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Vijeću časti Sveučilišta u Rijeci 

 

IZVJEŠĆE 

 
o radu Etičkog povjerenstva Sveučilišta u Rijeci, Učiteljskog fakulteta 

u akademskoj godini 2018./2019. 
 

Tijekom akademske 2018./2019. godine Etičko povjerenstvo Sveučilišta u Rijeci, 
Učiteljskog fakulteta (dalje: Povjerenstvo) djelovalo je u sastavu: izv.prof.dr.sc. Darko Lončarić 
– predsjednik, Vesna Katić, prof., viši predavač - članica i Tara Đuričić, studentica 3. godine 
preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje - članica. Uspješnim 
završetkom studija studentskoj predstavnici je istekao mandat te je odlukom Fakultetskog 
vijeća od 8. srpnja 2019. godine kao predstavnica studenata imenovana Tara Pilčić, studentica 
prve godine preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje.  

Na prijemu studenata prve godine studija studentica druge godine Integriranog 
preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog učiteljskog studija Hana Milić upoznala je studente 
s članovima i radom Povjerenstva. 

Na 128. sjednici Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci održanoj 10. prosinca 
2018. usvojeno je Izvješće o radu Etičkog povjerenstva u akademskoj 2017./2018. godini. 

Tijekom akademske godine 2018./2019. Povjerenstvo je održalo šest sastanaka o 
kojima su vođeni zapisnici. U navedenom razdoblju nije bilo prijave povrede Etičkog kodeksa 
Sveučilišta u Rijeci. Etičko povjerenstvo primilo je upit jedne djelatnice o postupku izdavanja 
potvrde o etičnosti istraživanja kojoj je nakon konzultacija s Tajnikom fakulteta uprava 
proslijedila informaciju da Fakultet nema usvojenu proceduru i da se s upitom može obratiti 
drugoj sastavnici Sveučilišta. Zaprimljen je također i upit djelatnice Fakulteta o smjernicama 
kojima se osigurava poštivanje etičnosti u interpretaciji podataka i diseminaciji rezultata 
istraživanja proizašlih iz diplomskih radova. Nakon rasprave provedene pod zasebnom točkom 
dnevnog reda, djelatnici je pismeno upućena preporuka Povjerenstva glede konkretnog upita.  

Članica Povjerenstva Vesna Katić, prof. i predsjednik Povjerenstva prisustvovali su 
okruglom stolu „Akademska čestitost: putevi i stranputice“ održanom 17. listopada 2018., o 
čemu je predsjednik Povjerenstva izvijestio članove Fakultetskog vijeća. Potaknut inicijativom 
da studenti djeluju proaktivno, predsjednik Povjerenstva dostavio je članovima Povjerenstva i 
Vijeća informacije o mogućnosti pohađanja tečaja o autorstvu, plagiranju i citiranju na sustavu 
SRCE pod nazivom  "Autorstvo, plagiranje i citiranje: što, kako, zašto?". 

Predsjednik Povjerenstva sudjelovao je 20. svibnja 2019. godine na tematskoj sjednici 
Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije „Etički izazovi u 
visokom obrazovanju i znanosti“. Nakon sudjelovanja na tematskoj sjednici napisao je 
zabilješku koja je usvojena na sjednici Etičkog povjerenstva i proslijeđena djelatnicima 
Fakulteta nakon informacije na Fakultetskom vijeću. 

Po upitu Vijeća časti iz dopisa „Dostava podataka Vijeću časti i obavijesti“ (KLASA: 003-
01/18-01/40, URBROJ: 2170-57-01-18-4) od 27. studenoga 2018. godine u suradnji s Tajnikom 
Fakulteta sastavljeno je očitovanje u kojem je navedeno da je Etičko povjerenstvo Učiteljskog 
fakulteta u Rijeci u suradnji s Tajnikom Fakulteta provelo analizu novog Etičkog kodeksa 



Sveučilišta u Rijeci te Dodatka Etičkom kodeksu Sveučilišta u Rijeci. Sukladno navedenim 
promjenama pristupilo se usklađivanju Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci i Poslovnika o radu 
Etičkog povjerenstva te je poduzeto sljedeće: 
- Fakultetsko vijeće donijelo je 15. listopada 2018. Odluku od o odgovarajućoj primjeni 
odredaba Dodatka Etičkom kodeksu Sveučilišta u Rijeci od 18. travnja 2018. godine i Etičkog 
kodeksa Sveučilišta u Rijeci od 17. srpnja 2018. godine na Učiteljskom fakultetu u Rijeci, 
- Fakultetsko vijeće donijelo je 26. studenoga 2018. Statutarnu odluku o izmjenama i 
dopunama Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci. Predmetnom Odlukom je članak 74a Statuta, 
kojim je uređeno osnivanje, djelokrug i način rada Etičkog povjerenstva Fakulteta, usklađen s 
odredbama Dodatka Etičkom kodeksu, 
- Fakultetsko vijeće donijelo je 10. prosinca 2018. Odluku o imenovanju članova Etičkog 
povjerenstva, a kojom su dosadašnji članovi imenovani na novi mandat od tri godine,  
- u tijeku je izrada prijedloga novog Poslovnika o radu Etičkog povjerenstva. 

