
Z A P I S N I K 

108. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 27. ožujka 2017. 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. Mirna Marić, doc. dr. sc. Maja 

Opašić, doc. dr. sc. Renata Sam Palmić, doc. dr. sc. Petra Pejić Papak, 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. Sanja Skočić Mihić i predstavnica studenata Bea Mihaljević. 

 

Ostali nazočni: pored članova Fakultetskog vijeća drugoj točki dnevnoga reda nazočili su: dr. sc. Vilko Petrić v. 

pred., dr. sc. Anita Rončević v. pred., Sanja Vranić pred., te asistentice Jasna Arrigoni i Morana Drakulić.  

 

 

DNEVNI RED 

 

1. Prihvaćanje dnevnog reda 

2. Prijedlog polazišta za unapređivanje studijskih programa Učiteljskog fakulteta u Rijeci 

3. Prihvaćanje zapisnika sa 107. sjednice Fakultetskog vijeća održane 27. veljače 2017. 

4. Informacije dekanskog kolegija 

5. Informacije studentskih predstavnika 

6. Analiza izvješća o provedenim aktivnostima u sklopu Strateškog programa znanstvenih istraživanja za 2016. 

godinu 

7. Program rada Centra za istraživanje djetinjstva u 2017. godini 

8. Izvješća o radu asistenata   

9. Razno  

 

Ad1) Dnevni red prihvaćen je jednoglasno  

 

Ad2) Prijedlog polazišta za unapređivanje kvalitete studijskih programa obrazložila je prema priloženom materijalu uz 

poziv za sjednicu Vijeća prodekanica za nastavu i studente.  

Nakon obrazloženja i kraće rasprave zaključeno je da će se rasprava o polazištima provesti na sastancima katedri. 

Sugestija je da to bude argumentirana rasprava s konkretnim prijedlozima za unapređivanje kvalitete studijskih 

programa.   

 

Ad3) Zapisnik sa 107. sjednice Fakultetskog vijeća održane 27. veljače 2017. prihvaćen je jednoglasno. 

 

Ad4) Dekanica je izvijestila Vijeće: 

- da je ponovno uspostavljena koordinacija Kampusa u cilju razrješavanja zajedničkih problema 

- da će se 20. travnja 2017. održati Dan Sveučilišta u Rijeci  

- da je Senat usvojio kriterije za dodjelu nagrade za nastavnu izvrsnost   

- da se u tijeku prijave projekata u suradnji s Odjelom za informatiku, HNK Ivana pl. Zajca i udrugama civilnog 

društva u kojima će UFRI biti partner ili suradnik. S tim u vezi dekanica je pozvala suradnike na projektima s 

udrugama da u dekanatu potpišu suglasnosti o radu na projektu   

- da su zaposlenici Fakulteta oslobođeni plaćanja kotizacije za sudjelovanje na konferenciji koju Fakultet 

organizira u svibnju 2017. 

- da će se sjednice Vijeća u pravilu održavati zadnjeg ponedjeljka u mjesecu, pa s tim u vezi treba planirati 

obveze na i izvan Fakulteta 

- o osnivanju pjevačkog zbora UFRI-a.    

 

Prodekanica za nastavu i studente izvijestila je da je Marina Kefelja dobitnica rektorove nagrade za izvrsnost 

  

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju izvijestio je da je izv. prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić završila 

program stručnog usavršavanja u organizaciji Hrvatskog psihološkog društva     

 



Prodekan za poslovne odnose i razvoj izvijestio je o problemima u radu Stručne službe, osobito Studentskog ureda 

zbog bolovanja i poteškoća sa stručnim osposobljavanjem pripravnika informatičke struke.  

 

Ad5) Predstavnice studenata izvijestile su da su prijavljeni projekti na Natječaj SZUNIRI za financiranje studentskih 

programa u 2017. godini prihvaćeni u cijelosti „Zajedno do vrha“ i djelomično „Kad bi svi ljudi na svijetu“. Također 

su izrazili zadovoljstvo nastavnicima koji su povratno sa studentima komentirali rezultate studentske ankete.  

 

Ad6) Analizu izvješća o provedenim aktivnostima u sklopu Strateškog programa znanstvenih istraživanja za 2016. 

godinu obrazložili su prodekan za znanost i međunarodnu suradnju (sadržajni dio) i prodekan za razvoj i poslovne 

odnose (financijski dio).  

 

Nakon obrazloženja i provedene rasprave dekanica je naglasila da je Analiza dostavljena članovima Vijeća kao 

informacija o uočenim poteškoćama u provedbi odluke odnosno Strateškog programa, da je iz Analize razvidno da je 

dio poteškoća proizvelo postojanja dva fonda za potporu znanstvenom radu te da će Analiza  poslužiti za izradu nove 

odluke o potporama znanstvenom radu u 2017. godini, vrlo vjerojatno ponovno samo s jednim fondom.   

 

Ad7) Na temelju članka 10. Pravilnika o ustroju i radu Centra za istraživanje djetinjstva Učiteljskog fakulteta u Rijeci, 

Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

O D L U K U 

Daje se suglasnost na Prijedlog programa rada Centra za istraživanje djetinjstva Učiteljskog fakulteta u Rijeci, 

u 2017. godini. 

 

Ad8) 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 Jasne Arrigoni u 2016. godini ocjenjuje 

pozitivno. 

 

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

Rijeci te izviješća mentora, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

O D L U K U 

Usvaja se izviješće i prijedlog mentora, te se rad asistentice Morane Drakulić u 2016. godini ocjenjuje 

pozitivno. 

 

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

Rijeci te izviješća mentora, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

O D L U K U 

Usvaja se izviješće i prijedlog mentora, te se rad asistentice Željke Ivković u 2016. godini ocjenjuje pozitivno. 

 

 

Ad9. - 

 

Dovršeno u 14.20 sati. 

 

Zapisničar       Dekanica

  
 

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

 

 

 

 


