SVEUČILIŠTE U SPLITU
FILOZOFSKI FAKULTET
Odsjek za talijanski jezik i književnost
Klasa: 024-04/20-03/0011
Ur.broj: 2181-190-02-9/1-20-0001
Split, 27. siječnja 2020. godine

ZAPISNIK
s 2. sjednice Odsjeka za talijanski jezik i književnost održane u ponedjeljak,
27. siječnja 2020. g., s početkom u 10 sati u Vijećnici, Poljička cesta 35
Prisutni: v. d. pročelnice Odsjeka, doc. dr. sc. Andrea Rogošić, prof. dr. sc. Marina
Marasović-Alujević, izv. prof. dr. sc. Maja Bezić, izv. prof. dr. sc. Magdalena Nigoević, izv.
prof. dr. sc. Antonela Marić (naknadno došla, nije glasovala), doc. dr. sc. Katarina Dalmatin,
doc. dr. sc. Marijana Alujević, doc. dr. sc. Antonia Luketin Alfirević, v. lektorica Maja
Bilić, v. lektorica Renata Hace Citra, v. lektor Danijel Tonkić, Karla Mrčela i Veronika
Prančević studentske predstavnice
Opravdani: izv. prof. dr. sc. Srećko Jurišić, izv. prof. dr. sc. Nikica Mihaljević, izv. prof.
dr. sc. Snježana Bralić, v. lektorica Nicoletta Russotti Babić
Zapisničar: Ana Kalaš, prof.
Sjednici je nazočila natpolovična većina potrebna za održavanje sjednice Odsjeka za talijanski
jezik i književnost i donošenje pravovaljanih odluka.

Dnevni red:

1. Usvajanje Dnevnog reda
2. Usvajanje korigiranog zapisnika 17. Sjednice Vijeća Odsjeka (ak. god. 2018./2019.) i
zapisnika 1. sjednice Vijeća Odsjeka u ak. god. 2019./2020.
3. Prijedlog za pokretanje postupka izbora izv. prof. dr. sc. Magdalene Nigoević u
znanstveno zvanje znanstvene savjetnice za znanstveno područje humanističkih
znanosti, polje filologija
4. Molbe
5. Obavijesti i razno

Ad./1. Usvajanje Dnevnog reda
Pročelnica je predložila izmjenu Dnevnog reda na način da se briše točka 4. Molbe. Prijedlog
izmijenjenog Dnevnog reda jednoglasno je usvojen.
Ad./2. Usvajanje korigiranog zapisnika 17. Sjednice Vijeća Odsjeka (ak. god. 2018./2019.)
i zapisnika 1. sjednice Vijeća Odsjeka u ak. god. 2019./2020.
Svi su zapisnici jednoglasno usvojeni.
Ad./ 3. Prijedlog za pokretanje postupka izbora izv. prof. dr. sc. Magdalene Nigoević u
znanstveno zvanje znanstvene savjetnice za znanstveno područje humanističkih znanosti,
polje filologija
Vijeće je jednoglasno donijelo
ODLUKU
kojom se Fakultetskom vijeću predlaže pokretanje postupka izbora izv. prof. dr. sc. Magdalene
Nigoević u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice za znanstveno područje humanističkih
znanosti, polje filologija.
Za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno zvanje predlaže se Stručno
povjerenstvo u sastavu:
prof. emerita dr. sc. Ljerka Šimunković – Sveučilište u Splitu, predsjednica Povjerenstva
prof. dr. sc. Maslina Ljubičić - Sveučilište u Zagrebu, članica Povjerenstva
prof. dr. sc. Ivica Peša Matracki - Sveučilište u Zagrebu, članica Povjerenstva

Ad./ 4. Obavijesti i razno
4.1. Pročelnica Rogošić obavijestila je članove Odsjeka o sljedećem:
- od 31. siječnja 2020. doc. dr. sc. Gordan Matas više neće biti prodekan za znanost i
međunarodnu suradnju, te će najvjerojatnije nova prodekanica za znanost i međunarodnu
suradnju postati izv. prof. dr. sc. Ina Reić Ercegovac;
- osobna sredstva koja su odobrena za ovu ak. godinu iznose 4.000 kn, a potencijalno će se
povećati za još 1.000 kn, dok su sredstva za izdavačku djelatnost ostala ista i iznose 5.000 kn;
- rade se izmjene na tablicama za evidenciju održane nastave, pa će trebati ponovno popuniti
tablice za zimski semestar. Nove tablice će biti detaljnije kako bi se lakše i preciznije mogla
izračunati prekonormna nastava;
- u prosincu 2019. godine doc. dr. sc. Antonela Marić izabrana je u zvanje izvanredne
profesorice;
- članovi Odsjeka trebaju do 31. siječnja 2020. tajnicama Odsjeka dostaviti prikaz realizirane
i planirane znanstvene djelatnosti za akademsku godinu 2019/2020. Prikaz se odnosi na

cjelokupnu znanstvenu djelatnost. Također su zamoljeni, oni članovi Odsjeka koji to nisu još
napravili, da ažuriraju na Nastavničkom portalu svoje silabuse;
- upisne kvote za sljedeću ak. godinu su ostale iste – 45 studenata za upis na preddiplomski
studij;
- na našem fakultetu se pokreće studij psihologije na engleskom jeziku;
- donesen je Pravilnik o nagrađivanju nastavnika, studenata i nenastavnog osoblja. Pravilnik je
objavljen na Intranetu u kojem su detaljno navedeni kriteriji za dodjelu nagrade koje će
izabirati Povjerenstvo za dodjelu nagrade, a nagrade dodjeljuje dekanica na svečanoj sjednici
povodom obilježavanja Dana Fakulteta u lipnju.
4.2. Viša lektorica Maja Bilić željela je informirati i senzibilizirati članove Odsjeka vezano uz
nastavno zvanje lektora, jedino nastavno zvanje za koji nije nužan doktorat. S obzirom na
rasprave i najave uvođenja treće stepenice napredovanja za lektora – lektor savjetnik
zainteresirana je za usavršavanje na svom području na poslijediplomskom specijalističkom
studiju pri Sveučilištu u Sieni. Viša lektorica se obratila Fakultetu sa zamolbom za financiranje
istoga, ali zbog drugih, već predviđenih troškova, fakultet nema sredstava. Mišljenja je da bi
znanja i vještine stečene na ovakvom studiju bile od koristi i za Fakultet i za Odsjek.

Sjednica je završila u 10:35 sati.

Zapisnik vodila:

v. d. pročelnice Odsjeka:

Ana Kalaš, prof.

doc. dr. sc. Andrea Rogošić

