
Z A P I S N I K 

104. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 28. studenog 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, doc. dr. sc. 

Marinko Lazzarich, izv. prof. dr. sc. Darko Lončarić, 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: prof. dr. sc. Jasna Krstović, doc. dr. sc. Mirna Marić, predstavnica studenata Bea Mihaljević 

 

 

DNEVNI RED 

 

1. Prihvaćanje dnevnog reda 

2. Prihvaćanje zapisnika sa 103. sjednice Fakultetskog vijeća održane 24. listopada 2016. 

3. Informacije dekanskog kolegija 

4. Informacije studentskih predstavnika 

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

društvenih znanosti, polju kineziologije, grani kineziološka edukacija i imenovanje Stručnog 

povjerenstva za reizbor 

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

društvenih znanosti, polju edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, grani inkluzivna edukacija i 

rehabilitacija i imenovanje Stručnog povjerenstva za reizbor 

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

društvenih znanosti, polju edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, grani poremećaji u ponašanju i 

imenovanje Stručnog povjerenstva za reizbor 

8. Pokretanje postupka reizbora nastavnika na nastavno radno mjesto višeg predavača u umjetničkom 

području, polju glazbena umjetnost, grani glazbena pedagogija i imenovanje Stručnog povjerenstva za 

reizbor 

9. Prijedlog pravilnika o osiguravanju kvalitete Učiteljskog fakulteta u Rijeci 

10. Prijedlog pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata 

11. Prijedlog plana zapošljavanja i napredovanja u 2017. godini 

12. Godišnje izvješće o radu poslijedoktorandice 

13. Izvješće o rezultatima studentske evaluacije nastave u ljetnom semestru akademske godine 2015/2016. 

14. Izvješće o radu Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete u akademskoj godini 2015/2016. 

15. Imenovanje ECTS koordinatora Učiteljskog fakulteta u Rijeci   

16. Razno 

 

Ad1) Dnevni red prihvaćen je jednoglasno 

 

 

Ad2) Zapisnik sa 103. sjednice Fakultetskog vijeća održane 24. listopada 2016. prihvaćen je jednoglasno. 

 

 

Ad3) Dekanica je izvijestila Vijeće 

- o sjednicama Senata Sveučilišta u Rijeci na kojima je bilo riječi o potrebi internacionalizacije, 

odnosno vidljivosti Sveučilišta i njenih sastavnica, problematiziran je pad broja upisanih studenata 

osobito na diplomskim sveučilišnim studijima te su  raspisani su natječaji za studentske stipendije. 

Posebno se i dalje apelira na sve nastavnike i suradnike da uredno popunjavaju portfelj zaposlenika.   

- o e-publikaciji sa festivala diplomskih radova 



- da će Učiteljski fakultet u 2017. biti organizator znanstvene konferencije o suvremenim izazovima u 

visokom obrazovanju.  

 

Prodekanica za nastavu i studente izvijestila je  

- o sjednici Centra za studije na kojima se raspravljalo o upisnoj politici, nacrtu priručnika za 

kvalitetu, nacrtu pravilnika o znanstveno-nastavnim, nastavnim i stručnim bazama,  

- da će se sistematski pregledi studenata obaviti 06. i 08. prosinca 2016.  

- da će se promocija studenata UFRI-a održati 08. prosinca 2016. 

- o aktivnostima oko upisa i prihvaćanja tema završnih i diplomskih radova. 

 

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju izvijestio je   

- o sudjelovanju nastavnika i suradnika Fakulteta na znanstvenim skupovima 

- da će se 05. prosinca 2016. održati sastanak s nositeljima tema iz strateškog programa znanstvenih 

istraživanja na kojemu će se raspravljati o financiranju, recenzijama i izvještavanju o izvršavanju 

obveza iz programa 

- o prikupljanju podataka o znanstvenoj djelatnosti u 2015. 

- da će u prilogu Novog lista o znanosti biti tekst i o istraživačkom doprinosu UFRI-a u 2016. godini   

 

 

Ad4) Predstavnici studenata izvijestili su o predstavljanju volonterskog programa Laboratorij životnih 

vještina Prijatelj u sklopu Društva za istraživanje i potporu, održanoj brucošijadi Učiteljskog fakulteta u 

sklopu event-a Đir utorkom te najavili Božićnu produkciju za 19.12.2016., u 13 sati u atriju Filozofskog 

fakulteta, u čijoj organizaciji sudjeluju nastavnice dr. sc. Mirna Marić i dr. sc. Anita Rončević.  

