SVEUČILIŠTE U SPLITU
FILOZOFSKI FAKULTET
ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU
Klasa: 025-03/22-03/0009
Ur. broj: 2181-190-02-9-22-0002
Split, 15. veljače 2022.
ZAPISNIK III. SJEDNICE VIJEĆA ODSJEKA ZA SOCIOLOGIJU
3. sjednica Vijeća Odsjeka za sociologiju u akademskoj godini 2021./2022. održana je od 14. do 15.
veljače 2022. godine do 12 sati, elektroničkom poštom.
Odluka je donesena očitovanjem po navedenim točkama ZA/PROTIV/ SUZDRŽAN(a) na mail
mrvesna@ffst.hr.
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ČLANICA / ČLAN
dr. sc. Gorana Bandalović
dr. sc. Ivanka Buzov
dr. sc. Marija Lončar
dr. sc. Vlaho Kovačević
dr. sc. Anči Leburić
Toni Popović
dr. sc. Renata Relja
dr. sc. Sanja Stanić
dr. sc. Zorana Šuljug Vučica
Toni Lekić
Ivana Miše

ZVANJE / POLOŽAJ
izv. prof./ zamjenica pročelnice
izv. prof.
izv. prof.
doc.
red. prof. trajno zvanje
asist.
red. prof.
red. prof.
izv. prof./ pročelnica Odsjeka
predstavnik preddiplomskog studija
predstavnica diplomskog studija

glasovanje
ZA
ZA
ZA
ZA
nije sudjelovala
ZA
ZA
ZA
ZA
nije sudjelovao
ZA

DNEVNI RED
1. Prijedlog za raspis natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno
mjesto asistenta, za znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija, za puno
radno vrijeme, na određeno vrijeme, na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u
Splitu
Ad 1.
Jednoglasno je usvojen prijedlog i donesena ODLUKA za raspis natječaja za izbor jednog suradnika u
suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, za znanstveno područje društvenih znanosti, polje
sociologija, za puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, na Odsjeku za sociologiju Filozofskog
fakulteta u Splitu.
Usvojen je predloženi sastav Povjerenstva:
1. prof. dr. sc. Renata Relja, red. prof., Filozofski fakultet Split, Odsjek za sociologiju,
predsjednica Povjerenstva
2. izv. prof. dr. sc. Gorana Bandalović, Filozofski fakultet Split, Odsjek za sociologiju,
članica
3. prof. dr. sc. Ankica Marinović, Institut za društvena istraživanja, članica
Donesena Odluka proslijeđena je Fakultetskom vijeću na razmatranje i usajanje..
pročelnica Odsjeka za sociologiju
izv. prof. dr. sc. Zorana Šuljug Vučica

