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ZAPISNIK X. SJEDNICE VIJEĆA ODSJEKA SOCIOLOGIJE
10. IZBORNA sjednica Vijeća Odsjeka za sociologiju u akademskoj godini 2019./2020.
održana 18. lipnja 2020. u 10 sati u prostoru predavaonice P2 Fakulteta. Poziv i materijali za
sjednicu upućeni su elektroničkom poštom dana 16. lipnja. Sjednica je trajala do 11 sati.
10 članova/članica Vijeća odsjeka je nazočilo sjednici te je ostvaren i kvorum za izbor:
ČLANICA / ČLAN
dr. sc. Gorana Bandalović
dr. sc. Ivanka Buzov
dr. sc. Marija Lončar
dr. sc. Vlaho Kovačević
Toni Popović
dr. sc. Renata Relja
dr. sc. Sanja Stanić
dr. sc. Zorana Šuljug
Vučica
9. Toni Lekić
10. Martina Sablić
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ZVANJE / POLOŽAJ
izv. prof.
doc./ pročelnica Odsjeka
doc./ zamjenica pročelnice
doc.
asist.
prof.
prof.
izv. prof.

PRISUTNOST
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

predstavnik preddiplomskog studija
predstavnica diplomskog studija

DA
DA

Pročelnica pozdravlja prisutne, otvara sjednicu i predlaže Dnevni red koji je jednoglasno
usvojen.
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika 9. sjednice Vijeća odsjeka (u privitku)
2. Izbor pročelnika za mandatno razdoblje 2020./21., 2021./22. i 2022./23. (životopis i
Program rada kandidatkinje u privitku )
3. Prijedlog Reda predavanja za akademsku godinu 2020./2021. (u privitku)
4. Prijedlog za promjenu naslova teme završnog rada studentice Klare Šimunović (u
privitku)
5. Studentska problematika
6. Razno

Ad. 1.
U materijalima uz poziv sjednice na dostavljeni Zapisnik 9. sjednice prof. Renata Relja je
imala prigovor te zatražila da se izuzme jedna rečenica iz zapisnika. Drugih prigovora nije
bilo te je Zapisnik 9. sjednice Vijeća odsjeka u akademskoj godini 2019. /2020. usvojen
jednoglasno, s tim da se udovoljilo traženju izuzeća sporne rečenice iz zapisnika.
Ad. 2.
Kako 30. rujna u ovoj akademskoj godini istječe i pročelnički mandat te se provodi izbor za
naredno trogodišnje mandatno razdoblje (Statut Filozofskog fakulteta ), Pročelnica Odsjeka
daje kratak pregled predradnji za provedbu izbornog postupka na ovoj izbornoj sjednici.
Na prethodnoj sjednici održanoj 1. lipnja predložena je izv. prof. dr. sc. Zorana Šuljug Vučica
za pročelnicu. Prijedlog je usvojen te je Odsjeku sukladno Statutu i Pravilniku, dostavljen
Životopis i Program rada za mandatno razdoblje izv. prof. dr. sc. Zorane Šuljug Vučica. (prema
Pravilniku o ustroju i djelovanju odsjeka čl. 12.).
Drugih prijedloga, za izbor pročelnice Odsjeka za sociologiju u narednom mandatu, nije bilo.
Vijeće jednoglasno donosi ODLUKU kojom predlaže kandidatkinju izv. prof. dr. sc. Zorana
Šuljug Vučica za izbor pročelnice u slijedećem trogodišnjem mandatnom razdoblju.
Kako na upit pročelnice nije bilo dobrovoljnog javljanja tako je pročelnica predložila izborno
Povjerenstvo za provedbu izbora: izv. prof. dr. sc. Gorana Bandalović (predsjednica), prof. dr.
sc. Sanja Stanić i doc. dr. sc. Vlaho Kovačević. Predloženi prihvaćaju svoje članstvo u
Povjerenstvu, usvojen je prijedlog te predsjednica preuzima materijal za provedbu izbora.
Povjerenstvo je provelo postupak izbora pročelnice u akad. god. 2020./2021., 2021./2022. i
2022./2023. tajnim glasovanjem na glasačkim listićima te o tome načinilo Zapisnik. Nakon
provedbe izbora predsjednica izv. prof. dr. sc. Gorana Bandalović čita Zapisnik o provedenom
postupku izbora za naredni trogodišnji pročelnički mandat.
Jednoglasno je izabrana pročelnica Odsjeka za sociologiju, izv. prof. dr. sc. Zorana Šuljug
Vučica za naredno mandatno trogodišnje razdoblje s početkom akad. god. 2020./2021..
Zapisnik Povjerenstva s usvojenim prijedlogom, životopisom i programom rada poslan je
dekanici izv. prof. dr. sc. Gloriji Vickov i tajnici ustanove Maji Kuzmanić, za prihvaćanje ove
odluke o izboru na sjednici Fakultetskog vijeća.
Ad. 3.
Prijedlog Reda predavanja za akademsku godinu 2020./2021. dostavljen u privitku poziva
sjednice.
U odnosu na predloženi Red predavanja prof. dr. sc. Sanja Stanić je iznijela prigovor zbog
angažiranja Krunoslava Malenice, magistra sociologije za naslovnog asistenta, za kojeg se u
Redu predavanja predlaže izvođenje seminarske nastave na predmetima Sociologija znanosti i
Suvremene sociološke teorije. Na njezino traženje prigovor se stavlja u ovaj zapisnik, kako
slijedi: U svezi s prijedlogom za uvođenje Krunoslava Malenice u Red predavanja, u ime
Povjerenstva za izbor naslovnih asistenata, smatram nužnim informirati Vijeće odsjeka o
njegovoj pritužbi na rezultate natječaja, na koju, usput rečeno, nije imao pravo. U pritužbi se

