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ZAPISNIK IX. SJEDNICE VIJEĆA ODSJEKA SOCIOLOGIJE

9. sjednica Vijeća Odsjeka za sociologiju akademske godine 2019./2020. održana je 1. lipnja
2020. god. u 10:30 sati, na adresi Poljička cesta 35, u Vijećnici fakulteta. Poziv za sjednicu sa
Zapisnicima za usvajanje upućen je elektroničkom poštom 29. svibnja, a održavanje sjednice
najavljeno je 10 dana ranije.
Utvrđeno je postojanje kvoruma za održavanja sjednice. Sjednici je prisustvovalo 8 od
ukupno 10 članica/članova Vijeća Odsjeka.

ČLANICA / ČLAN
1
dr. sc. Gorana Bandalović
2
dr. sc. Ivanka Buzov
3
dr.sc. Anči Leburuć
4
dr. sc. Marija Lončar
5
dr. sc. Vlaho Kovačević
6
Toni Popović
7
dr. sc. Renata Relja
8
dr. sc. Sanja Stanić
9. dr. sc. Zorana Šuljug Vučica
10. Toni Lekić
11. Martina Sablić

ZVANJE / POLOŽAJ
izv. prof.
doc./ pročelnica Odsjeka
prof. (t.z.)
doc./ zamjenica pročelnice
doc.
asist.
prof.
prof.
izv. prof.
predstavnik preddipliplomskog
studija
predstavnica diplomskog studija

PRISUTNOST
DA
DA
sabbatical
DA
DA
DA
DA
DA
DA
ne
ne

Pročelnica pozdravlja prisutne, otvara sjednicu i predlaže Dnevni red koji je jednoglasno
usvojen

DNEVNI RED
1.

Usvajanje zapisnika 6., 7. i 8., sjednice Vijeća odsjeka (u privitku)

2.

Priprema Reda predavanja za akademsku godinu 2020./2021.

3.
Predlaganje kandidata za pročelnika Odsjeka za razdoblje 2020./21., 2021./22. i
2022./23.

4.

Studentska problematika

5.

Razno

Ad. 1.
Zapisnik 6. sjednice Vijeća odsjeka u akademskoj godini 2019. /2020. jednoglasno usvojen.
Zapisnik 7. sjednice Vijeća odsjeka u akademskoj godini 2019. /2020. jednoglasno usvojen.
Zapisnik 8. sjednice Vijeća odsjeka u akademskoj godini 2019. /2020. jednoglasno usvojen.
Usvojeni zapisnici objavljeni na intranetu Odsjeka u repozitoriju Sjednica odsjeka.

Ad. 2.
Kako je aktualna priprema Reda predavanja za akademsku godinu 2020./2021. Pročelnica je
podsjetila nazočne da pripreme priloge za Red predavanja, vodeći računa da ranijih 360
norma sati odgovara otprilike sadašnjim 54% ukupnog radnog vremena koji pripadaju radu u
nastavi. Napomenuto je također da je maksimalni mogući angažman u nastavi dopušten do
63% od ukupnog radnog vremena. U tom smislu je pročelnica zatražila da svi nastavnici/e na
Odsjeku dostave podatke nastavnih sati s nazivima kolegija te daju podatke na kojim
kolegijima trebaju vanjsku suradnju, do kraja tjedna putem elektroničke pošte.

Ad. 3.
Predlaganje kandidatkinje/kandidata za pročelnicu/pročelnika Odsjeka u razdoblju 2020./21.,
2021./22. i 2022./23. Sukladno čl. 17. Statuta Fakulteta i čl. 12. Pravilnika o ustroju i djelovanju
odsjeka pokreće se postupak izbora pročelnice/pročelnika za trogodišnje razdoblje.
Pravilnikom o ustroju i djelovanju odsjeka čl. 12. st. 4. prijedlog kandidature je javan, a
sjednici odsjeka prisustvuje većina ukupnog broja matičnih članica/članova Vijeća odsjeka.
Pročelnica navodi da njen mandat ističe 30. rujna 2020. i nema namjeru ponovo se kandidirati.
Pročelnica prisutne poziva na prijavu za pročelništvo Odsjeka za naredno mandatno trogodišnje
razdoblje. Nitko od prisutnih nije imao prijedlog.
Pročelnica ističe ustaljenu praksu da netko tko nije bio na dužnosti pročelnice dobije takvu
zadaću, a do sada je bila praksa da se kandidiraju zamjenici pročelnika. Njena zamjenica doc.
dr. sc. Marija Lončar trenutno nije zainteresirana za kandidaturu. Pročelnica doc. dr. sc. Ivanka
Buzov predlaže kandidatkinju izv. prof. dr. sc. Zoranu Šuljug Vučicu. Drugih prijedloga za
kandidaturu pročelnice/pročelnika nije bilo.
Zorana Šuljug Vučica je članica Vijeća odsjeka u znanstveno-nastavnom zvanju te ispunjava
uvjete za izbor na položaj pročelnice Odsjeka za razdoblje akademskih godina 2020./21.,
2021./22. i 2022./23.. Pravilnik o ustroju i djelovanju odsjeka čl. 12. st. 5. predviđa da
predložena kandidatkinja, koja prihvaća svoju kandidaturu, dostavi Program rada i stručni
Životopis u roku od 15 dana, nakon čega se ide u daljnju proceduru izbora pročelnika Odsjeka.

Ad. 4.
Studentska problematika je neizostavni dio rada Vijeća odsjeka pa, iako predstavnik i
predstavnica studenata nisu nazočni, brinemo o njihovoj dobrobiti. Kako je Pročelnica
informirana studentski predstavnik danas ima obvezu pristupa kolokviju te nije nazočan na
sjednici. Pročelnica informira Vijeće da je od predstavnika studenata preddiplomskog studija
Tonija Lekića dobila informaciju da su studenti/ice jako zadovoljni održavanjem nastave na
daljinu tijekom trajanja pandemije. Pomoću ponuđenih platformi nastavnici su u roku od 24
sata počeli redovno održavati nastavu. Pročelnica predlaže da se na nekoj od budućih sjednica
organizira rasprava o mogućnosti usuglašavanja izbora platforme sa koje bi svi nastavnici na
Odsjeku održavali nastavu na daljinu, a kako bi se olakšalo praćenje nastave i izvršavanje
obveza studentima /studenticama. Uprava fakulteta je nakon provedenih anketa među
studenticama / studentima istakla da je prezadovoljna s održavanjem nastave i našim
snalaženjem u potpuno novoj situaciji, što je prepoznato i od strane uprave Sveučilišta.
Pročelnica je obavijestila članove/članice Vijeća da se obrana završnih i diplomskih radova kao
i provedba ispita mogu održavati u zgradi Fakulteta ili na daljinu, odnosno da se i jedno i drugo
drže legitimnim mogućnostima. Istaknuto je i kako se vrlo mali broj studenata nije redovito
pojavljivao na nastavi na daljinu te će pročelnica pitati upravu kako postupiti s takvim
slučajevima, posebice iz razloga što se moglo očekivati da svi studenti nemaju uvjete za ovakav
način studiranja.
Ad. 5.
U točki dnevnog reda Razno nije bilo sadržaja za razmatranje pa je sjednica zaključena u
11sati.
Zapisnik vodila tajnica Odsjeka Vesna Matijaš Rakonjac, dipl. iur.

Pročelnica Odsjeka za sociologiju
Doc. dr. sc. Ivanka Buzov

