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ZAPISNIK 13. SJEDNICE VIJEĆA ODSJEKA SOCIOLOGIJE

13. sjednica Vijeća Odsjeka za sociologiju u akad. god. 2013. / 2014., dana 4. rujna 2014.
održana je na adresi Put iza nove bolnice 10c, u prostoru Vijećnice, s početkom u 11:00h.
Poziv za sjednicu i radni materijali upućeni su e-mailom dana 2. rujna.
Sjednici su prisustvovali/e te glasovali slijedeći/e članovi/ice Odsjeka: red. prof. dr. sc. Anči
Leburić; red. prof. dr. sc. Šime Pilić; izv. prof. dr. sc. Renata Relja; izv. prof. Sanja Stanić,
pročelnica; dr. sc. Gorana Bandalović v. asist.; dr. sc. Ivanka Buzov v. asist.; dr. sc. Vlaho
Kovačević v. asist.; studentica Petra Čutura i Marin Spetič student.
Odsutne na Kongresu u Makedoniji, opravdale izostanak te putem e-maila glasale za
usvajanje po točkama dnevnog reda doc. dr. sc. Marija Lončar i doc. dr. sc. Zorana Šuljug
Vučica.
Tijekom druge tačke dnevnog reda izmjene i dopune studijskih programa Odsjeka,
prisustvovao je prodekan za nastavu Goran Kardum.
Pročelnica Sanja Stanić pozdravlja prisutne, utvrđuje kvorum današnje sjednice.
Predlaže dopunu s jednom točkom dnevnog reda te stavlja dnevni red na glasanje. Dnevni red
je usvojen jednoglasno.

Dnevni red:
Usvajanje zapisnika 12. sjednice Vijeća odsjeka
Revizija Studijskog programa (izmjene i dopune studijskih programa
Preddiplomskog i Diplomskog studija Sociologije)
3.
Zamolba dr. sc. Nikše Alfirevića za pokretanje postupka izbora u
naslovno znanstveno- nastavno zvanje docenta
4.
Studentska problematika
5.
Razno
1.
2.

Ad.1.
Zapisnik 12. sjednice Vijeća Odsjeka za sociologiju ak. god. 2013./2014., koji je bio u prilogu
materijala za sjednicu, jednoglasno je usvojen.

Ad.2.
Pročelnica je uz poziv za sjednicu poslala i reviziju Studijskog programa (izmjene i dopune
studijskih programa Preddiplomskog studija sociologije i Diplomskog studija sociologije).
Točku dnevnog reda je otvorio prodekan za nastavu Goran Kardum, informacijom o postupku
revizije te promjenama i izmjenama studijskih programa Filozofskog fakulteta, koji se
upućuju u proceduru na Sveučilište u Splitu.
Kako vođenje dokumentacije Odsjeka započinje od 2009. godine, te stoga u istoj ne postoji
ranija dokumentacija o izmjenama i dopunama Programa sociologije, a kako bi se imao
kontinuitet praćenja promjena u studijskim programima preddiplomskog i diplomskog studija,
od tadašnje pročelnice, prof.dr.sc. Anči Leburić, zatražena je dokumentacija za navedeno
razdoblje. Prof. dr. A. Leburić je izjavila kako je primopredaju dokumentacije izvršila s
tadašnjim pročelnikom pok. prof. dr. Slobodanom Bjelajcem, o čemu posjeduje dokument.
Sljedeća pročelnica dr. Renata Relja i tada zamjenica dr. Sanja Stanić, izjavljuju kako u
dokumentima i računalu iza pok. prof. Bjelajca nisu nađeni dokumenti Odsjeka. Prof. dr. A.
Leburić dostavit će potrebnu dokumentaciju.
Ad.3.
Vanjski suradnik Odsjeka za sociologiju, dr. sc. Nikša Alfirević, v. pred. je podnio zahtjev za
pokretanje postupka izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno
područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije
Jednoglasno je usvojen zahtjev vanjskog suradnika dr. sc. Nikše Alfirevića, v. pred., za
pokretanje postupka izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno
područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije.
Vijeću Filozofskog fakulteta proslijedite će se Odluka Vijeća odsjeka za pokretanje postupka
za izbor dr. sc. Nikše Alfirevića, v. pred. u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za
znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije.
Troškove potupka snosit će vanjski suradnik dr. sc. N. Alfirević.

Ad.4.
Predstavnica i predstavnik studenata točku dnevnog reda studentske problematike nisu imali
zahtjeve studenata. Student Marin Spetić obavijestio da će preko Studentskog zbora tražiti
izmjene rokova prijava završnih i diplomskih radova.

Ad.5.
Razno:
Završni rad i mentorstva
Prof. Šime Pilić predlaže da se obrana Završnog rada pojednostavi, jer ionako studenti u RH
kao prvostupnici nemaju mogućnost zapošljavanja. Na Odsjeku filozofije i Odsjeku povijesti
završni rad se ne brani. Prijedlog je da bude samo pismeni bez obrane. Drugi prijedlog da za
diplomski i završni rad mentori mogu biti doktori znanosti, viši asistenti.

Prijedlozi će se razmotriti na narednoj sjednici Vijeća odsjeka, nakon uvida u dokumente
Odsjeka i Fakulteta kojima se reguliraju mentorstvo i završni i diplomski radovi.
U ovoj akad. godini će biti još jedna sjednica na kojoj će se raspravljati o prijedlogu
dvopredmetnog studija Sociologije.

Sjednica je završena u 12:20 sati.
Zapisnik sastavila tajnica odsjeka Vesna Matijaš Rakonjac, dipl.iur.

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