 
Povjerenstvo je na tri (17.10.2018., 14.06.2019. i 30.09.2019.)  od ukupno šest održanih 

sjednica imalo tematske točke dnevnog rada vezane uz usklađivanje Poslovnika s promjenama 
u Etičkom kodeksu Sveučilišta u Rijeci i Dodatku kodeksa, dok se na još dvije (23.05.2019. i 
30.09.2019.) raspravljalo o toj aktivnosti pod ostalim točkama dnevnog reda. Tijekom 
2018./19. akademske godine nije usklađen Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva s 
odredbama Dodatka Etičkom kodeksu Sveučilišta u Rijeci i izmjenama Etičkog kodeksa 
Sveučilišta u Rijeci. Na zadnjoj sjednici održanoj u akademskoj godini 2018./19. zaključeno je 
da će se sljedeća sjednica Povjerenstva održati za potrebe godišnjeg izvještaja i po dobivanju 
radnog materijala s prijedlogom usklađivanja temeljnih akata Etičkog povjerenstva s 
promjenama u Etičkom kodeksu Sveučilišta u Rijeci i Dodatku kodeksa. Aktivnosti na izradi 
ankete Povjerenstva odgođene su do završetka rada na usklađivanju s Etičkim kodeksom 
Sveučilišta u Rijeci i Dodatkom kodeksu te nakon izmjene Poslovnika. 

 
Na 38. sjednici Povjerenstva zaključeno je da će Povjerenstvo izraditi popis aktivnosti 

zabilježenih u zapisnicima trenutnog i prethodnih sastava Povjerenstva vezanih uz uspostavu 
procedure izdavanja potvrde o etičnosti istraživanja koji će biti sastavni dio godišnjeg izvješća 
o radu Povjerenstva. Na taj način djelatnici i studenti Učiteljskog fakulteta u Rijeci, te Vijeće 
časti Sveučilišta u Rijeci, bit će primjereno informirani o aktivnostima koja su prethodila 
usvajanju Odluke o osnivanju Etičkog povjerenstva za znanstvena istraživanja. Na 39. sjednici 
Povjerenstva pod zasebnom točkom dnevnog reda iznesen je osvrt na Odluku o osnivanju 
Etičkog povjerenstva za znanstvena istraživanja Učiteljskog fakulteta u Rijeci, na Prijedlog 
obrasca za prijavu istraživanja Etičkom povjerenstvu za znanstvena istraživanja i na izrađeni 
Pregled aktivnosti Etičkog povjerenstva u vezi materijala i procedure za izdavanje potvrde o 
etičnosti istraživanja (po odluci Povjerenstva pregled se nalazi na kraju ovog izvještaja kao 
njegov sastavni dio). 

 
U ime Etičkog povjerenstva 

Predsjednik Etičkog povjerenstva  

Sveučilišta u Rijeci, Učiteljskog fakulteta 

 

 

 

izv.prof.dr.sc. Darko Lončarić  
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POTVRDA O ETIČNOSTI ISTRAŽIVANJA: PREGLED AKTIVNOSTI ETIČKOG POVJERENSTVA (EP) UČITELJSKOG FAKULTETA U RIJECI 

 

Redni 

broj 

sjednice 

EP-a 

Datum 

održavanja  

Predsjednik  

EP-a 

Predstavnik 

nastavnika 

Predstavnik 

studenata 

Točka dnevnog reda 

(za izdavanje potvrde o 

etičnosti istraživanja) 

Sadržaj točke dnevnog reda 

(za izdavanje potvrde o etičnosti istraživanja) 

1. 

27. 

listopada 

2011. 

Izv. prof 

dr.sc. Mirna 

Marić 

Izv. prof. dr. 

sc. Sanja 

Tatalović 

Vorkapić 

/ 
Razno 

 

Pripremiti prijedloge za radne aktivnosti Etičkog povjerenstva 

(kreiranje Izjave o akademskoj čestitosti i njezino obvezno 

uključivanje u izradu završne radnje i diplomskog rada; 

kreiranje Obrasca za informirani pristanak za sudjelovanje u 

istraživanju) kako bi se mogli predložiti na sastancima oba 

Odsjeka UF-a (uvođenje promjena u Pravilnik o izradi 

diplomskog rada), te na sjednici Fakultetskog vijeća. 

2. 
07. studeni 

2011. 

