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Split, 30. svibnja 2017.
ZAPISNIK IX. SJEDNICE VIJEĆA ODSJEKA SOCIOLOGIJE
9. sjednica Vijeća Odsjeka za sociologiju u akademskoj godini 2016./2017., održana 29. – 30. svibnja
2017. god. do 16 sati elektroničkom poštom, po pozivu upućenom 29. svibnja.
Sjednici su prisustvovali/-e te glasovali/-e slijedeći/e članovi/-ice Odsjeka: red. prof. u traj. zv. dr. sc.
Anči Leburić; izv. prof. Renata Relja; izv. prof. Sanja Stanić, pročelnica; doc. dr. sc. Gorana Bandalović;
doc. dr. sc. Ivanka Buzov; doc. dr. sc. Vlaho Kovačević; doc. dr. sc. Marija Lončar; doc. dr. sc. Zorana
Šuljug Vučica; Toni Popović, asist; studentska predstavnica Larisa Hržić.
Od ukupno 11 članova/članica Vijeća odsjeka sociologije glasovalo je 10 te je utvrđen kvorum.
DNEVNI RED:
1.

Usvajanje zapisnika 8. sjednice Vijeća odsjeka (u privitku)

2.

Usvajanje Reda predavanja za akadademske god. 2017.-2018. (u privitku)
Ad. 1.

Zapisnik 8. sjednice Vijeća odsjeka u akademskoj godini 2016. /2017. usvojen je većinski, sa 8
glasova za, 1 glas protiv i 1 glas suzdržan.
Zapisnik je po ovjeri objavljen na web stranici Odsjeka u repozitoriju Sjednica odsjeka.
Ad. 2.
Red predavanja za akad. godinu 2017./2018. je usvojen jednoglasno te poslan dekanu i Fakultetskom
Vijeću na potvrdu.
Nakon usvajanja Reda predavanja, 2. lipnja uslijedila je dopuna sjednice po 2. točki Dnevnog reda.
U Redu predavanja usvojenom 30. 5. 2017., uvrštene su posljednje izmjene i dopune studijskih
programa. Kako navedne promjene još nisu usvojene na razini Sveučilišta, a prema naputku prof.dr. G.
Vickov prodekanice za nastavu, produžuje se 9. sjednica te stavlja na glasovanje Red predavanja u
kojemu nisu uvedene zadnje izmjene i dopune studijskih programa.
Jednoglasno je usvojen Red predavanja stavljen na glasovanje do ponedjeljka, 5. lipnja 2017., do 9.00
sati. Red predavanja usvojen, protokoliran i poslan prodekanici, FV i dekanu na potvrdu dana 5. lipnja.
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