
 

Z A P I S N I K 

100. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 18. srpnja 2016. s početkom u 

08.30 sati, u predavaonici 308. 

 

Nazočni: doc. dr. sc. Dunja Anđić, doc. dr. sc. Renata Čepić, prof. dr. sc. Jasna Krstović, doc. dr. sc. 

Marinko Lazzarich, doc. dr. sc. Darko Lončarić, doc. dr. sc. Mirna Marić, doc. dr. sc. Maja Opašić, doc. dr. 

sc. Petra Pejić Papak, doc. dr. sc. Renata Sam Palmić, doc. dr. sc. Sanja Skočić Mihić, doc. 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 Vesna Katić v. pred. i 

predstavnice suradnika asistentica Željka Ivković i poslijedoktorandica dr. sc. Zlata Tomljenović. 

  

Odsutni: izv. prof. dr. sc. Željko Boneta te predstavnice studenata Marina Kefelja, Ines Šoštarić i Doria 

Vojnović.  

 

 

DNEVNI RED 

1. Prihvaćanje dnevnog reda 

2. Prihvaćanje zapisnika sa 99. sjednice Fakultetskog vijeća održane 13. lipnja 2016. 

3. Informacije dekanskog kolegija 

4. Informacije studentskih predstavnika 

5. Prijedlog odluke o izmjenama studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i 

predškolski odgoj i obrazovanje 

6. Prijedlog izvedbenog plana nastave redovitih studija za akademsku godinu 2016/2017. 

7. Prijedlog izvedbenog plana nastave izvanrednog studija za akademsku godinu 2016/2017. 

8. Prijedlog revizije plana napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 2016.  

9. Izbor predstavnika Učiteljskog fakulteta u Rijeci za člana Senata Sveučilišta u Rijeci 

10. Izvješće stručnog povjerenstva o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 

docenta u području društvenih znanosti, polju informacijsko-komunikacijske znanosti 

11. Raspisivanje natječaja za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog 

profesora u području društvenih znanosti, polju psihologije, grani školska psihologija i psihologija 

obrazovanja i imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor nastavnika   

12. Raspisivanje natječaja za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog 

profesora u području društvenih znanosti, polju psihologije, grani opća psihologija i imenovanje 

Stručnog povjerenstva za izbor nastavnika   

13. Pokretanje postupka reizbora nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta u području 

društvenih znanosti, polju pedagogije 

14. Pokretanje postupka reizbora nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača u umjetničkom 

području, polju glazbene umjetnosti 

15. Povjeravanje nastave inozemnim nastavnicima u zimskom semestru akademske godine 2016/2017. 

16. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u području društvenih 

znanosti, polju pedagogije 

17. Razno 

 

 

Ad1) Dnevni red prihvaćen je jednoglasno 

 

 

Ad2) Zapisnik sa 99. sjednice Fakultetskog vijeća održane 13. lipnja 2016. prihvaćen je jednoglasno. 

 

 

Ad3) Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju izvijestila je da će Učiteljski fakultet u suradnji s 

partnerima iz inozemstva, Hrvatske i Agencijom za znanost i visoko obrazovanje sudjelovati u Erasmus+ 

projektu koji se odnosi na obrazovanje i ljudska prava. Projekt traje tri godine.  

 



 

Ad4) Predstavnice studenata nisu sudjelovale u radu Vijeća.  

 

 

Ad5) Na temelju članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

O D L U K U 

o izmjenama studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i 

obrazovanje  

 

I. 

1. Naziv i nastavno opterećenje izbornog predmeta Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj na otvorenim 

prostorima mijenja se i glasi: Djeca, okoliš i održivi razvoj 1P -0V -2S.  

II. 

2. Ova odluka primjenjuje se od akademske godine 2016/2017.  

 

 

Ad6) Na temelju članka 79. stavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članku 44. 

Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 

Usvaja se Izvedbeni plan nastave redovitih studija Učiteljskog fakulteta u Rijeci za akademsku godinu 

2016/2017.   

 

 

Ad7) Na temelju članka 79. stavka 2. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članku 44. 

Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

 

 

O D L U K U 

Usvaja se Izvedbeni plan nastave izvanrednog studija Učiteljskog fakulteta u Rijeci za akademsku godinu 

2016/2017.   

 

 

Ad8) Na temelju članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 

Usvaja se prijedlog revidiranog plana napredovanja i ostalih kadrovskih promjena Učiteljskog fakulteta u 

Rijeci za 2016. godinu. 

 

 

Ad9) Na temelju članka 57. stavka 4. Statuta Sveučilišta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

O D L U K U 

 1. Izv. prof. dr. sc. Lidija Vujičić bira se za člana Senata Sveučilišta u Rijeci na mandatno razdoblje 

od tri godine, odnosno do isteka dekanskog mandata. 

 2. Ova odluka podliježe potvrdi Senata Sveučilišta u Rijeci. 

 

 

Ad10) Na temelju članka 95. stavka 3. i 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 

44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci te Izvješća i prijedloga Stručnog povjerenstva za izbor nastavnika, 

Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 



1. Dr. sc. Jasminka Mezak bira se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u području 

društvenih znanosti, polju informacijsko-komunikacijske znanosti na Učiteljskom fakultetu 

Sveučilišta u Rijeci. 

