SVEUČILIŠTE U SPLITU
FILOZOFSKI FAKULTET
Odsjek za talijanski jezik i književnost
Klasa: 024-04/19-03/0012
Ur.broj: 2181-190-02-9/1-19-0001
Split, 26. siječnja 2019. godine

ZAPISNIK
sa 6. sjednice Odsjeka za talijanski jezik i književnost održane u petak,
25. siječnja 2019. godine s početkom u 12:30 sati u Vijećnici, Poljička cesta 35
Prisutni: Pročelnica Odsjeka, doc. dr. sc. Antonela Marić, prof. dr. sc. Marina MarasovićAlujević, izv. prof. dr. sc. Nikica Mihaljević, izv. prof. dr. sc. Srećko Jurišić, izv. prof. dr.
sc. Snježana Bralić, izv. prof. dr. sc.. Maja Bezić, doc. dr. sc. Katarina Dalmatin, doc. dr.
sc. Andrea Rogošić, v. lektorica Nicoletta Russotti Babić, v. lektorica, Maja Bilić, dr. sc.
Antonia Luketin Alfirević, poslijedoktorandica, Veronika Prančević, studentska
predstavnica, Nikolina Vukančić, studentska predstavnica
Opravdani: izv. prof. dr. sc. Magdalena Nigoević (sabbatical), doc. dr. sc. Marijana
Alujević, v. lektorica Renata Hace Citra, v. lektor Danijel Tonkić (bolovanje)
Odsutni: Zapisničar: Ivana Pisac Šumić, mag. philol. angl. et ital.
Sjednici je nazočila natpolovična većina potrebna za održavanje sjednice Odsjeka za talijanski
jezik i književnost i donošenje pravovaljanih odluka.
Vijeće je jednoglasno usvojilo sljedeći

Dnevni red:

1.
2.
3.
4.
5.

Usvajanje Dnevnog reda
Usvajanje zapisnika 1., 2. virtualne i 3. sjednice održanih u ak. god. 2018./2019.
Kadrovska problematika
Obavijesti
Razno

Ad./1. Usvajanje Dnevnog reda
Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad./2. Usvajanje zapisnika 1., 2. virtualne i 3. sjednice održanih u ak. god. 2018./2019.
Zapisnici 1., 2. virtualne i 3. sjednice jednoglasno su usvojeni.

Ad./3. Kadrovska problematika
Okončan je natječaj za lektora. Kandidatkinja Patricia Sučić ispunjava sve zakonski propisane
uvjete, te se upućuje u daljnju proceduru. Kandidatkinja će održati nastupno predavanje 30.
siječnja 2019. godine u 11:30 sati.
Ministarstvo još uvijek nije donijelo odgovarajuće odluke u smislu novih zapošljavanja.
Usvojeni su kriteriji Plana napredovanja za 2018/2019. godinu, kao i plan održavanja
znanstvenih skupova i Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine.

Ad./ 4. Obavijesti
4.1. Županija je, kao jedna od budućih nastavnih baza, obećala da će donirati 200.000 kuna za
kabine za simultano prevođenje.
4.2. Prodekan Darko Hren je imao sastanak u Ministarstvu obrazovanja u vezi dualnih
diploma koje bi trebale krenuti od sljedeće akademske godine.
4.3. Rektorat će se preseliti u toranj Sveučilišne knjižnice do kraja ove akademske godine.
4.4. Sljedeća sjednica Fakultetskog vijeća održat će se 13. veljače 2019. godine.
4.5. Novi reakreditacijski ciklus kreće vjerojatno u listopadu 2020. godine. Do lipnja potrebno
je pripremiti podatke za samoanalizu, kada će trebati unijeti podatke u novi MOZVAG,
Google Scholar, Orchide ID. Ujedno, potrebno je pregledati i ažurirati silabuse na engleskom
i hrvatskom jeziku, ažurirati elaborate na hrvatskom i engleskom jeziku, napraviti popis
izmjena studijskih programa.
4.6. Moguća je prenamjena programskih sredstava za nabavku knjiga.
4.7. Potpisani su Erasmus+ ugovori s novim zemljama: Izraelom, Kanadom i Kinom.
Predložen je novi pravilnik o uvjetima za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja.
4.8. Potpisan je novi kolektivni ugovor. On propisuje i normira sudjelovanje u nastavi i
znanstvenom djelovanju za nastavno i znanstveno-nastavno osoblje. Novi kolektivni ugovor
primjenjivat će se od ak. god. 2019./2020.
4.9. U izradi je Monografija Sveučilišta. Imena predloženika za uvrštenje u Monografiju
potrebno je dostaviti mailom pročelnici, koja će ih objediniti i poslati prodekanu doc. dr. sc.

G. Matasu. Prijedlozi se odnose na djelatnike Sveučilišta zaslužne za: patente, nastavnikerecenzente EU projekata, medijski prepoznate i zaslužne profesore i studente.

Ad./ 5. Razno
5.1. Članovi Vijeća dali su primjedbe na provođenje anketa, i to na provođenje više anketa na
jednom kolegiju i neobavještavanje profesora o održavanju i provedbi anketa. Navedeno je da
Odbor za kvalitetu treba drugačije organizirati provođenje anketiranja, jer se ovako ne dobije
prava slika o anketiranom nastavniku.
5.2. U suradnji sa Studentskim zborom i studenticom Veronikom Prančević, prikupljaju se
ponude za studijsko putovanje u predzadnjem tjednu mjeseca rujna za Rim.
5.3. Maja Bilić, viša lektorica, prijavila se za stručni znanstveni skup u Zagrebu koji
organizira Hrvatska udruga sveučilišnih lektora, o čemu će referirati po povratku. Trošak će
snositi iz programskih sredstava.
Sjednica je završila u 13:40 sati.

Zapisnik vodila:

Pročelnica Odsjeka:

Ivana Pisac Šumić, mag. philol. angl. et ital.

doc. dr. sc. Antonela Marić

