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FILOZOFSKI FAKULTET
ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU
Klasa: 024-04/14-03/0006
Ur.broj: 2181-190-02-7/1-14-0022
Split, 25. rujna 2014.

ZAPISNIK 14. SJEDNICE VIJEĆA ODSJEKA SOCIOLOGIJE
14. sjednica Vijeća Odsjeka za sociologiju u akad. god. 2013. / 2014., dana 25. rujna 2014.
održana je na adresi Put iza nove bolnice 10c, u prostoru Vijećnice, s početkom u 12:00h.
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; doc. dr. sc. Marija Lončar; doc. dr. sc. Zorana Šuljug Vučica; dr. sc. Gorana
Bandalović v. asist.; dr. sc. Ivanka Buzov v. asist.; dr. sc. Vlaho Kovačević v. asist.; studenti
Zvonimir Parač (umjesto studentice Petre Čuture) i Marin Spetič student. Na sjednicu vijeća
odsjeka pozvan je izv.prof.dr.sc. Goran Kardum, prodekan za nastavu i i studentska pitanja.
Pročelnica Sanja Stanić pozdravlja prisutne, utvrđuje kvorum sjednice.
Predlaže dopunu dnevnog reda s jednom točkom te stavlja dnevni red na glasanje. Dnevni je
red usvojen jednoglasno.

Dnevni red:

1.
2.
3.
4.
5.

Usvajanje zapisnika 13. sjednice Vijeća odsjeka
Zahtjev v. asistenta dr.sc. Vlahe Kovačevića (dopuna s popisom
članova povjerenstva)
Prijedlog Povjerenstva za studijski program: dvopredmetni studij
Sociologije
Studentska problematika
Razno

Ad.1.
Zapisnik 13. sjednice VO za sociologiju ak. god. 2013./14., koji je bio u prilogu materijala za
sjednicu, jednoglasno je usvojen.

Ad.2.
Zahtjev v. asistenta dr.sc. Vlahe Kovačevića (s dopunom) jednoglasno usvojen.

Ad.3.
U ime Povjerenstva za studijski program, izv.prof. Renata Relja obrazložila je potrebu
uvođenja dvopredmetnog studija sociologije. Među ostalim, slabiji interes studenata i manje
mogućnosti zapošljavanja s dosadašnjim programom. Ponuđeni Prijedlog programa zadržao je
specifičnost istraživačke orijentacije i posebne sociologije.
Na Prijedlog Povjerenstva za studijski program: dvopredmetni studij Sociologije, uslijedila je
rasprava o razlozima izmjena i predloženom programu.
Pročelnica je predložila da se u Prijedlogu diplomskog studijskog programa istraživačkog
smjera korigiraju brojevi radionica, pronaći nastavni oblik rada i satnicu za istraživačke
radionice i istraživački rad kako bi se isti predmeti normirali. Također je predložila uvođenje
dva izborna predmeta: Sociologija jezika i Analiza sadržaja, za koje bi nositeljica bila
doc.dr.sc. Zorana Šuljug Vučica.
Prof.dr. Šime Pili predlaže prebacivanje Sociologije hrvatskog društva iz izbornog kolegija u
obvezni i prebacivanje kolegija Sociologa književnosti iz obveznog u izborni kolegij, te
dopune studijskog programa nastavničkog smjera, gdje bi se uveli kolegiji: Metodologija
istraživanja u obrazovanju i Metodika nastave (ili kolegij Metodička praksa).
Prof. dr. sc. Anči Leburić ne slaže se s Prijedlogom, koji je izrađen bez konzultacije s
nastavnicima, nemoguće je pretvoriti jednopredmetni studij u dvopredmetni. Predlaže izradu
sasvim novog prijedloga dvopredmetnog studija koji bi zatim išao u proceduru. U okviru
Prijedloga predlaže promjenu tri metodološka predmeta na preddiplomskom studiju.
Izv.prof.dr. Goran Kardum, prodekan za nastavu i studentska pitanja, ističe da se Prijedlog
izmjena i dopuna programa, koje se mogu smatrati do 40%, razmatrati Povjerenstvo
Sveučilišta u Splitu. Za potrebe evaluacije dvopredmetnog studijskog programa sociologije
treba sve biti kompletirano i spremno u mjesecu studenom ove godine, kako bi se ovakav
koncept usvojio, a eventualne, promjene programa do 20% se mogu raditi i kasnije.
Predstavnici studenata, Marin Spetić i Zvonimir Parač iznose stavove studenata o potrebi
dvopredmetnog studija kojega smatraju alternativom koja bi omogućila svim budućim
studentima veće mogućnosti zapošljavanja i znanja.
Student Marin Spetič ističe da je dobro zadržati posebnost postojećeg programa koji je
kvalitetan i omogućuje studentima znanja koja ne nude ostali studijski programi sociologije u
Hrvatskoj. Također iznosi pozitivno mišljenje i komentare Stručnog povjerenstva za
reakreditaciju Filozofskog fakulteta koje je posjetilo Fakultet prošlog semestra. Naime,
članovi povjerenstva isticali su izrazito pozitivno mišljenje o programu i kvaliteti programa
kojeg Odsjek za sociologiju provodi, kao kreativnog i specifičnog u odnosu na ostale
studijske programe.
Student Zvonimir Parač predlaže uvođenje kolegija Stručni engleski jezik, s čime su se
članovi Vijeća složili i smatraju dobrim, ali odgodili za buduće promjene zbog količine
sadašnjih promjena u Prijedlogu.
Pročelnica je zaključila raspravu rezimiranjem prijedloga iznesenih na sjednici, na Prijedlog
dvopredmentog studija sociologije. Promjene tri predmeta (Metodološke paradigme 1 i 2 i

Kvalitativna metodologija), na preddiplomskom studiju, dostaviti do 1. listopada. U istom
roku članovi Vijeća odsjeka Povjerenstvu mogu dostaviti svoje prijedloge.
U odnosu na iznesenu raspravu i navedene prijedloge sastavit će se konačni prijedlog
dvopredmetnog studija sociologije.

Ad.4.
Predstavnica i predstavnik studenata točku dnevnog reda studentske problematike nisu imali
zahtjeve studenata. Student Marin Spetič obavijestio kako su svi problemi studenata riješeni.

Ad.5.
Razno: Obavijest doc. dr. sc. Zorane Šuljug-Vučica, predstavnice u Povjerenstvu za znanost
o potrebi izrade znanstvene strategije Odsjeka koja će sačinjavati dio strategije Filozofskog
fakulteta. Ista treba biti izrađena do 1. Prosinca 2014. Te usvojena na sjednici vijeća odsjeka.
Sjednica je završena u 13.30 sati.
Zapisnik sastavila tajnica odsjeka Vesna Matijaš Rakonjac, dipl.iur.

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

