
 

Z A P I S N I K 

107. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 27. veljače 2017. s početkom u 

11.30 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. Jasminka 

Mezak, doc. dr. sc. Mirna Marić, doc. dr. sc. Maja Opašić, doc. dr. sc. Renata Sam Palmić, doc. dr. sc. Petra 

Pejić Papak, 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: predstavnica studenata Doria Vojnović. 

 

 

DNEVNI RED 

1. Prihvaćanje dnevnog reda 

2. Prihvaćanje zapisnika sa 106. sjednice Fakultetskog vijeća održane 30. siječnja 2017. 

3. Informacije dekanskog kolegija 

4. Informacije studentskih predstavnika 

5. Prijedlog izmjene studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i 

obrazovanje 

6. Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci u 2016. godini 

7. Akcijski plan za provedbu Strategije Sveučilišta u Rijeci u 2017. godini 

8. Donošenje odluke o provedbi Priručnika za kvalitetu studiranja Sveučilišta u Rijeci na Učiteljskom 

fakulteta u Rijeci 

9. Raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača 

u području prirodnih znanosti, polju matematike i imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor 

nastavnika 

10. Raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 

docenta u području društvenih znanosti, polju kineziologije, grani kineziološka edukacija i imenovanje 

Stručnog povjerenstva za izbor nastavnika 

11. Izvješće o radu Centra za istraživanje djetinjstva za 2016. godinu 

12. Financijsko izvješće Učiteljskog fakulteta u Rijeci za 2016. 

13. Povjeravanje nastave u ljetnom semestru akademske godine 2016/2017. 

14. Razno  

 

 

Ad1) Dnevni red prihvaćen je jednoglasno  

 

Ad2) Zapisnik sa 106. sjednice Fakultetskog vijeća održane 30. siječnja 2017. prihvaćen je jednoglasno. 

 

 

Ad3) Dekanica je izvijestila Vijeće: 

- da će se 28.veljače 2017. održati izborna sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci na kojoj će se birati 

rektor Sveučilišta 

- da je u tijeku izrada modela rekonstrukcije studijskih programa koji će se prezentirati na jednoj od 

narednih sjednica Fakultetskog vijeća 

- o suradnji s udrugama na prijavi projekata o društveno-korisnom učenju 

- o konferenciji koja će se održati u svibnju i na koju je već prijavljeno 50-tak sažetaka s oko 100 

sudionika te da se razmatra mogućnost da zaposlenici Fakulteta ne plaćaju kotizaciju 

- o održanom sastanku s asistentima i redovitoj Skupštini Alumni kluba.    

 



Prodekanica za nastavu i studente izvijestila je: 

- o sastanku s metodičarima i mentorima u dječjem vrtiću 

- zaključenim upisima u ljetni semestar akademske godine 2016/2017. 

- da će se upisi na diplomski studij obavljati centralizirano putem Nacionalnog centra jednako kao na 

preddiplomski odnosno integrirani studij 

- sa sjednice Centra za studije na kojoj su utvrđeni kriteriji za nastavnu izvrsnost i imenovano 

povjerenstvo za znanstvene, odnosno stručne baze 

- o edukacijama za treću dob. 

   

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju izvijestio je   

- da se zaostala sredstva za potporu znanstvenog rada (osobna) iz 2016. mogu iskoristiti do 30. rujna 

2017. 

- da će se nova odluka o sredstvima za potporu znanstvenom radu donijeti u ožujku 2017. 

- da će se odluka o sredstvima potpore strateškom planu znanstvenog istraživanja za 2017. donijeti 

nakon analize pristiglih izvještaja za 2016. godinu  

- da će putem Erasmusa na Fakultetu boraviti tri studentice (dvije iz Slovačke i jedna iz Turske) da će 

naše dvije studentice boraviti u Poljakoj. 

 

Prodekan za poslovne odnose i razvoj izvijestio je 

- o opremanju predavaonica za likovnu, odnosno glazbenu grupu predmeta 

- nabavi novog računala za studente 

- da se radi evidencije radnog vremena bolovanje mora odmah javiti tajnici Ureda dekana 

- da se radi racionalizacije poslovanja akontacija više neće isplaćivati za jednodnevne putne naloge. 

