
Z A P I S N I K 

 

114. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 20. 

studenoga 2017. s početkom u 12:00 sati, u predavaonici 308. 

 

Nazočni: doc. dr. sc. Dunja Anđić, izv. prof. dr. sc. Željko Boneta, doc. dr. sc. Renata 

Čepić, prof. dr. sc. Jasna Krstović, doc. dr. sc. Marinko Lazzarich, izv. prof. dr. sc. 

Darko Lončarić, doc. dr. sc. Jasminka Mezak, doc. dr. sc. Maja Opašić, doc. dr. sc. 

Renata Sam Palmić, doc. dr. sc. Petra Pejić Papak, doc. dr. sc. Vilko Petrić, izv. prof. 

dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić, doc. dr. sc. Nataša Vlah, doc. dr. sc. Maja Verdonik, 

izv. prof. dr. sc. Lidija Vujičić, predstavnice nastavnika dr. sc. Ester Vidović, v. pred. 

i Sanja Minić, v. pred., predstavnice suradnika asistentica dr. sc. Morana Drakulić i 

asistentica Antonia Ćurić, predstavnica zaposlenika Helena Smokrović te studentske 

predstavnice Bea Mihaljević, Lana Šošić i Ines Šoštarić  

 

Odsutni: doc. dr. sc. Mirna Marić, doc. dr. sc. Sanja Skočić Mihić i doc. dr. sc. 

Biljana Trajkovski  

 

 

DNEVNI RED 

 

1. Prihvaćanje dnevnog reda 

2. Prihvaćanje zapisnika sa 113. sjednice Fakultetskog vijeća održane 23. listopada 

2017. 

3. Informacije dekanskog kolegija 

4. Informacije studentskih predstavnika 

5. Informacija o rekonstrukciji studijskog programa 

6. Informacija o definiranju prioriteta Sveučilišta u Rijeci za izradu akcijskog plana 

ak. god. 2017./2018. (2017. - 2021.) 

7. Prijedlog Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena 

Učiteljskog fakulteta u Rijeci u 2018. godini  

8. Izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda u 

području humanističkih znanosti, polju filologija, grane anglistika  

9. Razno  

 

Ad1) Dnevni red prihvaćen je jednoglasno.  

 

Ad2) Zapisnik sa 113. sjednice Fakultetskog vijeća održane 23. listopada 2017. 

prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi. 

 

Ad3) Dekanica je informirala Vijeće: 

- o pozitivnim reakcijama koje pristižu od sudionika, uzvanika i posjetitelja na 

program Dana Učiteljskog fakulteta u Rijeci održanih 27. i 28. listopada 2017. 

godine te se još jednom zahvalila svim djelatnicima i studentima koji su 

sudjelovali u organizaciji ove manifestacije 

- o organiziranom posjetu djelatnika Fakulteta sajmu knjiga Interliber 2017. u 

Zagrebu dana 10. studenoga 2017. 

- o planiranom službenom posjetu djelatnika Fakulteta Sveučilištu u Udinama, 

Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società 

(DILL), koji se planira za 11. prosinca 2017. 



- o predstavljanju knjige doc. dr. sc. Marinka Lazzaricha Metodika Hrvatskoga 

jezika u razrednoj nastavi koje će se održati 13. prosinca 2017. 

- o predstojećoj svečanoj promociji diplomiranih studenata Fakulteta koja će se 

održati 7. prosinca 2017. 

 

Prodekanica za nastavu i studente informirala je o: 

- sjednici Stručnog vijeća Centra za studije održanoj 14. studenog 2017. s 

osvrtom na izvješće o kapacitetima, kvotama i upisanim studentima na 

studijske programe fakulteta, analizi izvedbenih planova nastave za ak.god, 

2017./2018. za redovite i izvanredne studente, te nastavak rasprave o 

prijedlozima u svezi tematsku točke o izmjenama i dopunama Pravilnika o 

studijima Sveučilišta u Rijeci  

- raspisivanju natječaja za stipendije i potpore Sveučilišta u Rijeci (izvrsnost, 

doktorandi) i Natječaju Sveučilišnog savjetovališnog centra za dodjelu 

nagrade najuspješnijem studentu s invaliditetom 

- proceduri odobravanja mentora i tema završnih i diplomskih radova na 

katedrama do kraja mjeseca studenog 

 

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju informirao je: 

- o konstituiranju novoga vijeća na Sveučilištu u Rijeci - Stručnoga vijeća za 

internacionalizaciju i projekte (SVIP) 

