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ZAPISNIK II. SJEDNICE VIJEĆA ODSJEKA SOCIOLOGIJE
2 sjednica Vijeća Odsjeka za sociologiju u akademskoj godini 2016./2017., održana 4. studenog 2016.
god. u 11 sati, na adresi Put iza nove bolnice 10c u U3.
Poziv za sjednicu sa materijalima je poslan 31. l0. elektroničkom poštom.
Sjednici su prisustvovali/e te glasovali/e slijedeći/e članovi/ice Odsjeka: red. prof. u traj. zv. dr. sc.
Anči Leburić; izv. prof. Sanja Stanić, pročelnica; izv. prof. dr. sc. Renata Relja; doc. dr. sc. Gorana
Bandalović; doc. dr. sc. Ivanka Buzov; doc. dr. sc. Vlaho Kovačević; doc. dr. sc. Marija Lončar; doc.
dr. sc. Zorana Šuljug Vučica; Toni Popović, asistent; studentice Larisa Hržić i Ana Ćaleta.
Na sjednicu Odsjeka je pozvan dekan prof. dr. sc. Aleksandar Jakir, koji je došao u 11:45 sati te ostao
do kraja sjednice. Sjednica je završila u 12:50h.
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Usvajanje zapisnika 1. sjednice Vijeća odsjeka
Povjeravanje nastave i imenovanje mentora T. Popoviću, asistent
Studentska problematika
Razno

Ad. 1.
Zapisnik 1. sjednice Vijeća odsjeka sa prilogom Zapisnika 1. i 2. glasovanje, stavljen je na usvajanje.
Prilikom glasovanja po ovoj točki dnevnog reda oglasila se Renata Relja, Vlaho Kovčević sa
primjedbama na glasovanje i usvojen Zapisnik 13. sjednice.
Renata Relja je za Zapisnik 1. sjednice tvrdila da je prikaz njenog glasovanja neistinit.
Anči Leburić je ponovila prijedlog da se sjednice odsjeka tonski snimaju.
Pročelnica je tražila da se rasprava o ovoj točki dnevnog reda odgodi kako bi se Dekan koji je pozvan
na sjednicu pridružio. Dekan će doći sa malim zakašnjenjem te se tada mogu iznijeti pritužbe.
Pročelnica Sanja Stanić prekida ovu točku dnevnog reda, koja će se nastaviti kada se pridruži dekan
koji je pozvan doći na sjednicu.
Ad. 2.
Članice Vijeća odsjeka predlažu nastavak sjednice slijedećom točkom dnevnog reda do dolaska
dekana pa se onda može završiti 1.točka.
Tijekom održavanja druge točke dnevnog reda sjednice u 11:45 h došao je dekan i započeta druga
točka dnevnog reda se nastavlja uz prisustvo dekana.

Pročelnica nastavlja sjednicu s povjeravanjem nastave i imenovanjem mentora T. Popoviću, asistentu
koji je od 1. studenoga 2016. zaposlenik Odsjeka sociologije. Predlaže povjeravanje nastave seminara
na predmetima Mikro perspektive u sociološkim teorijama i Makro perspektive u sociološkim
teorijama, preddiplomski studij, uz dodatno opterećenje asistenta po prijedlozima drugih nastavnika.
Obrazlaže prijedlog stalnom potrebom Odsjeka za nastavnikom teorijskih predmeta, sadašnji nositelj
će biti suradnik na ovim predmetima još jednu akad. god., te smanjenjem vanjske suradnje.
Replike V. Kovačević i R. Relja. Na prijedlog R. Relja i V. Kovačević T. Popoviću povjerena nastava
seminara predmeta nositeljice R. Relja Temeljni sociološki pojmovi, Sociologija rada i seminara
predmeta nositelja V. Kovačević Sociologija znanosti.
Prijedlog izmjene reda predavanja – preddiplomski studij Sociologije, akademske godine 2016./2017.
poslat će se Fakultetskom vijeću na usvajanje.
Prihvaćen prijedlog za povjeru izvođenja seminara T. Popoviću na Odsjeku za Učiteljski studij,
predmet Sociologija odgoja i obrazovanja, za što će se poslati informacija pročelnici Odsjeka.
Za mentorstvo je izv. prof. dr. Renata Relja predložila sebe za mentoricu asistentu Toniju Popoviću,
budući mu je ona mentorica na doktorskom studiju. T. Popović po njenim riječima planira upisati još
jedan doktorski studij i to na odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Prihvaća se prijedlog da se za mentoricu asistentu Toniju Popoviću imenuje izv. prof. Renata Relja na
ovom Vijeću odsjeka za sociologiju, a odluka donesena po ovoj točki dnevnog reda poslat će se
Fakultetskom vijeću na usvajanje.
Tijekom održavanja druge točke dnevnog reda sjednice u 11:45 h došao je dekan i ostao do 12:50 h
kada je sjednica prekinuta bez razmatranja 3. i 4. točke dnevnog reda.
Pročelnica Odsjeka za sociologiju
izv. prof. dr. sc. Sanja Stanić

