SVEUČILIŠTE U SPLITU
FILOZOFSKI FAKULTET
Odsjek za talijanski jezik i književnost
Klasa: 024-04/19-03/0012
Ur. broj: 2181-190-02-9/1-19-0018
Split, 9. srpnja 2019. godine

ZAPISNIK
15. virtualne sjednice Odsjeka za talijanski jezik i književnost u akad. god. 2018./2019.,
održane putem elektroničke pošte od 8. srpnja do 9. srpnja 2019. godine do 12 sati
Elektroničkom poštom Vijeću Odsjeka za talijanski jezik i književnost 8. srpnja 2019. godine
dostavljen je Poziv s predloženim dnevnim redom:

Dnevni red
1. Prijedlog upisnih kvota studenata prijelaznika s drugog visokog učilišta – 3 mjesta za
preddiplomsku razinu, 3 mjesta za diplomsku razinu.
2. Zamolba izv. prof. dr. sc. Magdalene Nigoević za financijsku potporu iz sredstava
donacija Odsjeka u iznosu od 10.000 kn za organizaciju i provedbu 34. međunarodnog
znanstvenog skupa HDPL-a Jezično i izvanjezično u međudjelovanju koji će se održati
na Filozofskom fakultetu u Splitu od 16. – 18. travnja 2020. godine u organizaciji
HDPL-a i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu
Na virtualnoj sjednici članovi Vijeća u svezi s predloženim dnevnim redom glasovali su, kako
slijedi:
R.
ČLANOVI
ZVANJE/POLOŽAJ
GLASOVALI
br.
1. dr. sc. Marina Marasović redoviti profesor
da
Alujević
2. dr. sc. Srećko Jurišić
izvanredni profesor
ne
3. dr. sc. Magdalena Nigoević
izvanredni profesor
sabbatical
4. dr. sc. Maja Bezić
izvanredni profesor
da
5. dr. sc. Snježana Bralić
izvanredni profesor
da
6. dr. sc. Nikica Mihaljević
izvanredni profesor
da
7. dr. sc. Marijana Alujević
docent
da
8. dr. sc. Katarina Dalmatin
docent
da
9. dr. sc. Antonela Marić
docent/pročelnica Odsjeka
ne
10. dr. sc. Andrea Rogošić
docent
da
11. Maja Bilić
viši lektor
da
12. Renata Hace Citra
viši lektor
da

13. Nicoletta Russotti-Babić
viši lektor
da
14. Danijel Tonkić
viši lektor
bolovanje
15. dr. sc. Antonia Luketin Alfirević poslijedoktorand
da
16. Karla Mrčela
studentski predstavnik
da
17. Nikolina Vukančić
studentski predstavnik
da
Od ukupno 17 članova Vijeća (od kojih je jedan član na bolovanju i jedan član na sabbaticalu),
13 članova Vijeća glasovalo je 'za'.
Ad./1. Prijedlog upisnih kvota studenata prijelaznika s drugog visokog učilišta – 3 mjesta za
preddiplomsku razinu, 3 mjesta za diplomsku razinu.
Vijeće je jednoglasno donijelo
ODLUKU
kojom se predlaže Fakultetskom vijeću usvajanje kvota od 3 studenta za preddiplomsku razinu
(od ukupne kvote od 3 studenta, 2 studenta se primaju na 2. godini preddiplomskog studija, a
1 student na 3. godini preddiplomskog studija po kriteriju više prosječne ocjene) i 3 studenta
za diplomsku razinu studija za prijelaznike s drugih visokih učilišta.

2. Zamolba izv. prof. dr. sc. Magdalene Nigoević za financijsku potporu iz sredstava donacija
Odsjeka u iznosu od 10.000 kn za organizaciju i provedbu 34. međunarodnog znanstvenog
skupa HDPL-a Jezično i izvanjezično u međudjelovanju koji će se održati na Filozofskom
fakultetu u Splitu od 16. – 18. travnja 2020. godine u organizaciji HDPL-a i Filozofskog
fakulteta Sveučilišta u Splitu
Vijeće je jednoglasno donijelo
ODLUKU
kojom se usvaja zamolba izv. prof. dr. sc. Magdalene Nigoević za financijskom potporom iz sredstava
donacija Odsjeka u iznosu od 10.000 kn za organizaciju i provedbu 34. međunarodnog znanstvenog
skupa HDPL-a Jezično i izvanjezično u međudjelovanju koji će se održati na Filozofskom fakultetu u
Splitu od 16. – 18. travnja 2020. godine u organizaciji HDPL-a i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u
Splitu.

Zapisnik sastavila:

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

Pročelnica Odsjeka

doc. dr. sc. Antonela Marić

