
Z A P I S N I K 

 

117. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 29. siječnja 

2018. 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, 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, doc. dr. sc. Sanja Skočić Mihić, izv. 

prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić, doc. dr. sc. Biljana Trajkovski, 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 poslijedoktorandica dr. sc. Morana Drakulić i asistentica Antonia Ćurić, 

predstavnica zaposlenika Helena Smokrović te studentske predstavnice Bea 

Mihaljević i Ines Šoštarić  

 

Odsutni: prof. dr. sc. Jasna Krstović, doc. dr. sc. Mirna Marić i studentska 

predstavnica Lana Šošić 

 

DNEVNI RED 

 

1. Prihvaćanje dnevnog reda 

2. Prihvaćanje zapisnika sa 115. sjednice Fakultetskog vijeća održane 18. prosinca 

2017. i sa 116. sjednice Fakultetskog vijeća održane elektroničkim putem 21.-22. 

prosinca 2017. 

3. Informacije dekanskog kolegija 

4. Informacije studentskih predstavnika 

5. Raspisivanje natječaja za izbor nastavnika/ca i suradnika/ca  

6. Godišnje izviješće o radu asistentice 

7. Razno  

 

Ad1) Dnevni red prihvaćen je jednoglasno.  

 

Ad2) Zapisnici sa 115. sjednice Fakultetskog vijeća održane 18. prosinca 2017. i sa 

116. sjednice Fakultetskog vijeća održane elektroničkim putem 21.-22. prosinca 2017. 

prihvaćeni su jednoglasno bez primjedbi. 

 

Ad3) Dekanica je informirala Vijeće: 

- o sjednici Senata održanoj 23. siječnja 2018. na kojoj je potvrđen termin 

radnog posjeta Rektorice i prorektora Učiteljskom fakultetu za dan 15. veljače 

2018. te najavljena izvanredna sjednica Senata kojoj će nazočiti ministrica 

znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak s pomoćnicima za 13. 

veljače 2018. Također je informirala o prijedlogu izmjena naziva sastavnica, a 

za što će biti potrebno donijeti odluke o izmjenama statuta, o osnivanju 

Međunarodnog znanstvenog savjeta Sveučilišta i imenovanju Savjeta za 

znanost te o predstojećim aktivnostima na obilježavanju 45. obljetnice 

Sveučilišta u Rijeci     

- o otvorenju novoizgrađenog vrtića Đurđice na Vojaku, koji je svečano otvoren 

22. siječnja 2018., a za kojeg planiramo da od iduće akademske godine 

službeno postane vježbaonica studentima Fakulteta   



- o dosadašnjim aktivnostima vezanim za rekonstrukciju studijskog programa 

integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija te 

nastavku aktivnosti vezano za rekonstrukciju 

- o održanim konzultacijama u vezi priprema programa cjeloživotnih učenja koji 

će se verificirati kao programi Sveučilišta u Rijeci 

- o dosadašnjim aktivnostima u vezi osnivanja Laboratorija za učenje i 

poučavanje    

- o uključivanju Fakulteta u organizaciju škole stvaralaštva Novigradsko proljeće 

2018. i planiranom posjetu djelatnika Fakulteta Novigradu 11. travnja 2018. 

- o predstojećim Erasmus+ natječajima koje će raspisati Sveučilište i to 1. 

veljače 2018. za mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne prakse i 1. 

ožujka 2018. za mobilnost studenata (studijski boravak) te za mobilnost 

nastavnog i nenastavnog osoblja  

- o  konferenciji „Gradimo bolju Europu s djecom: pridružite nam se!“ koja će se 

od 29. do 31. listopada 2018. održati u Opatiji u organizaciji društva Naša 

djeca Opatija i organizacije Eurochild 

 

Prodekanica za nastavu i studente informirala je o: 

- pripremi Izvješća realiziranih sati metodičkih vježbi u školama vježbaonicama 

i DV Rijeka te planiranim sastancima kolega metodičara tijekom veljače (s 

naglaskom provedbi vježbi Integriranog kurikuluma I u novootvorenom PPO 

Đurđice, a Integriranog kurikuluma II u PPO Srdoči) 

- dostavi podataka i pripremi Izvješća o obavljenim demonstraturama studenata 

tijekom zimskog semestra 

- pripremi Detaljnih izvedbenih planova nastave ljetnog semestra, koordiniranoj 

sa šeficama Katedri (usklađenoj s usvojenim Izvedbenim planom nastave i 

dostupnom satnicom nastave, opisima predmeta, kalendarom ispitnih rokova 

na web stranici Fakulteta) 

- analiziranim prikupljenim materijalima druge faze rekonstrukcije studijskog 

programa Učiteljskog studija i najavama pojedinačnih razgovora o 

prijedlozima sa svakom skupinom nastavnika 

- pohvalnim studentskim aktivnostima (predstava „Orašar“ pod mentorstvom 

doc. dr. sc. Maje Verdonik i projekt „Mali koraci za zdraviji svijet“ pod 

mentorstvom doc. dr. sc. Vilka Petrića) kojima su se studenti prezentirali u 

lokalnoj zajednici, DV Rijeka i Osnovnim školama Pećine i Vežica  

- najavi tematske sjednice Stručnog vijeća Centra za studije koja će se održati 

30. siječnja 2018. godine s nastavkom rasprave o prijedlozima izmjena 

Pravilnika o studijima 

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju informirao je: 

- da su prikupljena izvješća voditelja prema Strateškom programu znanstvenih 

istraživanja za 2017. godinu, kao i da su prikupljene informacije o 

aktivnostima naših nastavnika u svezi popularizacije znanosti 

- da je Savjet za znanost Sveučilišta u Rijeci dobio novog predsjednika - prof. 

