
Z A P I S N I K 

101. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 27. rujna 2016. s početkom u 10.00 

sati, u predavaonici 241. 

 

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, doc. dr. sc. Darko Lončarić, doc. dr. sc. Mirna Marić, doc. 

dr. sc. Jasminka Mezak, 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., predstavnice suradnika 

asistentica Željka Ivković i poslijedoktorandica dr. sc. Zlata Tomljenović te predstavnica studenata Marina 

Kefelja. 

  

Odsutni: predstavnice studenata Ines Šoštarić i Doria Vojnović.  

 

 

DNEVNI RED 

1. Prihvaćanje dnevnog reda 

2. Prihvaćanje zapisnika sa 100. sjednice Fakultetskog vijeća održane 18. srpnja 2016. 

3. Informacije dekanskog kolegija 

4. Informacije studentskih predstavnika 

5. Izvješće Stručnog povjerenstva 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  

6. Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 

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

7. Izvješće Stručnog povjerenstva za reizbor nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta u 

području društvenih znanosti, polju pedagogije 

8. Izvješće Stručnog povjerenstva za reizbor nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača u 

umjetničkom području, polju glazbene umjetnosti 

9. Izvješće o radu Etičkog povjerenstva Učiteljskog fakulteta u Rijeci za akademsku godinu 2015/2016.  

10. Razno 

 

 

Ad1) Dnevni red prihvaćen je jednoglasno 

 

 

Ad2) Zapisnik sa 100. sjednice Fakultetskog vijeća održane 18. srpnja 2016. prihvaćen je jednoglasno. 

 

 

Ad3) Dekanica je izvijestila Vijeće: 

- da je Senat Sveučilišta u Rijeci nakon nekoliko sjednica konačno utvrdio cijenu studentskog smještaja u 

studentskim domovima za akademsku godinu 2016/2017. 

- da su otvoreni studentski paviljoni u Sveučilišnom kampusu 

- o problemima u radu MUDRI-a 

-o izradi konačnog prijedloga standarda radnog opterećenja nastavnika, suradnika i ostalih zaposlenika 

Sveučilišta u Rijeci. 

 

Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju izvijestila je: 

- da su sredstva potpore znanstvenim projektima koje financira UNIRI produžena za godinu dana 

- da je raspisan natječaj za jednogodišnje materijalne potpore mladim znanstvenicima u zvanju znanstvenih 

suradnika odnosno docenata. Natječaj je objavljen na stranicama UNIRI-a 

- da je produžena mogućnost korištenja sredstava za stručno usavršavanje do isteka 2016. godine. 

 



Prodekanica sa nastavu i studente izvijestila je o upisima u akademsku godinu 2016/2017, održanima 

sastancima sa vježbaonicama te pozvala nastavnike da do kraja rujna iskažu potrebe za demonstratorima u 

akademskoj godini 2016/2017. 

 

Prodekan za poslovne odnose i razvoj zatražio je da mu se prijave svi uočeni tehnički nedostatci na 

opremi koja se koristi za nastavu.  

 

 

Ad4) Predstavnica studenata izvijestila je o pripremama Studentskog zbora za prijem brucoša, 03. listopada 

2016.  

 

 

Ad5) Na temelju članka 95. stavka 5. 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. Darko Lončarić bira se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog 

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

obrazovanja na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 

 

2. Dr. sc. Darko Lončarić bira se na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora 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. listopada 2016. 

 

 

Ad6) Na temelju članka 95. stavka 5. 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. Sanja Tatalović Vorkapić bira se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog 

profesora u području društvenih znanosti, polju psihologije, grani opća psihologija na Učiteljskom 

fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 

 

2. Dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić bira se na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora 

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. listopada 2016. 

 

 

Ad7) Na temelju članka 102. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 6. 

stavka 2. Pravilnika o postupku reizbora osoba na znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavnim, nastavnim 

i stručnim radnim mjestima na Sveučilištu u Rijeci, te Izviješća i prijedloga Stručnog povjerenstva za reizbor 

nastavnika, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

 

O D L U K U 

 



1) Doc. dr. sc. Renata Čepić reizabire se na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta u području 

društvenih znanosti, polju pedagogije, grani opća pedagogija na Učiteljskom fakultetu u Rijeci. 

 

2) Doc. dr. sc. Renata Čepić reizabire 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. 

 

 
Ad8) Na temelju članka 102. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 6. 

stavka 2. Pravilnika o postupku reizbora osoba na znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavnim, nastavnim 

i stručnim radnim mjestima na Sveučilištu u Rijeci, te Izviješća i prijedloga Stručnog povjerenstva za reizbor 

nastavnika, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

 

O D L U K U 

 

1) Darko Đekić, prof., reizabire se u naslovno nastavno zvanje predavača u umjetničkom području, 

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

 

2) Darko Đekić reizabire se u naslovno nastavno zvanje predavača s obvezom provođenja reizbora ili 

izbora u više naslovno zvanje u skladu s propisima kojima se uređuje znanstvena djelatnost i visoko 

obrazovanje. 
 

 

 

Ad9) Na temelju članka 74.a Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće, jednoglasno je 

donijelo  

 

O D L U K U 

 

Usvaja se izviješće o radu Etičkog povjerenstva Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci u akademskoj 

godini 2015/2016. 

 

 

Ad10. Pod točkom razno dekanica, prof. dr. sc. Jasna Krstović ukratko se je, uz prezentaciju, osvrnula na 

svoje prethodne mandate, zahvalila na suradnji najbližim suradnicima kao i ostalim zaposlenicima te 

zaželjela uspješan rad novoj upravi.  

 

 

 

Dovršeno u 11.15 sati. 

 

 

Zapisničar       Dekanica  

 

 

     Veljko Grozdanić     prof.. dr. sc. Jasna Krstović 

 

 

 

 

 

 

 