- o dolasku dviju studentica iz Austrije i Francuske u zimskom semestru, koje 

će u sklopu Erasmus programa razmjene studenata hospitirati na integriranom 

preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom Učiteljskom studiju  

 

Prodekan za poslovne odnose i razvoj dao je informaciju da je u tijeku dogovor o 

distribuciji knjiga - izdanja Fakulteta putem Superknjižare d.o.o. i skriptarnice u 

prizemlju zgrade. Također, da se započinje s opremanjem predavaonice 410 kao 

kabineta predmeta likovnih umjetnosti kupovinom peći za keramiku i dopunom 

instalacija koje su potrebne za nju i predavaonice 409 kao kabineta predmeta glazbene 

umjetnosti kupovinom pijanina.  

 

Ad4) Predstavnica studenata Ines Šoštarić informirala je: 

- da je kao predsjednica Studentskog zbora UFRI-ja, prisustvovala sjednici 

Udruge učitelja PGŽ-a na kojoj se raspravljalo o pripravničkom stažu koji je 

prema nekim točkama nepovoljan za pripravnike te je pozvala članove 

Fakultetskog vijeća da se ukoliko smatraju potrebnim zajednički očituju o 

provedbi postupka pripravništva u sklopu osnovnih škola 

- da Studentski zbor organizira Božićnu priredbu koja će se održati 18. prosinca 

u 12:30 sati u atriju Filozofskog fakulteta 

  

Ad5) Informaciju o rekonstrukciji studijskog programa integriranog preddiplomskog i 

diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija dala je prodekanica za nastavu i studente 

doc. dr. sc. Petra Pejić Papak putem prikazanog materijala usvojenih polazišta za 

rekonstrukciju, pregleda analize pristiglih materijala radnih skupina tijekom 1. faze 

rekonstrukcije te prijedloga okvira ECTS opterećenja po skupinama uz naputke za 

razradu obrazaca ishoda učenja. Svi materijali dostavljeni su na voditelje  radnih 

skupina s dogovornim terminom dostave prijedloga skupina do 11. prosinca 2017. na 

e- mail adresu rekonstrukcije.  

 



Ad6) Informaciju o definiranju prioriteta Sveučilišta u Rijeci za izradu akcijskog 

plana ak. god. 2017./2018. (2017. - 2021.) ukratko je izložila dekanica izv. prof. dr. 

sc. Lidija Vujičić. Prioriteti Sveučilišta u Rijeci dostupni su na sharepoint portalu. 

 

Ad7) Na temelju članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće 

jednoglasno je donijelo   

 

O D L U K U 

 

1. Utvrđuje se Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena 

Učiteljskog fakulteta u Rijeci u 2018. godini. 

 

2. Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena, koji čini 

privitak ove Odluke, dostavlja se Senatu Sveučilišta u Rijeci na usvajanje.  

 

Ad8) Na temelju članka 97., a u vezi članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 

visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-

OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – O i RUSRH i 60/15 - 

OUSRH), članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci te Izvješća i prijedloga 

Stručnog povjerenstva za izbor suradnika, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 

 

1. Dr. sc. Morana Drakulić bira se u suradničko zvanje i na radno mjesto 

poslijedoktoranda iz područja humanističkih znanosti, polja filologija, grane 

anglistika, na Učiteljskom fakultetu u Rijeci. 

 

2. S izabranom suradnicom sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme, u 

trajanju od četiri godine, s punim radnim vremenom.  

 

3. Ova Odluka primjenjuje se od 23. studenoga 2017. godine. 
 

Ad9) Pod točkom razno doc. dr. sc. Jasminka Mezak je informirala članove Vijeća da 

će sustav za provjeru izvornosti Turnitin biti dostupan do kraja semestra na starim 

stranicama MudRi-ja. Nakon toga provjera izvornosti diplomskih i završnih radova 

bit će moguća samo direktnom prijavom na http://turnitin.com/ i to na način da 

nastavnik sam šalje radove na provjeru izvornosti. Do siječnja 2018. će biti 

napravljene upute za korištenje sustava direktno na stranicama Turnitin-a. 

 

Dovršeno u 13:20 sati. 

 

     Zapisničar           Dekanica  

 

 

 

   Željko Ševerdija, dipl. iur., v.r.            izv. prof. dr. sc. Lidija Vujičić, v.r. 

http://turnitin.com/

