
Z A P I S N I K 

103. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 24. listopada 2016. 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. 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, 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 Vesna Katić v. pred., predstavnice suradnika asistentica Željka 

Ivković i poslijedoktorandica dr. sc. Zlata Tomljenović te predstavnice studenata Marina Kefelja, Ines Šoštarić i Doria Vojnović. 

  

Odsutni: predstavnica studenata Bea Mihaljević 

 

DNEVNI RED 

1. Prihvaćanje dnevnog reda 

2. Prihvaćanje zapisnika sa 102. sjednice Fakultetskog vijeća održane 03. listopada 2016. 

3. Informacije dekanskog kolegija 

4. Informacije studentskih predstavnika 

5. Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača u području 

društvenih znanosti, polju kineziologije, grani kineziološka edukacija 

6. Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača u području prirodnih 

znanosti, polju matematika 

7. Raspisivanje natječaja za izbor suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u području humanističkih znanosti, polju 

filologije, grani kroatistika (više izvršitelja) i imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor suradnika  

8. Prijedlog pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata  

9. Prijedlog odluke o normiranju rada u nastavi u akademskoj godini 2016/2017. 

10. Imenovanje člana Etičkog povjerenstva Učiteljskog fakulteta u Rijeci 

11. Povjeravanje nastave iz Tjelesne i zdravstvene kulture u zimskom semestru akademske godine 2016/2017.  

12. Razno 

 

Ad1) Dnevni red prihvaćen je jednoglasno 

 

Ad2) Zapisnik sa 102. sjednice Fakultetskog vijeća održane 03. listopada 2016. prihvaćen je jednoglasno. 

 

Ad3) Dekanica je izvijestila Vijeće 

- o održanom 5. festivalu diplomskih radova 

- o promociji knjige Petre Pejić Papak i Sabine Vidulin „Izvannastavne aktivnosti u suvremenoj školi“ 

- o prvoj generaciji polaznika koja je završila program cjeloživotnog učenja  

- sastanku dviju uprava Učiteljskog i Filozofskog fakulteta o suradnji Priča koja pomaže i Lessac za inkluzivne zajednice 

- da je doc. dr. sc. Maja Opašić imenovana za koordinatorici za volontere  

  

Prodekanica za nastavu i studente izvijestila je  

- o sastanku s demonstratorima 

- podignutom repozitoriju završnih i diplomskih radova 

- o provođenju dopunske mjere obrazovanja na UFRI-u, na temelju Rješenja MZOS-a, u skladu sa Zakonom o reguliranim 

profesijama   

- o sanitarnim i sistematskim pregledima studenata  

- o sjednici Centra za studije 

 

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju izvijestio je o održanom Sajmu stipendija i Natječaju Zaklade Sveučilišta u Rijeci za 

dodjelu Nagrade Zaklade za 2015. godinu. 

 

Prodekan za poslovanje i razvoj izvijestio je o aktivnostima na zamjeni 5-6 računala s računalima jače snage s obzirom na potrebe 

instaliranja novih programa. 

 

Ad4) Predstavnici studenata izrazili su zadovoljstvo što će demonstratori imati pravo na naknadu, te informirali o planiranim 

aktivnostima u 2016/2017. akademskoj godini i pripremama za brucošijadu. 

 

 

Ad5) Na temelju 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. Vilko Petrić bira se u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača u području društvenih znanosti, polju 

kineziologije, grani kineziološka edukacija na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 

 



2. S izabranom osobom sklopit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme s obvezom provođenja reizbora ili izbora na više 

radno mjesto u skladu s propisima kojima se uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje. 

 

Ad6) Na temelju 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. Sanja Vranić, prof. matematike i informatike bira se u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača u području prirodnih 

znanosti, polju matematike (na katedri za metodike nastavnih predmeta prirodnih i društvenih znanosti) na Učiteljskom 

fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 

 

2. S izabranom osobom sklopit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme s obvezom provođenja reizbora ili izbora na više 

radno mjesto u skladu s propisima kojima se uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje. 

 

 

Ad7) Na temelju članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci i članka 7. Pravilnika o postupku izbora u znanstveno-nastavna, 

umjetničko-nastavna, 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 suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta u području humanističkih 

znanosti, polju filologije, grani kroatistika – više izvršitelja.  

 

2. U Stručno povjerenstvo za izbor naslovnog suradnika imenuju se: 

1) doc. dr. sc. Marinko Lazzarich 

2) prof. dr. sc. Dijana Stolac 

3) doc. dr. sc. Maja Opašić 

 

Ad8) Fakultetsko vijeće utvrdilo je predloženi tekst Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata i odredilo raspravu o prijedlogu 

pravilnika u trajanju od 30 dana. 

Primjedbe na tekst pravilnika dostavljaju se tajniku Fakulteta. 

 

Ad9) Na temelju članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 

Usvaja se Odluka o normiranju rada u nastavi u akademskoj godini 2016./2017. u tekstu predloženom uz poziv za sjednicu Vijeća.  

 

 

Ad10) Na temelju članka 2. Poslovnika Etičkog povjerenstva, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

O D L U K U 

Izv. prof. dr. sc. Darko Lončarić imenuje se za člana Etičkog povjerenstva iz redova nastavnika Učiteljskog fakulteta u Rijeci, na 

vrijeme od dvije godine. 

 

Ad11)  Na temelju članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

 

O D L U K U 

Nastava iz kolegija Kineziološka kultura u zimskom semestru akademske godine 2016/2017. povjerava se Draganu Kinkeli v. 

pred. do zasnivanja radnog odnosa s novim zaposlenikom. 

 

 

Ad12. - 

 

Dovršeno u 13.00 sati. 

 

Zapisničar       Dekanica

  
 

     Veljko Grozdanić     izv. prof.. dr. sc. Lidija Vujičić 


