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SVEUČILIŠTE U SPLITU
FILOZOFSKI FAKULTET
ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU
Klasa: 024-04/20-03/0013
Ur. br: 2181-190-02-7/1-20-0010
Split, 4. rujna 2020.

ZAPISNIK XII. SJEDNICE VIJEĆA ODSJEKA ZA SOCIOLOGIJU

12. sjednica Vijeća Odsjeka za sociologiju (virtualna) u akad. god. 2019. / 2020., održane od
2. do 4. rujna 2020. godine, sa završetkom elektroničkog glasovanja do 12,00 sati.
Poziv za sjednicu upućen je 2. rujna 2020. u 8 sati. Na virtualnoj sjednici glasovala je većina,
potrebna za održavanje sjednice. Glasovalo se na način da se za navedene točke glas ZA,
PROTIV ili SUZDRŽAN/a i odgovor pošalje na mail ibuzov@ffst.hr i mrvesna@ffst.hr.

DNEVNI RED
1. Prijedlog za izbor predstavnika Odsjeka za sociologiju za člana Povjerenstva za
znanost Filozofskog fakulteta u Splitu
2. RAZNO Prijedlog za izbor predstavnika Odsjeka za sociologiju u Vijeću CIRCO

Ad 1)
S obzirom da ističe mandat našoj predstavnici u Povjerenstvu, izv. prof. dr. sc. Gorani
Bandalović, za novo mandatno razdoblje, po naputku uprave potrebno je dostaviti prijedlog za
novog člana/članicu u Povjerenstvu za znanost.
Sukladno tome pročelnica predlaže doc. dr. sc. Mariju Lončar. Ukoliko ima drugih prijedloga,
mole se članovi Vijeća odsjeka da svoje prijedloge pošalju do sutra (četvrtak, 3. rujna 2020.g.)
u 12,00 sati, kako bi do petka (4. rujna) u 12,00 sati uspjeli glasovati, ili da glasuju po ovom
prijedlogu.
Do 3. rujna, u 12 sati nije bilo drugih prijedloga za člana/icu Povjerenstvo za znanost
Filozofskog fakulteta.
Vijeće Odsjeka za sociologiju na 12. sjednici u akad. god. 2019. / 2020., održanoj 4. rujna
2020. godine,je donijelo
ODLUKU
o imenovanju predstavnice Odsjeka doc. dr. sc. Marija Lončar u Povjerenstvo za znanost.
Mandat predložene predstavnice počinje po isteku mandata dosadašnje predstavnice u
Povjerenstvu za znanost izv. prof. dr. sc. Gorane Bandalović.
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Ad 2)
Pod točkom RAZNO Pročelnica predlaže Vijeću odsjeka produljenje mandata predstavnice u
Vijeću Centra za CIRCO. Doc. dr. sc. Ivanka Buzov je do kraja akad godine 2019. /2020. bila
predstavnicom Odsjeka u Vijeću CIRCO pa predlaže produljenje mandata za naredno
trogodišnje mandatno razdovlje.
Objašnjenje: Za potrebe donošenja odluke o imenovanju Vijeća CIRCO-a za mandatno
razdoblje akad. god. 2020./2021. - 2022./2023., pročelnici su zamoljeni da najkasnije do 7. 9.
dostave prijedloge predstavnike ustrojbenih jedinica.
Jedina prijavljena kandidatkinja je doc. dr. sc. Ivanka Buzov koja je i u prethodnom mandatnom
razdoblju bila predstavnica Odsjeka.
Vijeće odsjeka donosi
ODLUKU
o imenovanju predstavnice Odsjeka doc. dr. sc. Ivanke Buzov u Vijeću CIRCO-a Filozofskog
fakulteta za mandatno razdoblje akademskih godina 2020./2021. - 2022./2023..
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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
Toni Lekić
Martina Sablić
dr. sc. Anći Leburić

ZVANJE / POLOŽAJ
izv. prof.
doc./ pročelnica Odsjeka
doc./ zamjenica pročelnice
doc.
asist.
prof.
prof.
izv. prof.
predstavnik preddipliplomskog studija
predstavnica diplomskog studija
red .prof. t.z.

GLAS
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
ZA
sabbatical

Zapisnik sastavila tajnica Odsjeka Vesna Matijaš Rakonjac, dipl. iur.

Pročelnica Odsjeka za sociologiju

Doc. dr. sc. Ivanka Buzov

