SVEUČILIŠTE U SPLITU
FILOZOFSKI FAKULTET
Odsjek za učiteljski studij
Klasa: 024-04/18-03/0002
Ur.broj: 2181-190-02-10/1-18-0016
Split, 27. lipnja 2018.
ZAPISNIK

s 13. sjednice Vijeća Odsjeka za učiteljski studij u akad. god. 2017./2018., održane u srijedu,
27. lipnja 2018. u 11,30 sati u učionici 13.

Nazočni:
izv. prof. dr. sc. Snježana Dobrota, izv. prof. dr. sc. Nikola Glamuzina, izv. prof. dr. sc. Vesna
Kostović-Vranješ, izv. prof. dr. sc. Sonja Kovačević, izv. prof. dr. sc. Gloria Vickov, doc. dr.
sc. Bruno Ćurko, doc. dr. sc. Gordana Laco, doc. dr. sc. Irena Mišurac, doc. dr. sc. Ivana Odža,
doc. dr. sc. Lidija Vlahović, Nives Baranović, dr. sc. Dubravka Kuščević, dr. sc. Lada Maleš,
dr. sc. Suzana Tomaš, mr. sc. Marijo Krnić, Siniša Ninčević, Bojan Babin, dr. sc. Mila Bulić,
Eva Jakupčević, dr. sc. Anđela Milinović-Hrga.
Sjednicom predsjedava pročelnica Odsjeka za učiteljski studij doc. dr. sc. Lidija Vlahović.
Pročelnica je predložila izmjenu dnevnog reda na način da se uvrsti jedna nova točka i to:
1. Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Odsjeka u akad. god. 2017./2018.
Vijeće Odsjeka je jednoglasno usvojilo sljedeći
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Odsjeka u akad. god. 2017./2018.
2. Izmjena Reda predavanja za akad. god. 2018./2019.
3. Pokretanje postupka izbora dr. sc. Anđele Milinović-Hrge
4. Pokretanje postupka izbora dr. sc. Mile Bulić
5. Razno
Ad. 1. Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Vijeća Odsjeka u akad. god. 2017./2018.
Jedan dio članova ne slaže s formulacijom da je nakon odluke o odgodi glasovanja, kolegica
dr. sc. Mila Bulić povukla svoj zahtjev, smatrajući da se to nije dogodilo. Nakon rasprave se
pristupilo glasovanju te je za ovjeru zapisnika bilo 11 glasova od ukupno 20 prisutnih članova
pri čemu je Pročelnica pogriješila rekavši da zapisnik nije usvojen. Činjenično stanje se ne
mijenja jer je ta točka dnevnog reda odgođena.
Ad. 2. Izmjena Reda predavanja za akad. god. 2018./2019.
Vijeće Odsjeka jednoglasno je prihvatilo izmjene Reda predavanja za akad. god. 2018./2019.
kako slijedi:

- nastavu iz predmeta Engleski jezik 2 izvodit će nositeljica predmeta izv. prof. dr. sc. Gloria
Vickov, dr. sc. Sandra Lukšić, poslijedoktorand, Siniša Ninčević, v. lekt.
- nastavu iz predmeta Engleska gramatika (vrste riječi) i Engleska gramatika (fraza i rečenice)
izvodit će nositeljica predmeta izv. prof. dr. sc. Mirjana Matea Kovač.
Ad. 3. Pokretanje postupka izbora dr. sc. Anđele Milinović-Hrge
Dr. sc. Anđela Milinović-Hrga, poslijedoktorand, upućuje molbu Vijeću Odsjeka za pokretanje
postupka izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u području humanističkih znanosti,
polje filologija, grana kroatistika. Predlaže se Stručno povjerenstvo u sastavu:
1. izv. prof. dr. sc. Anita Runjić-Stoilova, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, predsjednica
2. izv. prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, članica
3. doc. dr. sc. Gordana Laco, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, članica.
Vijeće Odsjeka jednoglasno je prihvatilo njezinu molbu te je donijelo Odluku o pokretanju
postupka izbora dr. sc. Anđele Milinović-Hrge u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u
području humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika.
Ad. 4. Pokretanje postupka izbora dr. sc. Mile Bulić
Dr. sc. Mila Bulić upućuje molbu Vijeću Odsjeka za pokretanje postupka izbora u zvanje
poslijedoktoranda za područje interdisciplinarne znanosti, polje obrazovne znanosti.
Prije početka glasanja članovima Odsjeka se obratila dekanica izv. prof. dr. sc. Gloria Vickov,
koja je, između ostalog, napomenula da bi izbor kolegice dr. sc. Mile Bulić bio, kao i kod
ostalih, proveden po utvrđenom kriteriju, odnosno prioritetu, znajući kakvo je stanje s
koeficijentima. Nakon njenog obrazloženja uslijedila je rasprava u kojoj je sudjelovalo više
članova odsjeka te se pristupilo glasovanju.
Vijeće Odsjeka je s 12 glasova ZA, 8 suzdržanih prihvatilo njezinu molbu te je donijelo Odluku
o pokretanju postupka izbora dr. sc. Mile Bulić u zvanje poslijedoktoranda za područje
interdisciplinarne znanosti, polje obrazovne znanosti.
Ad. 5. Razno
Pročelnica je podsjetila članove Vijeća Odsjeka da je od 20. 6. 2018. odnosno od 6. sjednice
Povjerenstva za znanost Filozofskog fakulteta osigurano po zaposleniku 3700 kn za troškove
znanstvenih aktivnosti usvojenih Planom znanstvene djelatnosti zaposlenika za 2018.

Zapisnik sastavila:

Snježana Lauš
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