 

Ad4) Predstavnice studenata izvijestile su da je SZUFRI prijavio dva projekta „Zajedno do vrha“ i „Kad bi 

svi ljudi na svijetu“ na Natječaj SZUNIRI za financiranje studentskih programa u 2017. godini, da u suradnji 

sa Studentskim zborom Fakulteta zdravstvenih studija pripremaju radionicu akademskog pisanja, te o 

održanoj Skuštini SZUNIRI na kojoj je bilo riječi o izboru rektora i odnosima s medijima. 

  
 

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

prijedlog 

 

 

O D L U K E 

o izmjenama Studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 

 

I 

Točka 2.4. Studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 

mijenja se i glasi: 

„Uvjeti upisa na studij 

1. Završen preddiplomski sveučilišni studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. 

2. Za upis na 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. 

3. Upis na studij osoba iz točke 2. uvjetuje se polaganjem razlikovnih ispita.“ 

 

II 

Ova Prijedlog odluke prosljeđuje se Senatu Sveučilišta u Rijeci na usvajanje.  

 

 

Ad6) Na temelju članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo   



 

O D L U K U 

Usvaja se Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014.-2020., tijekom 2016. godine na 

Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 

  

 

Ad7) Na temelju članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

O D L U K U 

Usvaja se Akcijski plan za provedbu Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014– 2020., u 2017. godini na 

Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 

 

 

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

 

O D L U K U 

1. Priručnik za kvalitetu studiranja Sveučilišta u Rijeci (izdanje rujan 2016.) odgovarajuće će se 

primjenjivati kao priručnik za kvalitetu studiranja Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.   

2. Za sjednicu Fakultetskog vijeća pripremit će se tematska točka o sadržaju Priručnika i načinu 

njegove provedbe na Učiteljskom fakultetu. 

 

 

Ad9) 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 nastavno zvanje i na radno mjesto višeg 

predavača u području prirodnih znanosti, polju matematike, na neodređeno vrijeme s punim radnim 

vremenom. 

 

2. U Stručno povjerenstvo za izbor nastavnika imenuju se: 

- prof. dr. sc. Tibor Poganj, Pomorski fakultet Sveučilišta u rijeci 

- prof. dr. sc. Sanja Rukavina, Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci 

- Miljenko Stanić, v. pred., Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci 

 

 

Ad10) 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 docenta u području društvenih znanosti, polju kineziologije, grani kineziološka edukacija, na 

neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. 

 

2. U Stručno povjerenstvo za izbor nastavnika imenuju se: 

- doc. dr. sc. Biljana Trajkovski, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci 

- doc. dr. sc. Iva Blažević, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 

- doc. dr. sc. Marko Badrić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu  

 

 



Ad11) Na temelju članka 44. Statuta, a u vezi s člankom 7. Pravilnika o ustrojstvu i radu Centra za 

istraživanje djetinjstva Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

O D L U K U 

  Usvaja se Izvješće o radu Centra za istraživanje djetinjstva Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

u 2016. godini.  

 

 

Ad12) Na temelju članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno je 

donijelo  

 

O D L U K U 

1. Usvaja se Financijsko izvješće Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za 2016. godinu. 

 
2. Iskazani manjak prihoda u iznosu od 403.137,00 kuna pokrit će se iz sredstava projekta 

HR.3.1.15-0021 „Standardi kvalifikacija i unapređivanje kvalitete studijskih programa 

odgajatelja i učitelja“ koja su, na temelju Zahtjeva za nadoknadom sredstava koji je Učiteljski 

fakultet podnio Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, trebala biti doznačena 

Fakultetu do kraja 2016. godine. 

 

 

Ad12) Na temelju članka 5. Pravilnika o studiranju na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, 

Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 

Corinni Jerkin, mag. edukacije hrvatskog jezika i književnosti i filozofije, naslovnoj asistentici  povjerava se 

izvedba seminara iz predmeta Slikovnica - prva knjiga djeteta na preddiplomskom sveučilišnom studiju Rani 

i predškolski odgoj i obrazovanje u ljetnom semestru akademske godine 2016/2017.  

 

 

Ad13. - 

 
 

Dovršeno u 12.45 sati. 

 

 

 

Zapisničar       Dekanica

  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


