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IZVJEŠĆE 

 
o radu Etičkog povjerenstva Učiteljskog fakulteta u Rijeci 

u akademskoj godini 2017./2018. 
 

Tijekom akademske 2017./2018. godine Etičko povjerenstvo Učiteljskog fakulteta u 
Rijeci (dalje: Povjerenstvo) djelovalo je u sastavu: izv.prof.dr.sc. Darko Lončarić – predsjednik, 
Vesna Katić, prof., viši predavač - članica i Tara Đuričić, studentica 2. godine preddiplomskog 
sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje - članica. 

Tijekom akademske 2017./2018. godine Povjerenstvo je održalo pet sjednica o kojima 
su vođeni zapisnici. Povjerenstvo je formuliralo ujednačeni obrazac definiranja dnevnog reda 
u pozivima i zapisnicima sjednica. U navedenom razdoblju nije bilo prijave povrede Etičkog 
kodeksa Sveučilišta u Rijeci. Na prijemu studenata 1. godine studija studentska predstavnica 
Tara Đuričić upoznala je studente s članovima i radom Povjerenstva te ih uputila da joj se 
obrate s upitima vezanima uz nadležnost Povjerenstva, prijedlozima za unaprjeđenje rada ili 
proceduru prijave kršenja etičnosti na sastavnici. Krajem akademske godine povjerenstvo je 
za narednu generaciju uskladilo studentsku prezentaciju s promjenama dokumenata o 
etičnosti na razini Sveučilišta i dodalo informacije o akademskoj čestitosti u pisanju 
studentskih radova i navođenju literature te pitanjima plagiranja i izbjegavanju plagijata. 
Mreža predstavnika studenata po studijskim godinama proširena je na studente izvanrednog 
studija. 

Etičko povjerenstvo je ukazalo na potrebu redefiniranja djelokruga svoga rada nakon 
što je na Fakultetskom vijeću usvojena Odluka o primjeni Pravilnika o stegovnoj odgovornosti 
nastavnika i suradnika Sveučilišta u Rijeci. 

Za potrebe boljeg informiranja o radu povjerenstva predloženo je da se svi zapisnici 
sjednica objave na intranetu ili Internet stranicama Fakulteta, sukladno pravnim 
mogućnostima. U tom smislu uvedeno je pravilo anonimnog bilježenja neformalnih 
komunikacija djelatnika i studenata prema etičkom povjerenstvu. Za razliku od prethodne, ove 
akademske godine nije bilo takvih neformalnih raspitivanja o pravima i mogućnostima 
studenata i djelatnika u smislu zaštite ili unaprjeđenja etičnosti na instituciji. 

S tajnikom Učiteljskog fakulteta u Rijeci pokrenuta je inicijalna komunikacija o  
eventualnoj ulozi Etičkog povjerenstva u primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR),  o 
čemu će tajnik izvijestiti povjerenstvo nakon detaljnije analize. 

Etičko povjerenstvo je u suradnji s tajnikom sastavnice provelo analizu novog Etičkog 
kodeksa Sveučilišta u Rijeci te Dodatka Etičkom kodeksu Sveučilišta u Rijeci. Sukladno 
navedenim promjenama, sastavnica je dužna uskladiti svoje interne akte te se pristupilo 
usklađivanju Statuta Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Poslovnika o radu Etičkog 
povjerenstva. Dokumenti nisu usklađeni do kraja akademske godine, ali su do pisanja ovog 
izvještaja poduzete radnje u svrhu usklađenja i to: Fakultetsko vijeće donijelo je Odluku od 15. 
listopada 2018. o odgovarajućoj primjeni odredaba Dodatka Etičkom kodeksu Sveučilišta u 



Rijeci od  18. travnja 2018. i Etičkog kodeksa Sveučilišta u Rijeci od  17. srpnja 2018. na 
Učiteljskom fakultetu u Rijeci; donijeta je Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta 
Učiteljskog fakulteta u Rijeci od 26. studenoga 2018. kojom je članak 74.a Statuta kojim je 
uređeno osnivanje, djelokrug i način rada Etičkog povjerenstva Fakulteta usklađen s 
odredbama Dodatka Etičkom kodeksu; u tijeku je izrada prijedloga novog Poslovnika Etičkog 
povjerenstva. 

Predloženo je da se izrada ankete Etičkog povjerenstva, koja bi obuhvaćala prijedlog 
aktivnosti i analizu upoznatosti s procedurama i odrednicama etičnosti reguliranih Kodeksom, 
poslovnikom i ostalim relevantnim dokumentima te izrada instrumenta za praćenje etičnosti 
sukladno obavezi koja proizlazi iz Etičkog kodeksa Sveučilišta u Rijeci, provesti nakon izrade i 
usvajanja promijenjenih dokumenata na razini sastavnice. 

 
Kontinuirano se radi na osmišljavanju procedure i dokumentacije potrebne za 

izdavanje potvrde Fakulteta o etičnosti istraživanja. Prethodno Povjerenstvo analiziralo je 
stanje na ostalim sastavnicama i utvrdilo da postoje zasebna Etička povjerenstva (Etičko 
povjerenstvo sastavnice i Etičko povjerenstvo za provjeru etičnosti istraživanja). S obzirom da 
je Učiteljski fakultet u Rijeci mala sastavnica s nedovoljnim kapacitetima za stalno 
povjerenstvo, aktualno Etičko povjerenstvo je formuliralo i tajniku sastavnice, kroz zapisnike 
sjednica, uputilo prijedlog da u slučaju zahtjeva djelatnika za potvrdom o etičnosti Etičko 
povjerenstvo zaprimi zahtjev i predloži Prodekanu za znanost osnivanje prigodnog ad hoc 
povjerenstva kojeg bi, uz konzultaciju s Etičkim povjerenstvom, imenovala dekanica, prodekan 
ili Fakultetsko vijeće. Takvo povjerenstvo može uključivati i članove izvan fakulteta, s obzirom 
na potrebe konkretnog zahtjeva. Predlaže se da Prodekan za znanost po dužnosti bude 
predsjednik povjerenstva te da mu se da ovlast izdavanja i potpisivanja potvrde o etičnosti 
istraživanja. Intenzivno se radi na obrascu kojim bi djelatnici sastavnice uputili zahtjev, a koji 
bi obuhvaćao sve podatke potrebne za procjenu etičnosti planiranog istraživanja. 

 
 

U ime Etičkog povjerenstva 

Predsjednik Etičkog povjerenstva  
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izv.prof.dr.sc. Darko Lončarić  

 

 

 

 


