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ZAPISNIK 7. SJEDNICE VIJEĆA ODSJEKA SOCIOLOGIJE
7. sjednica Vijeća Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini
2013./2014. održana putem elektroničke pošte, od 27. veljače do petka 28. veljače 2014. u 11 sati.
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.

Usvajanje zapisnika 6. sjednice Vijeća odsjeka
Kadrovsko stanje i opterećenja nastavnika
Usvajanje prijedloga promjena studijskog programa
Zamolba dr. sc. Ivanke Buzov
Informacija: Odluka o nabavi literature za nastavne potrebe

Ad.1.
Jednoglasno je usvojen Zapisnik 6. sjednice Vijeća odsjeka.
Ad.2.
Temeljem kadrovskog stanja i opterećenja nastavnika na Odsjeku za sociologiju (u materijalima), predlaže se
uputiti dekanu Filozofskog fakulteta, prof.dr.sc. Aleksandru Jakiru, na znanje, uz isticanje potrebe za dva
asistentska radna mjesta. Upoznati smo s trenutačnom situacijom vezano uz otvaranje radnih mjesta, te
očekujemo kako će se kadrovsko stanje na Odsjeku poboljšati čim to mogućnosti dozvole.
Točka dnevnog reda o kadrovskom stanju i opterećenju nastavnika je usvojena jednoglasno.
Ad.3.
Sukladno dogovoru na 6. sjednici Vijeća odsjeka, izrađen je materijal Izmjene i dopune studijskog programa (u
materijalima). Promjene za akad. 2014./15. godinu su u uvođenju izbornih kolegija. Opisi izbornih predmeta su
usvojeni na ranijim sjednicama Vijeća odsjeka, dodatno se traži suglasnost za opis predmeta Tijelo i tjelesnost
kao predmet sociološkog istraživanja predlagateljice doc.dr.sc. Marije Lončar (u materijalima).
Točka dnevnog reda o promjeni studijskog programa usvojena jednoglasno.
Ad.4
Zamolba dr. sc. Ivanke Buzov više asistentice od 27. veljače je u prilogu. U zamolbi je obrazloženo da je dana
20. prosinca 2013. godine Vijeće Filozofskog fakulteta u Splitu donijelo odluku o pokretanju postupka izbora u
znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih znanosti,
polje sociologija, grana posebne sociologije, a na temlju zahtjeva dr. sc. Ivanke Buzov (od 14. studenog 2013.
godine) i na temelju odobrenja rektora Sveučilišta u Splitu, prof.dr. Ivana Pavića (od 13. prosinca 2013. godine).
Kako je u međuvremenu od strane Ministarstva obrazovanja, znanosti i športa RH odlučeno da će za svako novo
zapošljavanje biti potrebno ishoditi suglasnost Ministarstva, zatraženo je mišljenje Ministarstva glede nastavka
postupka.

S obzirom na trajanje dobivanja suglasnosti, dr. sc. Ivanka Buzov moli da joj se omogući pokretanje procedure
izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, u znanstvenom području društvenih znanosti, polje
sociologija, grana posebne sociologije.
Kao što je u Odluci Vijeća Filozofskog fakulteta već i navedeno, za člana povjerenstva je predložen prof. dr.
Šime Pilić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu.
Točka dnevnog reda po zamolbi Ivanke Buzov o dobivanju suglasnosti za pokretanje procedure izbora u
znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologija, grana
posebne sociologije, jednoglasno usvojena. Odluka Vijeća odsjeka biti će proslijeđena Fakultetskom vijeću.
Ad.5
S obzirom na Odluku (u materijalima) narudžba literature dogovorena na 6. sjednici Vijeća odsjeka, neće teretiti
sredstva odsjeka.
Zapisnik sastavila tajnica odsjeka Vesna Matijaš Rakonjac, dipl. iur.

Pročelnica Odsjeka za sociologiju
izv. prof. dr. sc. Sanja Stanić

