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ZAPISNIK
sa 6. virtualne sjednice Odsjeka za engleski jezik i književnost održane putem
elektroničke pošte od utorka 21. ožujka u 13 sati do srijede 22. ožujka 2017. godine u 13
sati
Elektroničkom poštom Vijeću Odsjeka za engleski jezik i književnost je dana 21. Ožujka
2017. godine dostavljen Poziv s predloženim dnevnim redom:

Dnevni red
1. Pokretanje postupka za izbor doc. dr. sc. Mirjane Matee Kovač u znanstveno zvanje
višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja humanističke znanosti, polje
filologija te prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka
Za provedbu postupka predlaže se Povjerenstvo u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Danica Škara - Filozofski fakultet u Splitu, predsjednica Povjerenstva
2. Izv. prof. dr. sc. Gloria Vickov - Filozofski fakultet u Splitu, članica
3. Izv. prof. dr. sc. Eldi Grubišić Pulišelić – Prirodoslovno – matematički fakultet u
Splitu, članica
Na virtualnoj sjednici članovi Vijeća u svezi s predloženim dnevnim redom glasovali su, kako
slijedi:
R.
ČLANOVI
ZVANJE/POLOŽAJ
GLASOVALI
br.
1. dr. sc. Sanja Čurković Kalebić
redoviti profesor
sabbatical
2. dr. sc. Danica Škara
redovit profesor
ne
3. dr. sc. Gordan Matas
docent/pročelnik Odsjeka
da
4. dr. sc. Antonija Primorac
docent
ne
5. dr. sc. Simon John Ryle
docent
da
6. dr. sc. Nataša Stojan
docent
da
7. dr. sc. Brian Daniel Willems
docent
da
8. mr. sc. Ilonka Peršić
predavač
da
9. Ana Bakašun
viši lektor
da
10. Ivana Bojčić
viši lektor
da
11. dr. sc. Melanija Marušić
lektor
da
12. Marija Bilić
asistent
da
13. dr. sc. Ivana Petrović
poslijedoktorand
da

14. dr. sc. Mirjana Semren
poslijedoktorand
da
15. dr. sc. Danijela Šegedin Borovina poslijedoktorand
da
16. Mia Sara Pejković
studentski predstavnik
ne
17. Neda Mandić
studentski predstavnik
ne
Od ukupno 17 članova Vijeća, 12 članova Vijeća glasovalo je 'za', ostali nisu glasovali.
Ad./1. Pokretanje postupka za izbor doc. dr. sc. Mirjane Matee Kovač u znanstveno zvanje
višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje
filologija

Vijeće je jednoglasno donijelo

ODLUKU

kojom se Fakultetskom vijeću upućuje prijedlog pokretanja postupka za izbor doc. dr. sc.
Mirjane Matee Kovač u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog
područja humanističkih znanosti, polje filologija.
Za provedbu postupka predlaže se Povjerenstvo u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Danica Škara– Filozofski fakultet u Splitu, predsjednica Povjerenstva
2. Izv. prof. dr. sc. Gloria Vickov – Filozofski fakultet u Splitu, članica
3. Izv. prof. dr. sc. Eldi Grubišić Pulišelić – Prirodoslovno – matematički fakultet u
Splitu, članica

Zapisnik sastavila

Pročelnik Odsjeka

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

doc. dr. sc. Gordan Matas

