SVEUČILIŠTE U SPLITU
FILOZOFSKI FAKULTET
Odsjek za talijanski jezik i književnost
Klasa: 024-04/18-03/0015
Ur.broj: 2181-190-02-9/1-18Split, 4. travnja 2018. godine

ZAPISNIK
sa 7. sjednice Odsjeka za talijanski jezik i književnost održane u četvrtak,
29. ožujka 2018., s početkom u 10 sati u kabinetu pročelnice
Odsjeka u Radovanovoj 13
Prisutni: Pročelnica Odsjeka, doc. dr. sc. Antonela Marić, prof. dr. sc. Marina MarasovićAlujević, izv. prof. dr. sc. Srećko Jurišić, izv. prof. dr. sc. Magdalena Nigoević, doc. dr. sc.
Marijana Alujević, v. lektorica Nicoletta Russotti Babić, dr. sc. Antonia Luketin Alfirević,
poslijedoktorandica, dr. sc. Andrea Rogošić, poslijedoktorandica, Anamarija Buljan,
studentska predstavnica, Veronika Prančević, studentska predstavnica
Opravdani: izv. prof. dr. sc. Snježana Bralić, izv. prof. dr. sc.. Maja Bezić, izv. prof. dr. sc.
Nikica Mihaljević, v. lektorica Renata Hace Citra, v. lektorica, Maja Bilić, v. lektor Danijel
Tonkić (bolovanje)
Odsutni: doc. dr. sc. Katarina Dalmatin
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 i ovjera zapisnika 6. sjednice Vijeća Odsjeka u ak. god. 2017./2018.
Obavijesti
Molbe
Razno

Ad./1. Usvajanje Dnevnog reda
Nadopuna Dnevnog reda: točka br. 3. Prijedlog raspisa natječaja za izbor jednog nastavnika u
nastavno zvanje i na radno mjesto višeg lektora za znanstveno područje humanističkih znanosti,
polje filologija, na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočnog zaposlenika na
Odsjeku za talijanski jezik i književnost.
Jednoglasno je usvojen nadopunjeni Dnevni red.

Ad./2. Usvajanje i ovjera zapisnika
Zapisnik 6. sjednice Vijeća odsjeka u ak. god. 2017./2018. jednoglasno je usvojen.

Ad./3. Prijedlog raspisa natječaja za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno
mjesto višeg lektora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, na
određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočnog zaposlenika na Odsjeku za talijanski
jezik i književnost.
Pročelnica predlaže članovima Vijeća da se raspiše natječaj za višeg lektora, kao zamjenu za
privremeno nenazočnog kolegu Danijela Tonkića. Predlaže se Povjerenstvo za provedbu
natječaja u sastavu:
1. dr. sc. Marina Marasović-Alujević, red. prof., Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu,
2. doc. dr. sc. Snježana Husić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
3. Renata Hace Citra, viši lektor, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad./ 4. Obavijesti
4.1. Pročelnica je obavijestila članove Vijeća da je u izradi nova web stranica Filozofskog
fakulteta.
4.2. Pročelnica je obavijestila članove Vijeća da su u Pravilnik fakulteta unesene izmjene koje
iznimno omogućuju zaposlenima u suradničkom zvanju da budu imenovani na mjesto
predstojnika (šefa) Katedre.
4.3. Pročelnica je obavijestila članove Vijeća da se radi na Pravilniku koji će sadržavati
hodogram prijave i izrade diplomskih radova, te da se diplomski radovi ne mogu prihvatiti ako
studenti ne prilože primjerak diplomskog rada u elektronskom obliku na CD-u.
4.4. Pročelnica je izvijestila članove da će ECTS povjerenica FFST Tamara Ljubičić
organizirati sastanak radi promicanja i poticanja mobilnosti preko programa ERASMUS+, te
dogovora oko popisa kolegija za buduće Erasmus studente.

4.5. Pročelnica je obavijestila članove da postoji mogućnost pregrađivanja kabineta u novoj
zgradi na manje jedinice.

Ad./ 5. Molbe
5.1. Molba izv. prof. dr. sc. Srećka Jurišića za odobrenjem odsustva i pokrićem troškova (iz
sredstava donacije Odsjeka za talijanski jezik i književnost) radi sudjelovanja na znanstvenom
seminaru Talijanska književnost u kontekstu Mediterana koji se održava u Italiji, Pescara.
Troškovi puta iznose 4.950,00 kn. Molba je jednoglasno usvojena.

Ad./6. Razno
Pročelnica je izvijestila da se razgovara o opciji dualnih diploma, odnosno mogućnosti
kombiniranog upisa nastavničkog i nenastavničkog smjera. U cilju davanja detaljnih i točnih
informacija o aktualnom prevoditeljskom programu na Filozofskom fakultetu, organizirat će se
info-sat za studente 3. godine preddiplomskog studija kako bi se studenti upoznali s ažuriranim
informacijama o prevoditeljskom smjeru.
Sjednica je završila u 10:40 sati.

Zapisnik vodila:

Pročelnica Odsjeka:

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

doc. dr. sc. Antonela Marić

