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ZAPISNIK III. SJEDNICE VIJEĆA ODSJEKA SOCIOLOGIJE

3. sjednica Vijeća Odsjeka za sociologiju u akademskoj godini 2016./2017., održana 17. siječnja 2017.
god. u 11:30 sati, na adresi Put iza nove bolnice 10c u Vijećnici. Elektroničkom poštom 11. siječnja je
upućen poziv za sjednicu sa materijalima.
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, asist.; studentica Ana Ćaleta.
Odsustvo opravdala studentska predstavnica Larisa Hržić, a njena zamjenica nije bila u mogućnosti
prisustvovati.
Utvrđeno je postojanje kvoruma održavanja sjednice, Dnevni red jednoglasno prihvaćen.
DNEVNI RED:
1.

Usvajanje zapisnika 1. sjednice Vijeća odsjeka

2.

Usvajanje zapisnika 2. sjednice Vijeća odsjeka

3.

Prijedlog potreba novog radnog mjesta

4.

Usvajanje tema i povjerenstva završnih i diplomskih radova

5.

Studentska problematika

6.

Razno

Ad. 1.
Zapisnik 1. sjednice Vijeća odsjeka u akademskoj godini 2016. /2017. usvojen većinski.
Toni Popović nije prisustvovao sjednici te nije glasovao po ovoj točki dnevnog reda, a glasovalo se: 5
glasova za, 2 glasa protiv i 2 suzdržane.
Ad. 2.
Zapisnik 2. sjednice Vijeća odsjeka u akademskoj godini 2016. /2017. usvojen većinski. Glasovalo se
5 glasova za.

Renata Relja i Vlaho Kovačević suzdržani te su na ovoj točki dnevnog reda tijekom trajanja sjednice
dostavili pisane primjedbe na usvojene zapisnike 1. i 2. sjednice, koji su usvojeni u točki 1. i 2.
današnje sjednice. Primjedbe Renate Relje i Vlahe Kovačevića dostavljene dana 17.I. tijekom trajanja
sjednice, priložene su uz Zapisnik 3. sjednice i na intranet stranici pod „ Primjedbe - Dnevni red ad. 1.
i ad. 2. „.
Prof. A. Leburić traži da u ovaj Zapisnik uđe njen komentar o izjavi pročelnice na 2. sjednici V.O.
kada je bio prisutan dekan, budući je pročelnica izjavila da podnosi ostavku.
Pročelnica izv. prof. S. Stanić se očituje da zapisnik 2. sjednice ističe zaključke sjednice. Poziva se na
preporuku dekana na 2. sjednici Vijeća odsjeka da se Odsjek usmjeri radu na unapređenju nastavnog i
znanstvenog rada koji vode napretku Odsjeka. Što se tiče izjave o ostavci na toj sjednici, istu nije
dostavila dekanu u pismenom obliku. Dekan je taj koji prihvaća ili ne prihvaća ostavku. Ponavlja da se
ne provociraju konflikti, na ovoj sjednici trebaju se raspraviti važne teme za Odsjek koje se na
prethodnim nisu raspravile.
Ad. 3.
Prema naputku prodekanice doc. dr. G. Vickov, do 20. siječnja 2017. potreban je prijedlog nastavnih
potreba za sljedeću akademsku godinu, uz prijedlog potreba potrebno je navesti nazive kolegija koji bi
se realizirali u okviru potrebnog radnog mjesta, te nastavno opterećenje u norma satima.
Pročelnica poziva na iznošenje prijedloga potreba novog radnog mjesta, da svi koji imaju potrebe to
predlože uz konkretni kolegij i opterećenje.
Budući da nitko sa Odsjeka nije imao konkretan prijedlog, pročelnica iznosi da na preddiplomskom
studiju se ove akad. godne ne izvode dva izborna predmeta, Sociologija sporta i Sociologija hrvatskog
društva, na diplomskom studiju ne izvodi se izb. predmet Knjiga, knjižnice društvo, neizvjesno je i
izvođenje predmeta Socijalna demografija. Predlaže da se od uprave traži radno mjesto za navedene
predmete.
Donesena je odluka da će prodekanici biti upućeno traženje Odsjeka sociologije za radno mjesto
poslijedoktorand i više.
Renata Relja ispričala se zbog obveze ispita na CIRCO, na što je pročelnica zatražila da ostane par
minuta do kraja ove točke dnevnog reda budući je važno. Renata Relja je dala svoj glas za traženje
radnog mjesta na Odsjeku sociologije te otišla sa sjednice.
Ad. 4.
Jednoglasno usvojene tema i povjerenstva završnih i diplomskih radova, dodatak je Zapisniku.

Ad. 5.
Studentska predstavnica Ana Ćaleta nema ništa za ovu točku dnevnog reda.

Ad. 6.
Razno


Studentica M. Šimičić zbog bolesti je izostajala u zimskom semestru te se zbog prirode
zdravstvenih problema toleriraju izostanci i omogući izlazak na ispit. Studentica je podnijela
važeću zdravstvenu potvrdu koja se nalazi u tajništvu Odsjek na uvid nastavnicima.





Profesora Šimu Pilića Odsjek sociologije predlaže za emeritusa te će dopis sa materijalima
prof. Pilića biti upućen Fakultetskom vijeću.
Na traženje prijedloga dodatnih uvjeta prelazaka s drugog studija, pročelnica nije zaprimila
prijedloge članova odsjeka.
Pitanje da li za Erazmus uvjetovati prosjekom ocjena, nakon izlaganja doc. M. Lončar i
komentara drugih je da bude odlazak bude bez uvjeta prosjeka, jer se pokazalo da dobr/-i
studentice/-i odabiru Erazmus te da izvršavaju obaveze i polažu ispite.

Sjednica je zaključena u 12:30h.
Pročelnica Odsjeka za sociologiju
izv. prof. dr. sc. Sanja Stanić