Izv. prof 

dr.sc. Mirna 

Marić 

Izv. prof. dr. 

sc. Sanja 

Tatalović 

Vorkapić 

Hana 

Grubišić 
4 

4) Prijedlog za kreiranje  postupka odobrenja 

istraživanja koja se provode na ljudima od strane studenata i 

profesora Učiteljskog fakulteta u Rijeci 

Dajemo prijedlog Etičkog povjerenstva za kreiranje postupka 

odobrenja istraživanja koja se provode na ljudima od strane 

studenata i profesora Učiteljskog fakulteta u Rijeci (kreiranje 

Obrasca za informirani pristanak za sudjelovanje u 

istraživanju i Obrasca za prijavu istraživanja Etičkom 

povjerenstvu za istraživanja s ljudima). Prijedlog da se 

spomenuti Obrasci ugrade i u Pravilnik o izradi diplomskog 

rada.  
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3. 
7. svibnja 

2012. 

Izv. prof 

dr.sc. Mirna 

Marić 

Izv. prof. dr. 

sc. Sanja 

Tatalović 

Vorkapić 

Hana 

Grubišić 
Upoznavanje nastavnika 

UFRI s predloženim 

obrascima i 

procedurama provjere 

etičnosti istraživanja 

Etičko povjerenstvo Učiteljskog fakulteta u Rijeci je dana 07. 

svibnja 2012. održalo sastanak i jedan od zaključaka dnevnog 

reda bio je kreiranje prijedloga za upoznavanje nastavnika 

UF-a s preostalim predloženim obrascima EP na temelju kojih 

se procjenjuje razina etičnosti empirijskog istraživanja. 

4. 
28. svibnja 

2012. 

Izv. prof 

dr.sc. Mirna 

Marić 

Izv. prof. dr. 

sc. Sanja 

Tatalović 

Vorkapić 

Hana 

Grubišić 
S obzirom na jedan od zaključaka s Vijeća Odsjeka 20. travnja 2012. godine, EP-o je 

zauzelo stav da prema svojem poslovniku i mišljenju svih članova EP-a, nema za zadaću 

provođenje radionica s nastavnicima Učiteljskog fakulteta, niti bilo koji drugi oblik 

stručnog usavršavanja u području istraživačkih kompetencija, već  promicati načine 

poštivanja temeljnih etičkih načela. Jedan od tih načina jest upravo u kreiranju 

prijedloga obrazaca predstavljenih na Vijeću Odsjeka, kao i upoznavanje nastavnika UF-

a s popunjavanjem tih obrazaca. U odnosu na takav stav, te u odnosu na iskazanu 

potrebu za detaljnijim upoznavanjem nastavnika oba odsjeka s predloženim 

obrascima, EP-o predlaže: 

SASTANAK SA ZAINTERESIRANIM NASTAVNICIMA UČITELJSKOG FAKULTETA U RIJECI 

NA TEMU: „KAKO POPUNITI PREDLOŽENE OBRASCE ETIČKOG POVJERENSTVA?“ 

Prijedlog EP-a je da se sastanak održi 28. svibnja 2012. u 12,30-13,30h u prostoriji 240. 

Sastanak će voditi doc. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić, nakon uvodnih riječi prodekana 

za znanost i međunarodnu suradnju, doc. dr. sc. Darka Lončarića i predsjednice Etičkog 

povjerenstva UF-a, doc. dr. sc. Mirne Marić. 

Kao preduvjet efikasnom sastanku, neophodno je da zainteresirani nastavnici detaljno 

prouče temeljne dokumente Etičkog povjerenstva, kao i relevantnu literaturu iz 

područja metodologije istraživanja: 

1) Etički kodeks Sveučilišta u Rijeci 

2) Etički kodeks istraživanja s djecom 



3 
 

3) Cohen, L., Manion, L. i Morrison, K. (2007). Metode istraživanja u obrazovanju. 

Naklada Slap, Jastrebarsko. (Dijelovi koji se odnose na davanje pristanka na 

sudjelovanje u istraživanju, etika istraživanja u odgoju i obrazovanju; omjer 

uloženog i dobivenog u istraživanju od strane ispitanika). 

4) Kodeks etike psihološke djelatnosti – dio koji se odnosi na provođenje 

empirijskih istraživanja. 

7. 

25.11.2013. 

i 

13.01.2014. 

doc.dr.sc. 

Nataša Vlah 

Vesna Katić, 

viši predavač 

Kristina 

Kukec 
Dnevni red: točka 5  

Stav prema obrascu B i prilogu obrasca B 

Ad 5) Potrebno je nastaviti široku raspravu oko prihvaćanja 

obrasca B koja je započeta u mandatu prethodnog povjerenstva. 

Predložena je metoda pismenog prikupljanja mišljenja svih 

nastavnika na fakultetu kako bi se dobivanje mišljenja koristilo za 

poboljšavanje obrasca B i postigao konsenzus bitan za prihvaćanje 

obrasca B. 

8. 29.01.2014. 
doc.dr.sc. 