 

2. Dr. sc. Jasminka Mezak bira se na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta s obvezom provođenja 

reizbora ili izbora na više radno mjesto u skladu s propisima kojima se uređuje znanstvena djelatnost 

i visoko obrazovanje. 

 

3. Ova odluka primjenjuje se od 01. kolovoza 2016. 

 

 

Ad11) 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 

1) Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 

mjesto izvanrednog profesora u području društvenih znanosti, polju psihologije, grani školska 

psihologija i psihologija obrazovanja. 

 

2) U Stručno povjerenstvo za izbor nastavnika imenuju se: 

- prof. dr. sc. Svjetlana Kolić Vehovec, Filozofski fakultet u Rijeci 

- prof. dr. sc. Izabela Sorić, Sveučilište u Zadru 

- izv. prof. dr. sc. Sanja Smojver Ažić, Filozofski fakultet u Rijeci. 

 

 

Ad12) 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 

1. Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 

mjesto izvanrednog profesora u području društvenih znanosti, polju psihologije, grani opća 

psihologija.  

 

2. U Stručno povjerenstvo za izbor nastavnika imenuju se: 

- prof. dr. sc. Vladimir Takšić, Filozofski fakultet u Rijeci 

- izv. prof. dr. sc. Sanja Smojver Ažić, Filozofski fakultet u Rijeci 

- prof. dr. sc. Dražen Domjan, Filozofski fakultet u Rijeci. 

 

 

Ad13) Na temelju članka 102. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članka 3., 

4. i 10. Pravilnika o postupku reizbora osoba na znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavnim, nastavnim i 

stručnim radnim mjestima na Sveučilištu u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

O D L U K U 

1. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Renate Čepić., na znanstveno-nastavnom radnom mjestu 

docenta u području društvenih znanosti, polju pedagogije, grani opća pedagogija na Učiteljskom 

fakultetu u Rijeci. 

 

2. U stručno povjerenstvo za reizbor nastavnice imenuju se: 

1) prof. dr. sc. Jasna Krstović, Učiteljski fakultet u Rijeci 

2) izv. prof. dr. sc. Lidija Vujičić, Učiteljski fakultet u Rijeci 

3) prof. dr. sc. Sofija Vrcelj, Filozofski fakultet u Rijeci 

 



 

Ad14) Na temelju članka 102. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članka 3., 

4. i 10. Pravilnika o postupku reizbora osoba na znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavnim, nastavnim i 

stručnim radnim mjestima na Sveučilištu u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

O D L U K U 

 

1. Pokreće se postupak reizbora Darka Đekića u naslovno zvanje predavača u umjetničkom području, 

polju glazbene umjetnosti, grani reprodukcija glazbe na Učiteljskom fakultetu u Rijeci. 

  

2. U Stručno povjerenstvo za reizbor nastavnika imenuju se:  

1) doc. dr. sc. Mirna Marić, Učiteljski fakultet u Rijeci 

2) Sanja Šamanić, v. pred., Učiteljski fakultet u Rijeci 

3) izv. prof. mr. art Mirjana Grakalić, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 

 

 
Ad15) Na temelju članka 92. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članka 81. Statuta 

Sveučilišta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

  

O D L U K U 

1. Doc. dr. sc. Brini Jež Brezavšček, zaposlenoj na Pedagoškom fakultetu Univerze na Primorskem, 

Republika Slovenija, povjerava se izvođenje nastave u zimskom semestru akademske godine 

2016/2017. iz predmeta Metodika glazbene kulture II i Glazbeno pismo, na integriranom 

preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom Učiteljskom studiju  

 

2. Doc. dr. sc. Sonji Rutar, zaposlenoj na Pedagoškom fakultetu Univerze u Ljubljani, Republika 

Slovenija, povjerava se izvođenje nastave u zimskom semestru akademske godine 2016/2017. iz 

predmeta Nova paradigma ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i Sukonstrukcija kurikuluma u 

predškolskom odgoju i obrazovanju na diplomskom sveučilišnom studiju Rani i predškolski odgoj i 

obrazovanje  

 

3. Ova odluka podliježe suglasnosti Senata Sveučilišta u Rijeci. 

 

 

Ad16) Na temelju članka 33. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Fakultetsko 

vijeće jednoglasno je donijelo  

 

O D L U K U 

1. Pokreće se postupak izbora doc. dr. sc. Renate Čepić, zaposlenice Učiteljskog fakulteta u Rijeci, u 

znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u području društvenih znanosti, polju pedagogije. 

 

2. Zahtjev za izbor podnijet će se Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, znanstvenoj organizaciji 

ovlaštenoj za provođenje dijela postupka izbora. 

 

 

Ad17. -   

 

Dovršeno u 09.30 sati. 

 

 

Zapisničar       Dekanica  

 

     Veljko Grozdanić     prof.. dr. sc. Jasna Krstović 

 

 


