SVEUČILIŠTE U SPLITU
FILOZOFSKI FAKULTET
Odsjek za talijanski jezik i književnost
Klasa: 024-04/18-03/0015
Ur.broj: 2181-190-02-9/1-18-0013
Split, 3. srpnja 2018. godine

ZAPISNIK
s 11. sjednice Odsjeka za talijanski jezik i književnost održane u utorak,
3. srpnja 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.. Maja Bezić, izv. prof. dr. sc. Nikica Mihaljević, izv. prof. dr. sc.
Magdalena Nigoević, doc. dr. sc. Marijana Alujević, doc. dr. sc. Katarina Dalmatin, v.
lektorica Renata Hace Citra, dr. sc. Antonia Luketin Alfirević, poslijedoktorandica,
Nikolina Vukančić, studentska predstavnica
Opravdani: izv. prof. dr. sc. Snježana Bralić, izv. prof. dr. sc. Srećko Jurišić, v. lektorica,
Maja Bilić, v. lektorica Nicoletta Russotti Babić, v. lektor Danijel Tonkić (bolovanje),
Odsutni: Veronika Prančević, studentska predstavnica
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. Usvajanje Dnevnog reda
2. Usvajanje i ovjera zapisnika 10. sjednice Vijeća Odsjeka u ak. god. 2017. /2018.
3. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom
zvanju
4. Nastavna problematika
5. Razno

Ad./1. Usvajanje Dnevnog reda
Jednoglasno je usvojen predloženi Dnevni red.

Ad./2. Usvajanje i ovjera zapisnika 10. sjednice Vijeća Odsjeka u ak. god. 2017. /2018.
Zapisnik 10. sjednice Vijeća Odsjeka u ak. god. 2017./2018. jednoglasno je usvojen.

Ad./3. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom
zvanju
Predlaže se pokretanje postupka izbora prof. dr. sc. Marine Marasović-Alujević u znanstveno
zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju za područje humanističkih znanosti, polje
filologija, grana romanistika.
Za provedbu postupka izbora predlaže se sljedeće Povjerenstvo:
1. dr. sc. Rita Scotti Jurić, red. prof. – Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, predsjednica
Povjerenstva,
2. dr. sc. Marko Dragić, red. prof. – Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, član Povjerenstva.
3. dr. sc. Joško Božanić, prof. emeritus – Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, član
Povjerenstva

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad./ 4. Nastavna problematika
4.1. Pročelnica je obavijestila prisutne o statusu Andree Rogošić. Dr. sc. Andrea Rogošić
trenutno ima ugovor za docentsko mjesto, ali zbog situacija s nedostatkom koeficijenata još nije
uvrštena u centralni sustav za plaće u Ministarstvu.
4.2. Pročelnica je obavijestila članove Vijeća Odsjeka da natječaj za višeg lektora još nije
zaključen.

Ad./ 5. Razno
5.1. Pročelnica je obavijestila prisutne članove Vijeća kako su neke naše studentice s
prevoditeljskog smjera na praksi u turističkoj agenciji te kako će jedna od njih, Anđela
Ćulić, ostati i raditi u agenciji preko ljeta.
5.2. 20. srpnja 2018. godine održava se međunarodni znanstveni skup Tragovi onomastičkih
istraživanja Petra Šimunovića u Dračevici na otoku Braču pod pokroviteljstvom
HAZU-a.

5.3. Selidba će krenuti od 20. kolovoza, tj. nakon godišnjih odmora.

Sjednica je završila u 10:25 sati.

Zapisnik vodila:

Pročelnica Odsjeka:

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

doc. dr. sc. Antonela Marić