Nataša Vlah 

Vesna Katić, 

viši predavač 

Kristina 

Kukec 
Dnevni red: točka 3 

Obrazac B 

Ad 3) Tijekom veljače doc.dr.sc. Nataša Vlah će prikupiti mišljenja 

svih nastavnika na Učiteljskom fakultetu o obrascu B i prilogu 

obrascu B. Poslat će šeficama triju katedri zamolbu da na svojim 

katedrama naprave raspravu o obrascu B i prilogu obrascu B i 

pismeni zaključak dostave Etičkom povjerenstvu.  

9. 28.04.2014. 
doc.dr.sc. 

Nataša Vlah 

Vesna Katić, 

viši predavač 

Kristina 

Kukec 
Dnevni red: točka 4 

Obrazac B – planiranje daljnih aktivnosti 

 

12. 27.10.2014. 

Doc. dr. sc. 

Maja 

Verdonik 

Vesna Katić, 

viši predavač 

Kristina 

Kukec 
Dnevni red: točka 3 

Prijedlozi za rad na primjeni obrazaca A1 i A2, te za rad na 

prihvaćanju obrazaca B1 i B2 

U svrhu pravovremene primjene obrazaca potrebnih pri izradi 

završnih i diplomskih radova koji uključuju istraživanja s djecom, 
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predsjednica Povjerenstva, doc. dr. sc. Maja Verdonik izvijestila je 

prisutne o razgovorima koje je u vezi s tim vodila s dosadašnjim 

predsjednicama etičkih povjerenstava Učiteljskog fakulteta u 

Rijeci: s doc. dr. sc. Sanjom Tatalović Vorkapić, doc. dr. sc. Mirnom 

Marić i doc. dr. sc. Natašom Vlah. Prema njihovim riječima, obrasci 

A1 i A2 usvojeni su na 62. sjednici Fakultetskog vijeća Učiteljskog 

fakulteta u Rijeci, održanoj 23. 4. 2012., dok obrasci B1 i B2 još 

nisu usvojeni niti se, slijedom toga, primjenjuju. Riječ je o 

sljedećim obrascima:  

 - A1 Prijedlog odobrenja za provedbu istraživanja – Potvrda 

mentora  

- A2 Potvrda o istraživanju za potrebe izrade diplomskog rada – 

Dekan/Mentor  

- B1 Prijedlog obrasca za prijavu istraživanja Etičkom povjerenstvu 

za istraživanja s ljudima i  

 - B2 Prijedlog postupka dobivanja pristanka sudionika na 

sudjelovanje u istraživanju Učiteljskog fakulteta u Rijeci.   

Kako bi studenti završnih godina studija u akademskoj godini 

2014./2015. mogli provoditi istraživanja u okviru izrade završnih i 

diplomskih radova u skladu s normama Etičkog kodeksa 

istraživanja s djecom Vijeća za djecu Vlade Republike Hrvatske, 

prisutni su se suglasili da Povjerenstvo pristupi izradi dokumenta 

koji će sadržavati prijedloge načina uključivanja Etičkog 

povjerenstva u proceduru rada na završnim i diplomskim 

radovima, s naglaskom na etičkoj dimenziji. Prijedlozi bi bili 

temeljeni isključivo na načelima Etičkog kodeksa Sveučilišta u 

Rijeci te ne bi zadirali u kompetentnost mentora kao stručnjaka. 

Dokument će biti proslijeđen prodekanici za nastavu i studente 
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Učiteljskog fakulteta u Rijeci, doc. dr. sc. Petri Pejić Papak sa 

zamolbom da isti uputi Dekanskom kolegiju Fakulteta na raspravu i 

očitovanje. Dogovoren je hodogram izrade dokumenta kako 

slijedi: - do 3. 11. 2014. predaja prijedloga dokumenta Predsjednici 

Povjerenstva (sve članice) - do 7. 11. 2014. predaja objedinjene 

verzije prijedloga dokumenta Povjerenstvu na uvid i primjedbe 

(doc. dr. sc. Maja Verdonik)  - do 14. 11. 2014. predaja primjedbi 

na objedinjenu verziju prijedloga dokumenta Predsjednici 

Povjerenstva (sve članice)  - do 17. 11. 2014. predaja završne 

verzije prijedloga dokumenta na uvid Povjerenstvu (doc. dr. sc. 

Maja Verdonik).   

Nakon navedenih aktivnosti uslijedit će dogovor o sljedećim 

koracima i o komunikaciji s prodekanicom doc.dr.sc. Petrom Pejić 

Papak. 

13. 1.12.2014. 

Doc. dr. sc. 