Malenica obrušio na Fakultet, doveo u pitanje vrijednosti Filozofskog fakulteta i zahtijevao
reviziju sustava kvalitete Fakulteta. Na taj način je omalovažio Fakultet na kojem je studirao i
na kojem sada dolazi održavati nastavu seminara, a paradoksalno, omalovažio je i znanja koja
je stekao na ovom Fakultetu. Premda nisam suglasna s angažiranjem naslovnog asistenta
Malenice glasovat ću za Red predavanja jer ga usvajamo u cjelini, s promjenama, te ne želim
ugroziti ostalu nastavu. Ujedno, smatram da za uvođenje suradnika na predmet i njegov
budući rad odgovornost snosi predmetni nastavnik“.
Red predavanja za akad. godinu 2020./2021. usvojen je jednoglasno te će se dostaviti Vijeću
fakulteta na prihvaćanje.
Ad. 4.
Prijedlog za izmjenom naslova teme završnog rada studentice Klare Šimunović nalazio se u
privitku poziva sjednice. Predlaže se izmjena ranije usvojenog naslova teme završnog rada
studentice Klare Šimunović.
Naziv završnog rada je bio:
Vrijednosne orijentacije studenata i njihova percepcija tradicionalne religije u postmodernoj
Value orientations of students and their perceptions of traditional religion in postmodern
Predložena je i usvojena izmjena u:
Vrijednosne orijentacije studenata i njihove percepcije tradicionalne religioznosti
Value orientations of students and their perceptions of traditional religiosity.
Članovi Povjerenstva:
1. Izv. prof. dr. sc. Gorana Bandalović, predsjednica Povjerenstva
2. Doc. dr. sc. Vlaho Kovačević, član Povjerenstva (mentor)
3. Doc. dr. sc. Marija Lončar, članica Povjerenstva
Prijedlog je jednoglasno usvojen te je proslijeđena obavijest Službi za studentske poslove o
izmjeni naslova te završnog rada studentice Klare Šimunović.
Ad. 5.
Predstavnici studenata su se osvrnuli na provedbu nastave u ljetnom semestru za vrijeme
izazovnog razdoblja i posebnih uvjeta izvođenja on line nastave u vrijeme pandemije izazvane
širenjem korona virusa, te izrazili veliko zadovoljstvo odgovorom i spremnošću nastavnika na
Odsjeku i Fakultetu za kvalitetno i redovno izvođenje nastave, kolokvija i konzultacija.

Pročelnica Odsjeka za sociologiju
Doc. dr. sc. Ivanka Buzov