dr. sc. Sašu Zeleniku 

- o Izvješću o znanstvenoj produktivnosti Učiteljskoga fakulteta u Rijeci za 

2017. godinu. Napomenuo je da kada se sumiraju sve znanstvene aktivnosti 

naših djelatnika - citiranost i broj znanstvenih radova u časopisima u bazi 

WOS, objavljene znanstvene i stručne knjige, ukupni broj objavljenih radova 



te ulazna mobilnost nastavnoga osoblja i dolaznih studenata, može se 

zaključiti da je protekla godina bila iznimno uspješna 

 

Prodekan za poslovne odnose i razvoj informirao je da je odlukom Dekanice 

svim studentima Učiteljskog fakulteta odobren popust od 30% na redovnu 

(maloprodajnu) cijenu svih izdanja (publikacija) Fakulteta, a koja se prodaju u 

skriptarnici DA & DY u prizemlju zgrade FFRi - UFRi. 

 

Ad4) Predstavnica studenata Ines Šoštarić informirala je: 

- o rezultatima dopunskih izbora za Studentski zbor Učiteljskoga fakulteta u 

Rijeci održanih 24. siječnja 2018. godine 

- o prijavama na Natječaj za studentske projekte SZ SURi u 2018. godini 

 

Ad5)  Na temelju članka 44. i 69. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci i članka 7. 

Pravilnika o postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastava, znanstvena, 

nastavna i suradnička zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci, 

Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo   

 

O D L U K U 

o raspisivanju javnog natječaja 

 

1. za izbor jednog/jedne nastavnika/ce u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 

mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja društvenih znanosti, 

polja edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, grane poremećaji u ponašanju, na 

neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. 

 

U Stručno povjerenstvo za izbor nastavnika imenuju se: 

- izv. prof. dr. sc. Martina Ferić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 

Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica 

- prof. dr. sc. Dejana Bouillet, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 

članica 

- izv. prof. dr. sc. Valentina Kranželić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 

Sveučilišta u Zagrebu, članica 

 

2. za izbor jednog/jedne nastavnika/ce u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 

mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, 

polja znanost o umjetnosti, grane muzikologija i etnomuzikologija, na 

neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. 

 

U Stručno povjerenstvo za izbor nastavnika imenuju se: 

- prof. dr. sc. Mirjana Siriščević, Umjetnička akademija u Splitu, 

predsjednica 

- izv. prof. dr. sc. Hana Breko Kustura, znanstvena savjetnica HAZU 

Zagreb, članica 

- prof. dr. sc. Marina Vicelja Matijašić, Filozofski fakultet Sveučilišta u 

Rijeci, članica 

 

3. za izbor jednog/jedne nastavnika/ce u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 

mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja društvenih znanosti, 



polja kineziologija, grane kineziološka edukacija, na neodređeno vrijeme s 

punim radnim vremenom. 

 

U Stručno povjerenstvo za izbor nastavnika imenuju se: 

- prof. dr. sc. Josip Babin, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu, 

predsjednik 

- izv. prof. dr. sc. Tonči Bavčević, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu, 

član 

- izv. prof. dr. sc. Iva Blažević, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti 

Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, članica 

 

4. za izbor jednog/jedne nastavnika/ce u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 

mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja društvenih znanosti, 

polja edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, grane inkluzivna edukacija i 

rehabilitacija, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. 

 

U Stručno povjerenstvo za izbor nastavnika imenuju se: 

- izv. prof. dr. sc. Snježana Sekušak-Galešev, Edukacijsko-rehabilitacijski 

fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica 

- izv. prof. dr. sc. Lidija Vujičić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 

članica 

- izv. prof. dr. sc. Renata Čepić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 

članica 

 

5. za izbor jednog/jedne nastavnika/ce u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 

mjesto docenta u interdisciplinarnom području znanosti, polju 8.05. obrazovne 

znanosti (izborna polja 5.07. pedagogija, 7.04. likovna umjetnost), na 

neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. 

 

U Stručno povjerenstvo za izbor nastavnika imenuju se: 

- prof. dr. sc. Jasna Krstović, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 

predsjednica 

- izv. prof. art. Letricija Linardić, Akademija primijenjenih umjetnosti 

Sveučilišta u Rijeci, članica  

- izv. prof. art. Stjepko Rupčić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 

član 

 

6. za izbor jednog/jedne suradnika/ce u suradničko zvanje i na radno mjesto 

asistent u interdisciplinarnom području znanosti, polju obrazovne znanosti, na 

određeno vrijeme s punim radnim vremenom. 

 

U Stručno povjerenstvo za izbor suradnika imenuju se: 

- izv. prof. dr. sc. Lidija Vujičić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 

predsjednica 

- doc. dr. sc. Petra Pejić Papak, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 

članica 

- izv. prof. dr. sc. Bojana Ćulum, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 

članica 

 



Ad6)  Na temelju članka 97.a stavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju (“Narodne novine” broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka 

USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14. – Odluka USRH i 131/17) i 

članka 12. Pravilnika o ocjenjivanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora 

Sveučilišta u Rijeci te Izvješća mentorice, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo   

 

O D L U K U 

 

Usvaja se izviješće i prijedlog mentorice, te se rad asistentice Antonije Ćurić u 

prethodnoj godini dana ocjenjuje pozitivno. 

 
 

Ad7) Pod točkom razno ništa nije raspravljano. 

 

Dovršeno u 13:15 sati. 
 

 

   Zapisničar           Dekanica 

 

  

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