Maja 

Verdonik 

Vesna Katić, 

viši predavač 

Kristina 

Kukec 
Dnevni red: točka 2 

Izrada dokumenta – prijedloga za rad na primjeni obrazaca A1 i A2, 

te za rad na prihvaćanju obrazaca B1 i B2 

Predsjednica Etičkog povjerenstva Učiteljskog fakulteta u 

Rijeci doc. dr. sc. Maja Verdonik izvijestila je članove Etičkog 

povjerenstva o dosadašnjim aktivnostima vezanim za obrasce 

A i B: 

• Prijedlozi obrasca B su vezani uz Statutarnu odluku 
Učiteljskog fakulteta 

• Obrasci A1 i A2 su prihvaćeni na 62. sjednici Fakultetskog 
vijeća održanoj dana 23.04.2012. godine i primjenjuju se 

• Primjenu obrasca B1 i B2 dekanski kolegij podržava i 
predlaže primjenu sljedeće akademske godine 

Predsjednica Etičkog povjerenstva Učiteljskog fakulteta u 

Rijeci doc. dr. sc. Maja Verdonik pozvala je članove Etičkog 
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povjerenstva na raspravu o potrebi primjene obrazaca na 

razini završnog / diplomskog rada. Nakon rasprave u kojoj su 

sudjelovali svi članovi Etičkog povjerenstva dogovoreno je 

sljedeće:  

• Obrazac A1 i A2 – primjenjivati na razini završnog 
rada 

• Obrazac B1 i B2 – primjenjivati na razini diplomskog 
rada 

• Predsjednica Etičkog povjerenstva Učiteljskog 
fakulteta u Rijeci doc. dr. sc. Maja Verdonik će do 
sljedećeg susreta provesti sljedeće aktivnosti:  

o Od prethodne predsjednice Etičkog 
povjerenstva doc. dr. sc. Nataše Vlah će 
tražiti podatke o provedenoj anketi među 
nastavnicima o primjeni navedenih obrazaca 

o Šeficu Katedre obrazovnih znanosti doc. dr. 
sc. Renatu Čepić će zamoliti očitovanje 
Katedre o navedenim obrascima 

o Nakon prethodno pribavljenih podataka, 
razgovarat će s Prodekanicom za znanost i 
međunarodnu suradnju izv. prof. dr. sc. 
Lidijom Vujičić  

14. 23.02.2015. 

Doc. dr. sc. 

Maja 

Verdonik 

Vesna Katić, 

viši predavač 

Kristina 

Kukec 
Dnevni red: točka 2 

Izrada dokumenta-prijedloga za rad na primjeni obrazaca A1 i A2, 

te za rad na prihvaćanju obrazaca B1 i B2 – osvrt na dosadašnje 

aktivnosti i prijedlozi za nastavak rada 

Predsjednica Etičkog povjerenstva Učiteljskog fakulteta u 

Rijeci doc. dr. sc. Maja Verdonik izvijestila je članove Etičkog 

povjerenstva o dosadašnjim aktivnostima vezanim za 

obrasce A i B: 
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• Izvještaj vezan za obrasce: prodekanica za znanost i 

međunarodnu suradnju izv.prof.dr.sc. Lidija Vujčić 

upućuje na obradu istog sljedeće akademske godine te 

upućuje na doradu te unošenje promjena. 

• Izvještaj o očitovanju šefice Katedre obrazovnih znanosti 

doc.dr.sc. Renate Čepić o navedenim obrascima: 

predlaže primjenu sljedeće akademske godine, te navodi 

unošenje promjene i dorade. 

Predsjednica Etičkog povjerenstva Učiteljskog fakulteta 

u Rijeci doc. dr. sc. Maja Verdonik pozvala je članove 

Etičkog povjerenstva na raspravu o potrebi primjene 

obrazaca na razini završnog/diplomskog rada. Nakon 

rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi Etičkog 

povjerenstva dogovoreno je sljedeće: 

• Rad na obrascima-unošenje/promjena na obrascima 

prijedloga od strane članova etičkog povjerenstva. 

Promjene će unositi i izraditi članica Etičkog 

povjerenstva Vesna Katić, viši predavač. 

• Do sljedeće akademske godine, rad na obrascima u 

okviru iznošenih prijedloga na prethodnim 

sastancima. 

15. 20.04.2015. 

Doc. dr. sc. 

Maja 

Verdonik 

Vesna Katić, 

viši predavač 

Kristina 

Kukec 
Dnevni red: točka 2 

Izrada dokumenta-prijedloga za rad na primjeni obrazaca A1 i A2, 

te za rad na prihvaćanju obrazaca B1 i B2 (nastavak rada) 

Prema dogovoru s prethodnog sastanka Vesna Katić, viši predavač, 

pripremila je inačice obrazaca B1 i B2 na osnovi kojih bi trebalo 

nastaviti rad na usavršavanju ovih obrazaca i, u konačnici, započeti 

s njihovom primjenom u praksi. U odnosu na prethodne, sada 

pripremljene inačice sadrže aktualnu adresu Učiteljskog fakulteta i 
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preinake u skladu s ustrojem Fakulteta prema Katedrama. Ujedno 

je postavljeno pitanje potrebe navođenja Katedri u obrascu B1. 

