SVEUČILIŠTE U SPLITU
FILOZOFSKI FAKULTET
ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU
Klasa: 024-04/17-03/0012
Ur. broj: 2181-190-02-7/1-17-0013
Split, 13. rujna 2017.
ZAPISNIK XI. SJEDNICE VIJEĆA ODSJEKA SOCIOLOGIJE
XI. virtualna sjednica Vijeća Odsjeka za sociologiju u akademskoj godini 2016./2017., održana 13.
rujna 2017. elektroničkom poštom do 12 sati. Poziv za virtualnu sjednice upućen elektorničkom
poštom 11. rujna. Glasovanje po točkama Dnevnog reda dostavljeno je u vremenu trajanja sjednice
na e-mail tajnice Odsjeka Vesna Matijaš Rakonjac, dipl.iur. mrvesna@ffst.hr.
DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika 10. sjednice VOS (u privitku)
2. Red predavanja 2017/18 (u privitku)
3. Izmjena članice povjerenstva diplomskog rada Sare Bekavac (Poljak)

Ad. 1.
Usvojen je Zapisnik 10 sjednice vijeća Odsjeka za sociologiju koji je elektronički poslan u privitku pozivu
sjednice. Glasovanjem jednoglasno potvrđen Zapisnik te će biti postavljen na intranetu Odsjeka
sociologije.
Ad. 2.
U Red predavanja za akademsku godinu 2017./2018. su unesene izmjene:
-Predmet Uvod u logiku društvenih znanosti, umjesto "ime naknadno": nastavnici: prof.dr.sc. Mirko
Jakić i Gabriela Bašić, asist; opterećenje: M. Jakić 3P+0S+0V; G. Bašić 27P+30S+0V.
- ispravak u Redu predavanja, usvojenom 11. 7., omaškom je ispušten predmet Etički problemi u
sociološkim istraživanjima, što je u priloženom Redu predavanja korigirano.
Red predavanja za akad. godinu 2017. /2018. koji je poslan u privitku poziva za sjednicu, jednoglasno
je usvojen te će po odobrenju Fakultetskog vijeća biti objavljen na intranetu Odsjeka sociologije.
Dopis s prijedlogom Odsjeka poslan je prodekanici za nastavu izv. prof. dr. Gloriji Vickov i dekanu prof.
Aleksandru Jakiru kao materijal za sjednicu Fakultetskog vijeća.
Ad. 3.
Izmjena članice Povjerenstva za obranu diplomskog rada SARE BEKAVAC ( POLJAK) " ETNOGRAFIJA
BLAGDANA MALE GOSPE U GRADU SOLINU". Zbog kolizije termina odbrana diplomskih radova, Vlaho
Kolačević se zamjenjuje drugom članicom. Odluka je donesena jednoglasno, telefonskim glasovanjem
15. rujna. Povjerenstvo:
1.doc.dr. sc. Vlaho Kovačević, predsjednik umjesto kojeg je doc. dr. sc. Gorana Bandalović predsjednica
2.izv. prof. dr. sc. Renata Relja mentorica
3.doc. dr. sc. Ivanka Buzov, članica

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

