SVEUČILIŠTE U SPLITU
Filozofski fakultet
Odsjek za sociologiju
Klasa: 024-04/14-03/0006
Ur.broj: 2181-190-02-7/1-14-0013
2. lipnja 2014.

ZAPISNIK 11. SJEDNICE VIJEĆA ODSJEKA SOCIOLOGIJE
11. sjednica Vijeća Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, u
akademskoj godini 2013./2014., održana putem elektroničke pošte dana 2. lipnja 2014. do 4.
lipnja 2014., do 10 sati. Poziv za sjednicu i radni materijali upućeni su e-mailom.
Dnevni red:
1.
2.
3.

Ovjera Zapisnika 10. sjednice Vijeća Odsjeka za sociologiju (u privitku)
Prijedlog Reda predavanja za akademsku godinu 2014./2015. (u privitku)
Prijedlog izbora novog člana Povjerenstva za izmjenu studijskog programa
Ad.1.

Nakon glasovanja Zapisnika 10. sjednice V.O. sociologije usvojen je jednoglasno.
Ad.2.
Prijedlog Reda predavanja za ak. god. 2014./2015. bio je u prilogu pozivu za sjednicu.
Sugestija prof. dr. Anči Leburić:
“ Molim te korigiraj moj predmet na diplomskom studiju, kako smo i predložile i kako sam ti
u novome syllabusu dala...istu satnicu za sve metodološke predmete: 20+45. Naime, nije riječ
o teorijskome predmetu, pa nema potrebe da ostane stara satnica!
prof. dr. sc. Anči Leburić
doc. dr. sc. Zorana Šuljug Vučica
SOS802 Kulturološka istraživanja i metode 20+45+0 5 ECTS
Dakle, glasam ZA predloženi RED PREDAVANJA, uz uvažavanje navedene korekcije!“
Odgovor pročelnice izv. prof. dr. Sanje Stanić:
“ Što se tiče predmeta Kulturološka istraživanja i metode, satnica je do sada bila: 30+60+0,
dakle satnica teorijskih predmeta, stoga smo smanjili sate seminara na 30, pri čemu

smanjenje satova seminara, kao i kod ostalih predmeta, obrazlažemo smanjenim brojem
upisanih studenata.
Tvoj prijedlog (20+45) podrazumijeva izmjenu satnice predavanja (smanjenje na 20) što
nismo učinili niti kod jednog predmeta, imajući u vidu važnost predavanja bez obzira na broj
studenata u grupi. Pored toga smanjenje sati predavanja iziskivalo bi i izmjenu ECTS bodova,
što također nismo činili u ovim promjenama.“
Naredni e-mail proslijeđen je 3. lipnja 2014. Pročelnice izv. prof. dr. Sanje Stanić „U pogledu
prijedloga izmjene satnice kolegija Kulturološka istraživanja i metode, smatram da treba
uvažiti argument da kao nositeljica kolegija i autorica opisa predmeta, procjenjuješ satnicu
kolegija. Međutim, budući prijedlog nije sukladan našim ranijim odlukama (Zapisnik 10.
sjednice VO, Ad. 2 . pod 1.), prijedlog izmjene satnice kolegija Kulturološka istraživanja i
metode (20P + 45S) stavljam na glasovanje, te molim članove Vijeća za mišljenje, do konca
trajanja virtualne sjednice.“
Glasovanje za prijedlog A. Leburić (satnica predmeta Kulturološka istraživanja i metode
20P+45S) od 3. lipnja do kraja sjednice 4. lipnja u 10h.
Nakon glasovanja Red predavanja akad. god. 2014./2015. sa dopunom prijedloga satnice prof.
dr. A. Leburić (satnica predmeta Kulturološka istraživanja i metode 20P+45S) usvojen je.
Odluka Vijeća odsjeka biti će proslijeđena prodekanu za nastavu Goranu Kardumu i F.V.
Ad. 3
Obrazloženje: Nastavno na Ad.3. zapisnika 10. sjednice Vijeća odsjeka, pročelnica nije
obvezatna biti članicom Povjerenstva za izmjenu studijskog programa. Predlaže se nova
članica Povjerenstva, dr.sc. Gorana Bandalović, viša asistentica.
Prof. dr. Anči Leburić:“ Što se tiče prijedloga za članicu Povjerenstva....ostajem pri onome
što sam na posljednjoj sjednici rekla: mislim da pročelnica MORA biti članica toga
povjerenstva, iz prostoga razloga što snosi odgovornost za oficijelni prijedlog i potpisuje ga!
Jasno, ne čini mi se problematičnim raspodjelu poslova obaviti, onako kako to pročelnici
odgovara, ako je (kako tvrdi) pretjerano zauzeta, ali formalno autorstvo elaborata (studijskog
programa) nije tek stvar forme.“
Pročelnice izv. prof. dr. Sanja Stanić: „U pogledu moga članstva u Povjerenstvu, ne vidim
problem, budući smatram da će povjerenstvo u sastavu R. Relja, M. Lončar i G. Bandalović
savjesno, stručno i profesionlano obaviti svoj posao. Nadalje, prijedlog programa kojega će
izraditi ovo povjerenstvo razmotrit će Vijeće odsjeka, te će svi članovi imati priliku dati
komentare i prijedloge za poboljšanja, a ja ću tek kao zadnja instanca potpisati elaborat,
vjerujem na zadovoljstvo svih nas.“
Sukladno glasovanju za prijedlog po ovoj točki dnevnog reda usvojen je sa jednim glasom
protiv.
Nakon provedenog glasovanja prijedlozi po svim točkama dnevnog reda su usvojeni. Zapisnik
dana 4. lipnja 2014. sastavila tajnica Odsjeka Vesna Matijaš Rakonjac, dipl. iur.
Pročelnica Odsjeka za sociologiju
izv. prof. dr. sc. Sanja Stanić