Zaključeno je da se s radom na B-obrascima nastavi nakon 

očitovanja Fakultetskog vijeća, koje će o tome biti obavješteno u 

okviru godišnjeg izvješća Etičkog povjerenstva, te je predloženo da 

početak primjene uslijedi nakon što Učiteljski fakultet dobije 

Znanstvenu dopusnicu. U okviru ove točke dnevnog reda 

Predsjednica Povjerenstva obavijestila je prisutne o zamolbi doc. dr. 

sc. Nataše Vlah (vidjeti prilog Zapisniku) u vezi s objavljivanjem 

obrazaca A1 i A2 na web-portalu Učiteljskog fakulteta kako bi ovi 

obrasci bili dostupni studentima. Zaključeno je da prijedlog bude 

proslijeđen Upravi Fakulteta na razmatranje u okviru godišnjeg 

izvješća Etičkog povjerenstva.    

20. 18.04.2016. 

Doc. dr. sc. 

Maja 

Verdonik 

Vesna Katić, 

viši predavač 
Ines Šoštarić Dnevni red: točka 3 

Potvrda o etičnosti znanstvenih istraživanja na Učiteljskom 

fakultetu Sveučilišta u Rijeci – rasprava o potrebi i prijedlozima 

procedure ishodovanja 

S obzirom na potrebu izdavanja potvrde o etičnosti znanstvenih 

istraživanja, za što ne postoji službena procedura na Učiteljskom 

fakultetu u Rijeci, a povodom upita članova Katedre za obrazovne 

znanosti o takvoj proceduri na Filozofskom fakultetu u Rijeci, 

Predsjednica Etičkog povjerenstva predložila je da se provede 

analiza načina izdavanja potvrde o etičnosti znanstvenih 

istraživanja na svim sastavnicama Sveučilišta u Rijeci putem uvida u 

dostupne sadržaje na mrežnim stranicama fakulteta. Dogovoreno 

je da to učine prisutne članice – Maja Verdonik i Ines Šoštarić do 15. 

svibnja 2016. godine.    

21. 16.05.2016. 

Doc. dr. sc. 

Maja 

Verdonik 

Vesna Katić, 

viši predavač 
Ines Šoštarić Dnevni red: točka 3 

Izdavanje potvrda o etičnosti istraživanja na sastavnicama 

Sveučilišta u Rijeci (M. Verdonik, I. Šoštarić) 
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Doc. dr. sc. Maja Verdonik, predsjednica Etičkog povjerenstva i 

Ines Šoštarić, predstavnica studenata, izvijestile su o dokumentima 

sastavnica Sveučilišta u Rijeci koji se odnose na izdavanje potvrde 

o etičnosti znanstvenih istraživanja. Do podataka se došlo 

pretraživanjem mrežnih stranica Sveučilišta. Slijedi prikaz stanja.   

Fakulteti : 

Akademija primijenjenih umjetnosti (APURI); Poslovnik o radu 

Etičkog povjerenstva 

http://apuri.hr/index.php?option=com_docman&Itemid=83  

Ekonomski fakultet (EFRI); Etički kodeks Sveučilišta u Rijeci; Etičko 

povjerenstvo te Povjerenstvo za znanstveno-istraživački rad 

(ustrojeno prema Statutu Ekonomskog fakulteta, čl. 39) 

http://www.efri.uniri.hr/hr/etika 

http://www.efri.uniri.hr/hr/search/eti%C4%8Dko%20povjerenstvo   

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (FMTU) ; Etički 

kodeks Sveučilišta te Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata 

u okviru kojeg je ustrojeno i Stegovno povjerenstvo 

http://www.fthm.uniri.hr/index.php/statut-i-opci-akti  

Fakultet zdravstvenih studija (FZSRI) ; povjerenstva Etičko 

povjerenstvo za zaštitu akademske čestitosti ; Etičko povjerenstvo 

za biomedicinska istraživanja - dokumenti Etički kodeks djelatnika 

stručnih službi FZSRI;  Etički kodeks nastavnika, suradnika i 

znanstvenika FZSRI u okviru kojeg se u čl. 5 govori i o znanstvenim 

istraživanjima; Etički kodeks studenata FZSRI u okviru kojeg se kao 

povreda navodi prepisivanje, plagiranje i dr.; Pravilnik o stegovnoj 

odgovornosti FZSRI; Poslovnik Etičkog povjerenstva za zaštitu 

akademske čestitosti FZSRI; Smjernice za ispravno navođenje 
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izvora i izbjegavanje plagiranja pri akademskom pisanju; 