 

 

Ad5) Na temelju 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. Biljane Trajkovski, na znanstveno-nastavnom radnom 

mjestu docenta u području društvenih znanosti, polju kineziologije, grani kineziološka edukacija na 

Učiteljskom fakultetu u Rijeci. 

 

2. U stručno povjerenstvo za reizbor nastavnice imenuju se: 

1) prof. dr. sc. Josip Babin, Kineziološki fakultet u Splitu 

2) doc. dr. sc. Lidija Vlahović, Filozofski fakultet u Splitu 

3) izv. prof. dr. sc. Tonči Bavčević, Kineziloški fakultet u Splitu 

  

 

Ad6) Na temelju 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. Sanje Skočić Mihić, na znanstveno-nastavnom radnom 

mjestu docenta u području društvenih znanosti, polju edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, grani 

inkluzivna edukacija i rehabilitacija na Učiteljskom fakultetu u Rijeci. 

 

2. U stručno povjerenstvo za reizbor nastavnice imenuju se: 

1) doc. dr. sc. Nataša Vlah 

2) izv. prof. dr. sc. Martina Ferić 



3) izv. prof. dr. sc. Snježana Sekušak-Galešev 

 

 

Ad7) Na temelju 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. Nataše Vlah, na znanstveno-nastavnom radnom mjestu 

docenta u području društvenih znanosti, polju edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, grani poremećaji 

u ponašanju na Učiteljskom fakultetu u Rijeci. 

 

2. U stručno povjerenstvo za reizbor nastavnice imenuju se: 

1) doc. dr. sc. Sanja Skočić Mihić 

2) izv. prof. dr. sc. Martina Ferić 

3) izv. prof. dr. sc. Snježana Sekušak-Galešev 

 

 

Ad8) Na temelju 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 Sanje Šamanić v. pred. na nastavnom radnom mjestu višeg predavača u 

umjetničkom području, polju glazbena umjetnost, grani glazbena pedagogija na Učiteljskom 

fakultetu u Rijeci. 

 

2. U stručno povjerenstvo za reizbor nastavnice imenuju se: 

1) doc. dr. sc. Renata Sam Palmić 

2) doc. dr. sc. Mirna Marić 

3) Tvrtko Sarić, v. pred 

 

 

Ad9) Fakultetsko vijeće (sa svega osam glasova za) nije usvojilo Prijedlog pravilnika o osiguravanju 

kvalitete Učiteljskog fakulteta u Rijeci.  

 

 

Ad10) Na temelju članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno je 

donijelo 

 

O D L U K U 

Usvaja se Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata u tekstu predloženom uz poziv za sjednicu 

Fakultetskog vijeća.  

 

 

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

donijelo 

 

O D L U K U 

1. Utvrđuje se Prijedlog napredovanja i ostalih kadrovskih promjena Učiteljskog fakulteta u Rijeci u 

2017. godini 

2. Utvrđeni Prijedlog napredovanja i ostalih kadrovskih promjena dostavlja se Senatu Sveučilišta u 

Rijeci na usvajanje.  

 

 



Ad12) Na temelju članka 12. stavka 2. Pravilnika o ocjenjivanju rada asistenata, poslijedoktoranada i 

mentora Sveučilišta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 

Usvaja se godišnje izviješće o radu poslijedoktorandice dr. sc. Zlate Tomljenović (za razdoblje od 

09.11.2015. do 01.11.2016.) i njezin rad u znanstvenom i nastavnom radu na Učiteljskom fakultetu u Rijeci 

ocjenjuje pozitivnim. 

 

 
Ad13) Na temelju članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno je 

donijelo 

 

O D L U K U 

Usvaja se Izvješće o rezultatima studentske evaluacije nastave u ljetnom semestru akademske godine 

2015/2016. 

 

 

Ad14) Na temelju članka 44. Statuta, a u vezi s člankom 12. Pravilnika o unutarnjem sustavu osiguravanja i 

unapređivanja kvalitete Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 

  Usvaja se Izvješće o radu Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Učiteljskog fakulteta u 

Rijeci u akademskoj godini 2015/2016.  

 
 

Ad15) Na temelju članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno je 

donijelo 

 

O D L U K U 

Doc. dr. sc. Jasminka Mezak imenuje se za ECTS koordinatora Učiteljskog fakulteta u Rijeci. 

 

 

Ad16. -  

 

 
Dovršeno u 13.45 sati. 

 

 

 

Zapisničar       Dekanica

  
 

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

 

 

 

 

 

 


