
 

Z A P I S N I K 

106. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 30. siječnja 2017. s početkom u 11.30 sati, u 

predavaonici 308. 

 

Nazočni: doc. dr. sc. Dunja Anđić, izv. prof. dr. sc. Željko Boneta, prof. dr. sc. Jasna Krstović, doc. dr. sc. Marinko Lazzarich, 

doc. dr. sc. Jasminka Mezak, doc. dr. sc. Mirna Marić, doc. dr. sc. Maja Opašić, 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, Bea Mihaljević i Ines Šoštarić. 

  

Odsutni: doc. dr. sc. Renata Čepić, izv. prof. dr. sc. Darko Lončarić, doc. dr. sc. Petra Pejić Papak, te predstavnica studenata 

Doria Vojnović. 

 

 

DNEVNI RED 

1. Prihvaćanje dnevnog reda 

2. Prihvaćanje zapisnika sa 105. sjednice Fakultetskog vijeća održane 19. prosinca 2016. 

3. Informacije dekanskog kolegija 

4. Informacije studentskih predstavnika 

5. Prijedlog odluke o uvjetima upisa na diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 

6. Godišnje izvješće o vrednovanju rada asistentice iz područja društvenih znanosti, polja obrazovnih znanosti 

7. Izvješće stručnog povjerenstva o reizboru nastavnika na nastavno radno mjesto višeg predavača u umjetničkom području, 

polju glazbene umjetnosti, grani glazbena pedagogija  

8. Izvješće stručnog povjerenstva o reizboru nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta u području društvenih 

znanosti, polju edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, grani inkluzivna edukacija 

9. Izvješće stručnog povjerenstva o reizboru nastavnika na znanstveno nastavno radno mjesto docenta u području društvenih 

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

10. Izvješće stručnog povjerenstva o reizboru nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta u području društvenih 

znanosti, polju kineziologije, grani kineziološka edukacija 

11. Prijedlog za imenovanje člana Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci 

12. Razno  

 

Ad1) Dnevni red prihvaćen je jednoglasno uz sljedeću dopunu: iza točke 11. dodaje se točka 12. koja glasi: „Prijedlog za 

imenovanje člana Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Učiteljskog fakulteta u Rijeci“. 

Točka 12. postaje točka 13. 

 

Ad2) Zapisnik sa 105. sjednice Fakultetskog vijeća održane 19. prosinca 2016. prihvaćen je jednoglasno. 

 

Ad3) Dekanica je izvijestila Vijeće: 

- o sjednicama Senata Sveučilišta održanima 20. i 27. siječnja 2017. na kojima je bilo riječi: o izradi izvješća o provedbi 

Strategije UNIRI u 2016. i akcijskim planovima za 2017., utvrđivanju kandidata za rektore, osnovan je Plesni klub Uniri 

dance te predloženi kandidati za Nagradu Grada Rijeke 

- da je na mrežnim stranicama Fakulteta postavljena usklađena satnica nastave za ljetni semestar akademske godine 

2016/2017.  te da tijekom veljače slijedi dokumentacijska priprema nastave za ljetni semestar. 

 

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju izvijestio je   

- da je do 10. veljače produžen rok u kojemu nositelji podtema trebaju dostaviti izvješća o provedbi Strateškog programa 

znanstvenih istraživanja u 2016. godini  

- da je objavljen Erasmus natječaj za mobilnost studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja za akademsku godinu 

2017/2018. 

- da je izrađen izvještaj o znanstvenoj produktivnosti Fakulteta u 2016. 

- da u uvjetima redovitog ažuriranja podataka u portfelju zaposlenika i u CROSBI-u nema više potrebe za izradom OSIP-a. 

Na sastanku mentora i asistenata dogovorit će se da li će se to odnositi i na asistente.   

- da će dr. Tomaž Petek docent za slovenski jezik na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, radi znanstvenog 

istraživanja boraviti na Učiteljskom fakultetu tri mjeseca, od početka rujna 2017. do kraja studenoga 2017.  

- da će dr. Marcela Batistič Zorec docentica razvojne psihologije na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Ljubljani radi 

znanstvenog istraživanja boraviti na Učiteljskom fakultetu tri mjeseca, od početka travnja do kraja lipnja 2017.  

 

Ad4) Predstavnice studenata izvijestili su o pripremanju programa s kojima će se SZUFRI prijaviti na Natječaj SZUNIRI za 

financiranje studentskih programa u 2017. godini kao i o pripremama za sudjelovanje u karnevalskoj skupini na Riječkom 

karnevalu. 

 

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

 



O D L U K U 

 

1. Usvaja se Odluka o uvjetima upisa na diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje uz izmijenjeni 

članak 2. koji glasi:  

„Za upis na diplomski studij mogu kandidirati i osobe koje su završile: 

- preddiplomski stručni studij predškolskog odgoja kojim se stječe najmanje 180 ECTS bodova ili dodiplomski stručni 

studij predškolskog odgoja koji je izjednačen s tim studijem 

- preddiplomski sveučilišni studij pedagogije 

- integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij ili dodiplomski stručni studij razredne nastave koji je 

izjednačen s tim studijem. 

Odabir za upis osoba iz stavka 1. ovoga članka uvjetuje se polaganjem razlikovnih ispita“.  

 

Ad6) Na temelju članka 12. Pravilnika o ocjenjivanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora Sveučilišta u Rijeci te 

izviješća mentorice, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

O D L U K U 

Usvaja se izviješće i prijedlog mentorice, te se rad asistentice Antonie Ćurić u 2016. godini ocjenjuje pozitivno. 

 

Ad7. Na temelju 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) Sanja Šamanić, prof. reizabire se na nastavno radno mjesto višeg predavača u umjetničkom području, polju glazbene 

umjetnosti, grani glazbena pedagogija na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 

 

2) Sanja Šamanić reizabire se na nastavno radno mjesto višeg predavača 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 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. Sanja Skočić Mihić reizabire se na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta u području društvenih 

znanosti, polju edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, grani inkluzivna edukacija na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u 

Rijeci. 

 

2) Doc. dr. sc. Sanja Skočić Mihić 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. 

 

Ad9) Na temelju 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. Nataša Vlah reizabire se na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta u području društvenih znanosti, polju 

edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, grani poremećaji u ponašanju na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 

 

2) Doc. dr. sc. Nataša Vlah 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. 

 

 

Ad10) Na temelju 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. Biljana Trajkovski reizabire se na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta u području društvenih znanosti, 

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

 

2) Doc. dr. sc. Biljana Trajkovski 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 



 

 

Ad11) Na temelju članka 10. Pravilnika o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Sveučilišta u Rijeci, Fakultetsko vijeće 

jednoglasno je donijelo  

 

O D L U K U 

U Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci, za predstavnika nastavnika Učiteljskog fakulteta 

Sveučilišta u Rijeci predlaže se doc. dr. sc. Natašu Vlah. 

 

Ad12) Na temelju članka 8. Pravilnika o osiguravanju i unapređivanju kvalitete Učiteljskog fakulteta u Rijeci i prijedloga 

Agencije za odgoj i obrazovanje, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 

1) Jasna Šverko, mag. rehab. educ., imenuje se kao predstavnica predškolskih ustanova u Odbor za osiguravanje i 

unapređivanje kvalitete Učiteljskog fakulteta u Rijeci. 

  

2) Mandat imenovane članice Odbora je tri godine. 

 

 

Ad13.  

 

 

Dovršeno u 12.30 sati. 

 

 

 

Zapisničar       Dekanica

  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


