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Sveučilište u Splitu 

Filozofski fakultet 

Centar za integrativnu bioetiku 

 

Klasa: 025-03/22-03/0006 

Ur. broj: 2181-190-03-7-22-0001  

Split, 8. ožujka 2022. 

 

Sjednica Vijeća Centra za integrativnu bioetiku 

Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu 

ZAPISNIK 1. sjednice akademske godine 2021./2022. održana je putem platforme Google 

meet 7. ožujka 2022. u 19 sati i dopunjena 8. ožujka 2022. elektroničkim putem do 14 sati 

(točka 2.). Zapisnik je vodio dr. sc. Josip Guć, tajnik Centra. 

ČLANOVI / ČLANICE ZVANJE/POLOŽAJ PRISUTNOST 

 NA SJEDNICI  

1. Brčić Kuljiš, Marita izv. prof. dr. sc. DA           

2. Ćurko, Bruno doc. dr. sc. / voditelj CIBS-a DA              

3. Guć, Josip dr. sc., asist. / tajnik CIBS-a DA              

4. Lunić, Anita asist. DA             

5. Marić, Antonela izv. prof. dr. sc. / prodekanica za znanost DA 

6. Ryle, Simon John izv. prof. dr. sc. DA 

Sjednici je prisustvovalo 6 od 6 članova/članica Centra, čime je postignut kvorum. Sjednicom 

predsjedava doc. dr. sc. Bruno Ćurko. Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

Dnevni red 

1) Prijedlog Fakultetskom vijeću za pokretanje postupka izbora dr. sc. Josipa Guća 

u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i članice povjerenstva 

2) Pregled aktivnosti od prethodne sjednice do danas 

3) Plan budućih aktivnosti 

4) Razno 

 

Ad 1) Voditelj Centra Bruno Ćurko predstavio je prijedlog da se Fakultetskom vijeću uputi 

prijedlog za pokretanje postupka izbora tajnika Centra Josipa Guća u znanstveno zvanje 

znanstvenog savjetnika. Bruno Ćurko i Antonela Marić potvrdili su, slijedom ranijih 

konzultacija s tajnicom Fakulteta Majom Kuzmanić, da Centar može pokrenuti ovu proceduru. 

Razgovaralo se o cjelokupnoj proceduri vezanoj uz izbor u više zvanje. 

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.  

Po završetku sjednice  8. ožujka za potrebe postupka izbora elektroničkih putem dopunjena je 

ova točka Dnevnog reda na način da je svima upućen prijedlog dopune. Naime Centar je 

obaviješten da se može izbrati člana_icu za stručno povjerenstvo izbora. Članice/ Članovi 
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vijeća CIBS glasovali su elektronički o prijedlogu  da u povjerenstvu bude izv. prof. dr. sc. 

Marita Brčić Kuljiš.  

 

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 

 

Po završetku dopune sjednice 8. ožujka upućuje se prijedlog Vijeću fakulteta za pokretanje 

postupka izbora dr. sc. Josipa Guća u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za znanstveno 

područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filozofija, a u povjerenstvo za izbor 

predložena je izv. prof. dr. sc. Marita Brčić Kuljiš. 

 

Ad 2) Josip Guć izvijestio je Vijeće o rezultatima aktivnosti Centra u razdoblju od prethodne 

sjednice:  

- Centar je bio vodeći organizator znanstveno-kulturne manifestacije 3. Dani kulturne 

animaliSTike »Di nan je sad naš tovar Sivac?« (22.–23., 27.–29. listopada 2021.), a u 

Programskom i organizacijskom odboru sudjelovali su članovi Vijeća Bruno Ćurko, 

Josip Guć, Anita Lunić i Simon John Ryle. 

- Centar je bio suorganizator znanstvenog simpozija 4. Osječki dani bioetike (8.–9. 

studenog 2021.), a u Organizacijskom odboru sudjelovao je član Centra Bruno Ćurko. 

Izvještaj je jednoglasno prihvaćen. 

Ad 3) Josip Guć najavio je organiziranje 4. Dana kulturne animaliSTike, koji bi se trebali 

održati krajem listopada 2022., a radni naslov ovogodišnje manifestacije je »Galeb nije tica«. 

Spomenuo je i kako bi se Centar mogao uključiti u Festival znanosti Sveučilišta u Splitu. 

Antonela Marić napomenula je da rok za prijavu ističe danas. Bruno Ćurko i Josip Guć su 

najavili da će ipak pokušati poslati prijavu do kraja dana. 

Josip Guć je spomenuo kako bi se ciklus manjih online skupova pod naslovom »U svom 

vremenu«, mogao održati. Spomenuo je COP konferenciju u Varšavi, pitajući se radi li se o 

dovoljno recentnom događaju za svrhu održavanja skupa. Marita Brčić Kuljiš predložila je da 

se skup organizira na temu tretiranja ljudskih prava i života u ratu, a da ta tema može biti 

otvorena i za razne druge aspekte stradanja, poput onoga životinja. Simon John Ryle spomenuo 

je i probleme vezane uz nuklearno oružje i energiju, kao relevantnu bioetičku temu vezanu uz 

trenutni oružani sukob u Ukrajini. Govorio je i o aktualnosti izvještaja IPCC-a te o mogućoj 

potrebi da se posvetimo klimatskim promjenama kao posebnoj temi. Anita Lunić napomenula 

je da ne bi trebalo imati preraznoliki skup, ali i da se ne bi trebalo suviše specijalizirati. 

Konačno, predloženo je da se radi na organizaciji manjeg skupa posvećenog problemu rata, a 

da se daljnji prijedlozi i komentari generiraju u prepisci putem elektroničke pošte. 

Potonji je prijedlog jednoglasno prihvaćen.  

 

Ad 4) Pod točkom razno nije bilo dodatnih prijedloga i komentara. 

 

voditelj Centra za integrativnu bioetiku 

doc. dr. sc. Bruno Ćurko 


