SVEUČILIŠTE U SPLITU
FILOZOFSKI FAKULTET
Odsjek za engleski jezik i književnost
Klasa: 024-04/18-03/0012
Ur. broj: 2181-190-02-1/1-18-0034
Split, 3. prosinca 2018. godine

ZAPISNIK
sa 6. sjednice Odsjeka za engleski jezik i književnost održane u petak 30. studenog 2018.,
s početkom u 12.00 sati u Vijećnici, Poljička cesta 35
Prisutni: doc. dr. sc. Nataša Stojan, pročelnica Odsjeka, doc. dr. sc. Brian Daniel Willems,
doc. dr. sc. Simon Ryle, doc. dr. sc. Gordan Matas, mr. sc. Ilonka Peršić predavač, Ana
Bakašun, viša lektorica, Ivana Bojčić, viša lektorica, dr. sc. Melanija Marušić, viša lektorica,
dr. sc. Ivana Petrović, poslijedoktorandica. dr. sc. Mirjana Semren, poslijedoktorandica, dr.
sc. Danijela Šegedin Borovina, poslijedoktorandica, Josip Radovan, studentski predstavnik
Odsutni: /
Opravdani: Tamara Gašpar, studentska predstavnica
Zapisničar: Ivana Pisac Šumić, mag. philol. angl. et ital.
Sjednici je nazočila natpolovična većina potrebna za održavanje sjednice Odsjeka za engleski
jezik i književnost i donošenje pravovaljanih odluka.
Vijeće je jednoglasno usvojilo sljedeći

Dnevni red:
1. Usvajanje Dnevnog reda i usvajanje Zapisnika 13., 14. i 15. redovite sjednice u ak.
god. 2017./2018.
2. Tekuća problematika
2.1. Prijedlog za pokretanje postupka reizbora doc.dr.sc. Gordana Matasa u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto docenta
2.2. Prijedlog za pokretanje postupka reizbora doc.dr.sc. Nataše Stojan u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto docenta
2.3. Prijedlog za pokretanje postupka reizbora doc.dr.sc. Briana Willemsa u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto docenta

2.4. Prijedlog za pokretanje postupka izbora dr.sc. Angeline Gašpar u naslovno
znanstveno-nastavno zvanje docenta
2.5. Izmjene Reda predavanja za akad. god. 2018./2019.
3. Obavijesti
4. Razno

Ad. /1. Usvajanje Dnevnog reda i usvajanje Zapisnika 13., 14. i 15. redovite sjednice u ak.
god. 2017./2018.
Uz povlačenje točke 2.4. Prijedlog za pokretanje postupka izbora dr.sc. Angeline Gašpar u
naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta, Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Uz izmjenu u zapisniku 13. sjednice – izmjena akademske godine za kolegij Jezici u kontaktu
(planiralo se uvođenje kolegija 2018./2019., a ne 2019./2020. godine), svi zapisnici
jednoglasno su usvojeni
Ad. /2. Tekuća problematika

2.1. Prijedlog za pokretanje postupka reizbora doc.dr.sc. Gordana Matasa u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto docenta
Predlaže se pokretanje postupka reizbora doc. dr. sc. Gordana Matasa u znanstveno-nastavno
zvanje i na radno mjesto docenta.
Za provedbu postupka natječaja predlaže se sljedeće Povjerenstvo:
1. prof. dr. sc. Boris Škvorc, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, predsjednik
Povjerenstva
2. prof. dr. sc. Stipe Grgas, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, član Povjerenstva
3. prof. dr. sc. Dunja Jutronić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mariboru, članica
Povjerenstva
Prijedlog je jednoglasno usvojen.
2.2. Prijedlog za pokretanje postupka reizbora doc.dr.sc. Nataše Stojan u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto docenta
Predlaže se pokretanje postupka reizbora doc. dr. sc. Nataše Stojan u znanstveno-nastavno
zvanje i na radno mjesto docenta.
Za provedbu postupka natječaja predlaže se sljedeće Povjerenstvo:

1. prof. emeritus Damir Kalogjera, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
predsjednik Povjerenstva
2. prof. dr. sc. Dunja Jutronić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mariboru, članica
Povjerenstva
3. izv. prof. dr. sc. Mirjana Matea Kovač, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu,
članica Povjerenstva
Prijedlog je jednoglasno usvojen.

2.3. Prijedlog za pokretanje postupka reizbora doc.dr.sc. Briana Willemsa u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto docenta
Predlaže se pokretanje postupka reizbora doc. dr. sc. Briana Willemsa u znanstveno-nastavno
zvanje i na radno mjesto docenta.
Za provedbu postupka natječaja predlaže se sljedeće Povjerenstvo:
1. prof. dr. sc. Tatjana Jukić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica
Povjerenstva
2. prof. dr. sc. Boris Škvorc, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, član Povjerenstva
3. izv. prof. dr. sc. Iva Polak, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica
Povjerenstva
Prijedlog je jednoglasno usvojen.

2.4. Izmjene Reda predavanja za akad. god. 2018./2019.
Potrebno je izmijeniti nositeljstva i povjeriti predavanja za kolegije pokojne prof. dr. sc. Sanje
Čurković-Kalebić.
U izvedbenom planu na preddiplomskom studiju Engleskog jezika i književnosti u ak. god.
2018./2019., u zimskom semestru, pok. prof. dr. sc. Sanja Čurković Kalebić bila je zadužena
za realizaciju nastavnih obveza na predmetu Uvod u lingvistiku. Realizacija preostalih nastavnih
obveza na navedenom predmetu povjerila bi se doc. dr. sc. Nataši Stojan.
U izvedbenom planu na diplomskom studiju Anglistika (nastavnički smjer) u ak. god.
2018./2019., u zimskom i ljetnom semestru, pok. prof. dr. sc. Sanja Čurković Kalebić bila je
zadužena za realizaciju nastavnih obveza na predmetima Usvajanje drugog jezika,
Glotodidaktika, Metodika nastave engleskog jezika i Praktikum i školska praksa.
Realizacija preostalih nastavnih obveza na navedenim predmetima povjerila bi se izv. prof. dr.
sc. Glorii Vickov.
Oba prijedloga jednoglasno su usvojena.

Ad. /3. Obavijesti
3.1. Studentica Ivona Brtan podnijela je zamolbu za promjenom teme diplomskog rada. Nova
tema glasi: Psycholinguistic Approach to Social Media Marketing kod mentorice doc. dr. sc.
Nataše Stojan i komentorice dr. sc. Mirjane Semren. Zamolba je jednoglasno usvojena.
3.2. Na proširenom dekanskom kolegiju pročelnici su obaviješteni o isplati prekonormnih sati.
Isplata će biti umanjena za 20% za prošlu akademsku godinu 2017./2018.

Ad. /4. Razno
4.1. Održat će se konferencija Wavescapes in the Anthropocene na temu ekokriticizma u
ponedjeljak i utorak na Peristilu od 9:05 do 17:00 sati, a u srijedu će se održati u Komiži (od 3.
do 6. prosinca 2018. godine).

Sjednica je završila u 12:30 sati.

Zapisnik vodila:

Pročelnica Odsjeka

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

doc. dr. sc. Nataša Stojan

