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ZAPISNIK 8. SJEDNICE VIJEĆA ODSJEKA SOCIOLOGIJE
8. sjednica Vijeća Odsjeka za sociologiju u akad. god. 2014./2015., održana 25. svibnja 2015. u 12 sati
u prostoru Vijećnice. Poziv i radni materijali za sjednicu su upućeni e-mailom 18. svibnja 2015.
Sjednici su prisustvovali/e te glasovali/e slijedeći/e članovi/ice Odsjeka: red. prof. dr. sc. Šime Pilić;
izv. prof. dr. sc. Renata Relja; izv. prof. Sanja Stanić, pročelnica; doc. dr. sc. Gorana Bandalović; doc.
dr. sc. Marija Lončar; doc. dr. sc. Zorana Šuljug Vučica; dr. sc. Ivanka Buzov v. asist.; dr. sc. Vlaho
Kovačević v. asist.; Marin Spetič student. Odsustvovale opravdano: red. prof. dr. sc. Anči Leburić i
studentica Petra Čutura. Utvrđuje se potreban kvorum za izbornu Sjednicu, tj. dvotrećinsko prisustvo
V.O.
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.

Usvajanje zapisnika 7. sjednice Vijeća odsjeka u akad. god. 2014./15.
Usvajanje Reda predavanja za akad. god. 2015./2016.
Izbor pročelnika Odsjeka za razdoblje 2015.20/16., 2016./2017.
Studentska problematika
Razno
Ad. 1.

Jednoglasno je usvojen zapisnik 7. Sjednice Vijeća odsjeka koji je bio u materijalima za Sjednicu.
Ad. 2.
Jednoglasno je usvojen Red predavanja za akad. god. 2015./2016., kakav je u prilogu Zapisnika te će
biti proslijeđen Fakultetskom vijeću na usvajanje.
Ad. 3.
Izbor pročelnika Odsjeka za sociologiju za razdoblje 2015./2016., 2016./2017.
Krajem 2014./2015. akademske godine završava pročelnički mandat te se provodi izbor za naredno
dvogodišnje mandatno razdoblje. Pročelnica Odsjeka dajte riječ tajnici Odsjeka koja ukratko upoznaje
Vijeće Odsjeka sa Pravilnikom o ustroju i djelovanju Odsjeka.
Na prethodnoj sjednici predložena je izv. prof. dr. sc. Sanja Stanić za pročelnica.
Drugih prijedloga za izbor pročelnice narednog mandata Odsjeka za sociologiju nije bilo. Vijeće
jednoglasno donosi ODLUKU kojom predlaže kandidatkinju izv. prof. Sanju Stanić za izbor
pročelnice u ak. god. 2015./2016. i ak. god. 2016./2017. Pročelnica je uz poziv za ovu izbornu
sjednicu priložila Program rada i Životopis.
Predloženo je Povjerenstvo za provedbu izbora: doc. dr. sc. Marija Lončar (predsjednica), dr. sc.
Vlaho Kovačević, v. asist i student Marin Spetič. Predloženici prihvaćaju svoje članstvo u
povjerenstvu. Drugih prijedloga za povjerenstvo nema te se nakon glasovanja usvaja Povjerenstvo za
provedbu izbora..

Povjerenstvo je provelo postupak za izbor pročelnice u ak. god. 2015./16. i 2016./17. tajnim
glasovanjem na glasačkim listićima te o tome načinilo Zapisnik. Nakon provedbe izbora predsjednica
povjerenstva doc. Marija Lončar pročitala je Zapisnik o provedenom postupku izbora za pročelnički
mandat.
Vijeće jednoglasno potvrđuje izbor pročelnice Odsjeka za sociologiju izv. prof. dr. Sanja Stanić, za
naredno mandatno dvogodišnje razdoblje s početkom ak. god. 2015./2016.
Zapisnik povjerenstva s usvojenim prijedlogom poslan je Dekanu.
Ad. 4.
Marin Spetič izvještava da su na studentskim izborima izglasani novi predstavnici Studentskog zbora
čiji je predstavnik Anđelko Mihanović. Nova predstavnica Odsjeka je Larisa Hržić.
Ad. 5.
Razno
Obilježavanje 10. godišnjice Odsjeka
Povjerenstvo koje je osnovano za obilježavanje desetogodišnjice rada Odsjeka će se sastati kako bi
donijelo odluke o vrsti publikacije i terminima za prikupljanje građe za publikacije. Publikacije bi
trebale izaći do kraja 2015. Budući je Odsjek sociologije počeo sa radom u srpnju 2005. (razgovori sa
kandidatima za studij) tj. početak nastave je bio u listopadu 2005.
Izborni kolegiji
Anketiranjem studenata utvrđene su preferencije za izborne kolegije. Za zimski semestar će ići svi
izborni kolegiji i bit će iz dovoljno za studente. Istovrsna anketa će se provesti i prije ljetnog semestra
naredne akademske godine.
Filozofijada u Grčkoj
Izvještaj Marina Spetiča o prisustvu 30 studenata Fakulteta, od čega je većina sa Odsjeka sociologije.
Osvojeno 1. mjesto u debatiranju.
Sjednica završena u 13h. Zapisnik sastavila tajnica odsjeka Vesna Matijaš Rakonjac, dipl.iur.

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

