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ZAPISNIK
Zapisnik sa 6. sjednice Odsjeka za njemački jezik i književnost u akad. god. 2019./2020.
održane 1. srpnja 2020.
Prisutni: prof. dr. sc. Eldi Grubišić Pulišelić, izv. prof. dr. sc. Mirjana Matea Kovač, izv. prof.
dr. sc. Marijana Erstić, dr. sc. Sandra Lukšić, Silvija Ugrina.
Odsutni: studentska predstavnica Gabrijela Knežević opravdala je svoj nedolazak

Predloženi dnevni red:
1. Raspis natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno
mjesto docenta za područje interdisciplinarne znanosti (pedagogija; interdisciplinarne
humanističke znanosti) za metodičku grupu predmeta na Odsjeku za njemački jezik i
književnost i imenovanje Stručnog povjerenstva
2. Broj studenata na izbornim kolegijima
3. Obavijest o Raspodjeli sredstava za znanstvenu djelatnost u ak. god. 2020./2021.
4. Razno

Odluke:
1. S obzirom na činjenicu da je Odsjek za njemački jezik i književnost dobio dopusnicu za
izvođenje diplomskog studija (nastavnički smjer) te da isti nije moguće izvoditi bez
nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju koji će izvoditi predmete iz metodičke
skupine predmeta, predlaže se raspis natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje interdisciplinarne znanosti
(pedagogija; interdisciplinarne humanističke znanosti) za metodičku grupu predmeta na
Odsjeku za njemački jezik i književnost.
Ujedno se predlaže sljedeće Stručno povjerenstvo:
1. Izv. prof. dr. sc. Mirjana Matea Kovač, Filozofski fakultet u Splitu, predsjednica
2. Izv. prof. dr. sc. Goran Livazović, Filozofski fakultet u Osijeku, član
3. Prof. dr. sc. Eldi Grubišić Pulišelić, Filozofski fakultet u Splitu, članica
2. S obzirom na mali broj studenata na Odsjeku za njemački jezik, pogotovo od druge
godine preddiplomskog studija kad njihov broj može biti i manji od 20, potrebno je
studente rasporediti na oba izborna kolegija na način da se ne ugrozi izbornost, odnosno
izvođenje samog studijskog programa. Stoga će se, u dogovoru s referadom, studentima

omogućiti upisne kvote na pojedinim izbornim kolegijima koje će ovisiti o ukupnom
broju studenata.
3. Odsjek je informiran o zaključku Povjerenstva za znanost vezano uz raspodjelu
sredstava za znanstvenu djelatnost.
4. Pod razno se razgovaralo o raznim temama vezanim uz nastavničke i studentske obveze.

Pročelnica Odsjeka:
prof. dr. sc. Eldi Grubišić Pulišelić