http://www.fzsri.uniri.hr/hr/propisi-i-dokumenti/etika.html 

http://www.fzsri.uniri.hr/hr/fakultet/eticko-povjerenstvo-

zabiomedicinska-istrazivanja.html 

Filozofski fakultet (FFRI) ; Etičko povjerenstvo i Etičko povjerenstvo 

za znanstvena istraživanja   

http://www.ffri.uniri.hr/hr/povjerenstva-i-odbori/eticko-

povjerenstvo.html  

 Građevinski fakultet (GRADRI) Etičko povjerenstvo    

 Medicinski fakultet (MEDRI)  Obrazac o informiranom pristanku 

na sudjelovanje u istraživanju 

Pomorski fakultet (PEFRI) Etičko povjerenstvo    

Pravni fakultet (PRAVRI) Izjava o etici objavljivanja radova  

Tehnički fakultet (RITEH) Poslovnik Etičkog povjerenstva  

Sveučilišni odjeli: 

Odjel za biotehnologiju (SOBRI);  Etički kodeks Odbora za etiku u 

znanosti i visokom obrazovanju; Poslovnik o radu etičkog 

povjerenstva odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci; Pravilnik 

o stegovnoj odgovornosti studenata  

http://www.biotech.uniri.hr/hr/dokumenti/odjel-i-sveuciliste.html  

Odjel za fiziku (SOFRI) na mrežnim stranicama nema informacija o 

aktivnostima Etičkog povjerenstva.  

http://www.fzsri.uniri.hr/hr/propisi-i-dokumenti/etika.html
http://www.fzsri.uniri.hr/hr/fakultet/eticko-povjerenstvo-zabiomedicinska-istrazivanja.html
http://www.fzsri.uniri.hr/hr/fakultet/eticko-povjerenstvo-zabiomedicinska-istrazivanja.html
http://www.ffri.uniri.hr/hr/povjerenstva-i-odbori/eticko-povjerenstvo.html
http://www.ffri.uniri.hr/hr/povjerenstva-i-odbori/eticko-povjerenstvo.html
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Odjel za informatiku (SOIRI) Pravilnik o stegovnoj odgovornosti 

studenata o http://www.inf.uniri.hr/hr/dokumenti.html  

Odjel za matematiku (SOMRI) Pravilnik o stegovnoj odgovornosti 

studenata o http://www.math.uniri.hr/hr/propisi/propisi-i-

dokumenti.html 

27. 26.06.2017. 

Izv. prof. dr. 

sc. Darko 

Lončarić 

Vesna Katić, 

viši predavač 
Ines Šoštarić Dnevni red: točka 4 

Rasprava o planiranim aktivnostima: anketi i proceduri izdavanja 

potvrde o etičnosti istraživanja. 

Provedena je rasprava o planiranim aktivnostima: anketi i 

proceduri izdavanja potvrde o etičnosti istraživanja. Razmijenjene 

su ideje o stvaranju preduvjeta za izdavanje potvrde i o 

mogućnosti da se anketom utvrdi postoji li potreba djelatnika 

fakulteta za procedurom izdavanja potvrde o etičnosti istraživanja. 

Istaknuto je da su se djelatnici koji su već imali potrebu za takvom 

potvrdom (međunarodni projekti i suradnja) do sada snalazili 

molbama prema drugim sastavnicama. Istaknuto je da, s obzirom 

na raspravu na Katedri za obrazovne znanosti, ne postoji 

jedinstveno stajalište o potrebi za izdavanjem takve potvrde te da 

bi bilo dobro anketom utvrditi postoji li potreba i omogućiti 

djelatnicima da argumentiraju svoje stavove o tom pitanju. 

29. 9.03.2018. 

Izv. prof. dr. 

sc. Darko 

Lončarić 

Vesna Katić, 

viši predavač 
Tara Đuričić Dnevni red: točka 4 

Prijedlog o postupanju u slučaju zahtjeva djelatnika Učiteljskog 

fakulteta u Rijeci za izdavanjem potvrde o etičnosti istraživanja 

Predsjednik Etičkog povjerenstva objasnio je da je izdavanje 

potvrde Učiteljskog fakulteta nužan preduvjet sudjelovanju u 

nekim međunarodnim istraživanjima (pitanje u anketi o potrebi za 

izdavanjem takvog dokumenta ne bi imalo smisla). 
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Iako je postupak za izdavanje potvrde o etičnosti istraživanja 

pokrenut još 2012. godine, nakon niza pokušaja još uvijek nije u 

potpunosti reguliran niti se primjenjuje. 

Prethodna Povjerenstva analizirala su stanje na ostalim 

sastavnicama i utvrdili da postoje zasebna Etička povjerenstva 

(Etičko povjerenstvo sastavnice i Etičko povjerenstvo za provjeru 

etičnosti istraživanja). 

U zaključcima je ponovo aktualizirana potreba da se pokrenu 

postupci kojima će se uspostaviti procedura izdavanja potvrde. 

Uvažavajući kapacitete sastavnice predložen je model ad-hoc 

povjerenstva pod vodstvom prodekana za znanost i međunarodnu 

suradnju. 

