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ZAPISNIK XIV. SJEDNICE VIJEĆA ODSJEKA SOCIOLOGIJE
14. IZBORNA sjednica Vijeća Odsjeka za sociologiju u akademskoj godini 2017./2018.
održana 5. rujna 2018. u 10 sati na adresi Teslina 12 u prostoru U7. Poziv i materijali za sjednicu
upućeni su elektroničkom poštom dana 31. kolovoza. Sjednica je trajala do 11 sati.
Sjednici su prisustvovali/-e te glasovali/-e slijedeći/e članovi/-ice Odsjeka: red. prof. u traj.
zv. dr. sc. Anči Leburić; izv. prof. Renata Relja; izv. prof. Sanja Stanić; doc. dr. sc. Gorana
Bandalović; doc. dr. sc. Ivanka Buzov, pročelnica; doc. dr. sc. Marija Lončar; doc. dr. sc.
Zorana Šuljug Vučica; studentski predstavnik Vjeko Bandić. Odsustvo opravdali Vlaho
Kovačević i Toni Popović, asist. (službeno putovanje).
Na početku Sjednice Vijeće odsjeka je konstatiralo potreban kvorum za provedbu izborne
sjednice, jednoglasno prihvaćen dnevni red.
DNEVNI RED:

1. Izbor predstavnika odsjeka u Vijeće Filozofskog fakulteta
2. Razno
Ad. 1.
Izbor predstavnika/ce Odsjeka za sociologiju u svojstvu člana/ice Fakultetskog vijeća za
trogodišnje mandatno razdoblje akademskih godina: 2017./2018., 2018./2019. i 2019./2020.
razlog je saziva današnje sjednice.
Utvrđeno je postojanje kvoruma za izbor uz napomenu da prema Pravilniku o Fakultetskom
vijeću
nije
predviđeno
glasovanje
studentskih
predstavnica/predstavnika.
Članicama/Članovima Vijeća odsjeka elektroničkim putem dostavljen je Pravilnik o
Fakultetskom vijeću i pročelnica je ukratko izvijestila Vijeće o postupku provedbe izbora te
obvezama izabranog predstavnika/ce u Fakultetskom vijeću. Predočen je čl.16. Pravilnika o
obvezama predstavnika/ce, prisustvovanju sjednicama (čl. 16. st. 4.) te načinu delegiranja
zamjene u slučaju nemogućnosti prisustvovanja sjednici. Prema Statutu i novom Pravilniku o
Fakultetskom vijeću čl. 7. predviđen je tijek postupka izbora. Pročelnica daje riječ tajnici
Odsjeka Vesni Matijaš Rakonjac, dipl. iur., za objavu procedure izborne sjednice.
Prema čl. 7. st. 5 izabire se tročlano Povjerenstvo za provedbu postupka. U tom smislu je
predloženo Povjerenstvo za provedbu izbora: doc. dr. sc. Ivanka Buzov (predsjednica), doc. dr.

sc. Gorana Bandalović i student Vjeko Bandić. Predloženici prihvaćaju svoje članstvo u
Povjerenstvu, te je nakon glasovanja o ovom prijedlogu navedeni sastav Povjerenstva
jednoglasno usvojen.
Pročelnica poziva zaposlenice u znanstveno-nastavnom zvanju da istaknu svoju kandidaturu ili
predlože drugu osobu u znanstveno-nastavnom zvanju za predstavnicu/predstavnika odsjeka u
Vijeću (čl. 7.st. 7). Izv. prof. dr. sc. Renata Relja predložila je sebe. Pozvane su i druge
nastavnice da se kandidiraju, ali nisu prihvatile kandidaturu.
Kandidatkinja je izv. prof. dr. sc. Renata Relja, Povjerenstvo provodi postupak izbora
predstavnice Odsjeka u Fakultetskom vijeću u akad. god. 2018./2019., 2019./2020. i
2020./2021.. Izbori su provedeni tajnim glasovanjem na glasačkim listićima , a Povjerenstvo je
utvrdilo 5 listića s glasovima ZA te 2 nevažeća glasačkalistića. Odlukom vijeća Odsjeka za
sociologiju predstavnica u Fakultetskom vijeću je izv. prof. dr. sc. Renata Relja za navedeno
mandatno trogodišnje razdoblje, s početkom akademske godine 2018./2019.
Zapisnik Povjerenstva, glasački listići, birački popis te Odluka odsjeka o predstavnici,
dostavljeni su Uredu dekanice.

Ad. 2.
Promjena mentorstva diplomskog rada Ane Nenadić
Na traženje prof. dr. sc. Anči Leburić Vijeće odsjeka donijelo je odluku o promjeni mentorstva
završnog rada studentice Ane Nenadović (tema odobrena akad. god. 2016. /2017. ) te je
umjesto prof. dr. sc. Anči Leburić imenovana mentorica doc. dr. sc. Marija Lončar, kao i članice
Povjerenstva za obranu diplomskog rada, kako slijedi:
TEMA ZAVRŠNOG RADA
1. ANA NENADOVIĆ: Suvremenost kazališta/ Contemporariness of Theatre
Članice povjerenstva za obranu:
1. Doc. dr. sc. Zorana Šuljug Vučica (predsjednica)
2. Doc.dr.sc. Ivanka Buzov
3. Doc.dr.sc. Marija Lončar (mentorica)
Odluka o izmjeni mentorice studentici Ani Nenadović dostavljena Studentskoj službi 6. rujna
2018..

Pročelnica Odsjeka za sociologiju

Doc. dr. sc. Ivanka Buzov

