R. Relja i V.
Kovačević je usvojen većinom glasova.
Ad. 2.
Na prijedlog nositelja predmeta, izv. prof. dr. sc. Goran Kardum, Vijeću odsjeka se predlaže
povjeravanje nastave vježbi na predmetima Statistika u sociologiji 1 i Statistika u sociologiji 2,
(preddiplomski 1. godina, zimski i ljetni semestar) vanjskom suradniku Nikoli Ercegu, prof.
psihologije, uz nastavno opterećenje:
Statistika u sociologiji 1 (P0+S0+V15)
Statistika u sociologiji 2 (P0+S0+V15).
Povjeravanje nastave vježbi predmeta Statistika u sociologiji 1 i 2, Nikoli Erceg, mag. psih. stavljen
na glasovanje. Na ovaj prijedlog 18. X. glasovalo 10 članica/članova Vijeća odsjeka 5 za / 5 protiv .
Pročelnica nakon konzultacije sa nositeljem predmeta i prodekanicom za nastavu, elektroničkim
putem 26. X. stavlja drugi prijedlog na glasovanje.
Dopuna točke:
Izv. prof. dr.sc. Goran Kardum predlaže na predmetima Statistika u sociologiji 1 i 2, izvoditelja vježbi
u ljetnom i zimskom semestru, vanjskog suradnika Ivana Buljana, mag. psih., zaposlenik Sveučilišta,
na Medicinskom fakultetu pri Katedri za istraživanja u biomedicini. Ivan Buljan nadopunjuje
nastavno opterećenje na Filozofskom fakultetu (životopis priložen).
Jednoglasno donesena odluka Vijeća odsjeka pa je upućen dopis prodekanici za nastavu i dekanu za
Fakultetsko vijeće na usvajanje izvoditelj vježbi Ivan Buljana, mag. psih. za Red predavanja 2016.
/2017.

Ad. 3.

S obzirom na prestanak nastavnih i drugih obveza prof. dr. sc. Šime Pilića na Odsjeku za sociologiju i
Filozofskom fakultetu sa danom 20. rujna 2016. , imenuju se zamjenski članovi u povjerenstvima za
obranu završnih i diplomskih radova.
Izmjena člana povjerenstva za obranu diplomskog rada:

MENTORSTVO: izv. prof. dr. sc. Sanja Stanić
Student PETAR STOŠIĆ: DRUŠTVENI POKRETI U KONTEKSU UMREŽENOG DRUŠTVA
Social movements in the context of the network society
Povjerenstvo:
1. doc. dr. sc. Gorana Bandalović (predsjednica)
2. doc. dr. sc. Ivanka Buzov (članica)
3. izv. prof. dr. sc. Sanja Stanić (mentorica, članica)

MENTORSTVO: doc.dr.sc. Gorana Bandalović,
Studentica JELENA BOROZAN : STAVOVI I MIŠLJENJA MLADIH GRADA SPLITA O
VRIJEDNOSTIMA BRAKA I OBITELJSKOG ŽIVOTA
Povjerenstvo:
1. prof.dr.sc. Sanja Stanić, predsjednica
2. doc.dr.sc. Ivanka Buzov, članica
3. doc.dr.sc. Gorana Bandalović, mentorica, članica

Studentica DONNA DODIG: SELO STARA PODSTRANA-ČUVARICA TRADICIJE UNUTAR
SUVREMENOG:ETNOGRAFSKA STUDIJA
Povjerenstvo:
1. doc. dr. sc. Ivanka Buzov
2. doc.dr. sc. Vlaho Kovačević
3. izv. prof. dr. sc. Renata Relja, mentorica, članica

Izmjena člana povjerenstva za obranu završnog rada :
MENTORSTVO: doc. dr. sc. Vlaho Kovačević
Studentica ELENA ROGOŠIĆ, Društvena uloga znanosti u životu studenata u Splitu/ (Social role of
science in the life of students in the city of Split)
1. izv. prof. dr. sc. Renata Relja (predsjednica)
2. doc. dr. sc. Ivanka Buzov (članica)

3. doc. dr. sc. Vlaho Kovačević (mentor, član)
Jednoglasno je usvojeno predloženo po točki 3. dnevnog reda te dostavljeno Studentskoj službi
jednopredmetnih studija.
Ad. 4.
Dnevni red sjednice poslan 17. X. je 26. X. nadopunjen ovom (4) točkom dnevnog reda.
Dana 18. X. na prof. dr. sc. Anći Leburić je putem e-maila tražila 4 studentice/studenta za demonstraturu
samo na svojim kolegijima (kako je bilo prethodnih godina) na Odsjeku. Takvo traženje za odobrenje
demonstrature nije sukladno odluci o demonstratorima, od 17. X. 2016., o angažiranju jednog
demonstratora na poslovima prema Pravilniku o demonstratorima, ( najviše do 10 sati tjedno) ili dvoje
demonstratora, ( najviše po 5 sati tjedno) za potrebe nastavnika Odsjeka.
Pročelnica je u ovoj dopuni poslala traženje prijedloga demonstratora Vijeću odsjeka za sociologiju.
Na ovaj se prijedlog nitko sa Odsjeka za sociologiju nije oglasio.
Sjednica je zaključena 27. X. 2016. u 12h.

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