36. 05.04.2019. 

Izv. prof. dr. 

sc. Darko 

Lončarić 

Vesna Katić, 

viši predavač 
Tara Đuričić Dnevni red: točka 5 

Upit djelatnice i informacije o prijedlogu postupka izdavanja 

potvrde o etičnosti istraživanja. 

Predsjednik Etičkog povjerenstva je informirao prisutne da je od 

djelatnice Učiteljskog fakulteta u Rijeci stigla zamolba o provjeri 

etičnosti istraživanja u okviru projekta. 

Nakon poslanih prijedloga Upravi Učiteljskog fakulteta, procedura 

je još na razmatranju i u skladu s time je dan odgovor kolegici.  

Članovi Povjerenstva su jednoglasno podržali i dopis koji je tim 

povodom predsjednik Etičkog povjerenstva poslao Tajniku 

Učiteljskog fakulteta u Rijeci. Dopis je u privitku zapisnika. 

Poštovani tajniče, 

prema dogovoru sazvao sam sjednicu Etičkog povjerenstva u 

petak, 29. ožujka 2019. godine. U razgovoru s članovima 

Povjerenstva došli smo do zaključka da o dokumentima vezanima 
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uz izdavanje potvrde o etičnosti istraživanja koje pripremate s 

prodekanom, Etičko povjerenstvo može dati mišljenje ili 

očitovanje, kao savjetodavno tijelo, ali ne može ih usvojiti kao 

svoje dokumente jer nisu vezani uz nadležnost djelovanja Etičkog 

povjerenstva. Također, Etičko povjerenstvo nije tijelo koje može 

donositi odluke obvezujuće na razini Fakulteta, a sukladno našem 

prijedlogu, Povjerenstvo ne izdaje niti potvrde o etičnosti 

istraživanja. S obzirom da smo predložili da to bude u nadležnosti 

prodekana za znanost i ad-hoc povjerenstva koje saziva prodekan 

(koji po ovlasti dekanice može izdati i svojim potpisom ovjeriti 

potvrdu o etičnosti) smatramo da je jedino ispravno navedene 

dokumente usvojiti na Fakultetskom vijeću, kao što su usvojeni 

dokumenti i procedura o etičnosti pri izradi diplomskih radova. 

Dokumenti se odnose na sve članove Vijeća koji će postupati 

sukladno tim dokumentima, ukoliko trebaju potvrdu o etičnosti 

istraživanja, te je i zbog toga potrebno proceduru provesti na 

Vijeću. Također, ako se neki dokumenti u smislu usvajanja 

ograniče samo na određeno povjerenstvo, pitanje je svrhovitosti 

takve odluke i dokumenata koji se onda mogu odnositi i biti 

obvezujući samo za članove tog povjerenstva. U tom slučaju 

povjerenstvo bi ih trebalo izraditi i moglo bi ih neovisno o 

Fakultetskom vijeću mijenjati, a to nije dobro rješenje za jednu 

tako važnu proceduru kao što je izdavanje potvrde o etičnosti 

istraživanja (niti stabilno, s obzirom na promjenjivost članova 

povjerenstava). Naglašavam, prethodni prijedlozi o osnivanju 

zasebnog stalnog povjerenstva nisu prihvaćeni te je Etičko 

povjerenstvo predložilo proceduru ad-hoc povjerenstva pod 

vodstvom prodekana za znanost. Predmetni dokumenti i 

procedura odnosit će se na sve djelatnike Fakulteta i neophodno 

ih je raspraviti i usvojiti na Fakultetskom vijeću. 
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Povjerenstvo će dati očitovanje o dokumentima koje nam 

dostavite, nakon čega predlažem da se očitovanje Etičkoga 

povjerenstva i dokumenti proslijede Fakultetskom vijeću, na 

narednu sjednicu za koju ste spomenuli da bi mogla biti 

elektronska i vrlo brzo nakon redovite sjednice ovog ponedjeljka. 

Lijep pozdrav, 

Predsjednik Etičkog povjerenstva 

izv.prof.dr.sc. Darko Lončarić 

38. 14.06.2019. 

Izv. prof. dr. 

sc. Darko 

Lončarić 

Vesna Katić, 

viši predavač 
Tara Đuričić Dnevni red: točka 5 

Aktivnosti Etičkog povjerenstva vezane uz proceduru izdavanja 

potvrde o etičnosti istraživanja 

Procedura je usvojena na Vijeću fakulteta. Od Etičkog povjerenstva 

nije traženo mišljenje o proceduri i dokumentima usvojenim na 

Vijeću. Uvidom u dokumente može se zaključiti da se u najvećoj 

mjeri preklapaju s dokumentima koje su predložila prethodna 

etička povjerenstva, izrađena i predstavljana prije 7. sjednice EP 

održane 25.11.2013. 

 

 


