
Z A P I S N I K 

109. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 24. travnja 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, 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 predstavnica studenata Marina Kefelja,  

 

Odsutni: prof. dr. sc. Jasna Krstović,  te predstavnice studenata Bea Mihaljević, Ines Šoštarić i Doria Vojnović. 

 

DNEVNI RED 

1. Prihvaćanje dnevnog reda 

2. Prihvaćanje zapisnika sa 108. sjednice Fakultetskog vijeća održane 27. ožujka 2017. 

3. Informacije dekanskog kolegija 

4. Informacije studentskih predstavnika 

5. Prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa Preddiplomskog sveučilišnog studija RPOO-a 

6. Prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog US-a 

7. Izvješće stručnog povjerenstva o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u području 

društvenih znanosti, polju kineziologije, grane kineziološka edukacija  

8. Izvješće o rezultatima studentske ankete za zimski semestar akademske godine 2016/2017. 

9. Prezentacija Priručnika o osiguravanju kvalitete studiranja na Sveučilištu u Rijeci 

10. Razno  

 

Ad1) Dnevni red prihvaćen je jednoglasno uz sljedeće izmjene: točka 7. odgađa se, točka 9. postaje točka 7., a točka 10. postaje 

točka 9.  

 

Ad2) Zapisnik sa 108. sjednice Fakultetskog vijeća održane 27. ožujka 2017. prihvaćen je jednoglasno. 

 

Ad3) Dekanica je izvijestila Vijeće: 

- da su sveučilišne nagrade za nastavnu izvrsnost dobile izv. prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić iz reda znanstveno-

nastavnog osoblja i Jasna Arrigoni iz reda asistenata i nastavnog osoblja. Također rektorovu nagradu za izvrsnost dobila 

je studentica Marina Kefelja 

- da se, s obzirom na iskazane zahtjeve na sastancima katedri, produljuje rasprava o Prijedlogu polazišta za unapređivanje 

kvalitete studijskih programa 

- da se redovito prate događanja oko odobravanja zahtjeva za izbore u viša zvanja i da su zastoji u odobravanju vjerojatno 

zbog promjene rektora  

- da je tiskana knjiga sažetaka za predstojeću konferenciju u svibnju, da se može pogledati i dati eventualne primjedbe. 

 

Prodekanica za nastavu i studente izvijestila je  

- o sudjelovanju studenata na Novigradskom proljeću i Tjednu dobre dječje knjige  

- o posjeti studenta iz Belgije u svibnju u trajanju od tjedan dana na studijskom programu RPOO-a  

- o edukaciji iz engleskog jezika u visokoškolskoj nastavi na koju su prijavljeni doc. dr. sc. Jasminka Mezak i Danijela 

Blanuša Trošelj 

- da su sve isprike studenata izvan prethodno dogovorenih opravdanih odsustvovanja s nastave u ingerenciji predmetnih 

nastavnika  

   

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju izvijestio je da je na share portalu postavljen novi obrazac zahtjeva za 

financiranje znanstvenih aktivnosti te o molbama dviju profesorica sa Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani za 

gostovanjem na Učiteljskom fakultetu u Rijeci u akademskoj godini 2017/2018.  

 

Prodekan za poslovne odnose i razvoj upozorio je da računala i LCD projektore u predavaonicama nakon održane nastave treba 

isključivati. Radi se o lampama koje imaju svoj vijek trajanja a njihova je zamjena skupa.   

 

Ad4) Predstavnica studenata izvijestila je o humanitarnim aktivnostima u koje su uključeni studenti UFRI-a.   
 

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

 

O D L U K E 

o izmjenama i dopunama Studijskog programa Preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i 

obrazovanje 

 

I. 



Studijski program Preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje dopunjuje se sljedećim izbornim 

predmetima: 

1) Kineziološka dijagnostika u edukaciji 

2) Pjevački zbor 

 

Opisi predmeta iz ove točke čine privitak ove Odluke.  

II. 

Nastavno opterećenje predmeta Struktura i oblik glazbe u dječjoj percepciji mijenja se iz 15+15+0 u 15+0+15. 

III. 

Ovaj Prijedloga odluke prosljeđuje se na usvajanje Senatu Sveučilišta u Rijeci.  

 

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

 

O D L U K E 

o izmjenama i dopunama Studijskog programa Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog 

studija 

 

I. 

Studijski program Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija dopunjuje se sljedećim izbornim 

predmetima: 

1) Engleski jezik za akademske svrhe  

2) Pjevački zbor  

3) Prevencija vršnjačkog nasilja  

4) Zdravstveno usmjerene kineziološke aktivnosti  

5) Diskretna matematika  

6) Individualne razlike u učenju stranog jezika  

7) Poticanje socijalno-emocionalnih kompetencija u razredu  

8) Istraživačka nastava prirode i društva  

 

II. 

Sadržaji i ishodi učenja mijenjaju se u predmetima Jezična komunikacija i Pisano stvaralaštvo. 

 

III. 

Opisi predmeta iz točke I. i II. čine privitak ove odluke.  

   

IV. 

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

 

Ad7) Priručnik o osiguravanju kvalitete studiranja na Sveučilištu u Rijeci prezentirala je predsjednica Odbora za osiguravanje i 

unapređivanje kvalitete doc. dr. sc. Nataša Vlah.   

Priručnik je objavljen na mrežnim stranicama Učiteljskog fakulteta. 

 

Ad8) Izvješće o rezultatima studentske ankete za zimski semestar akademske godine 2016/2017. prezentirala je predsjednica 

Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete doc. dr. sc. Nataša Vlah.   

 Nakon provedene rasprave, na temelju članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće donijelo je 

 

O D L U K U 

Usvaja se Izvješće o rezultatima studentske ankete u zimskom semestru akademske godine 2016/2017. 

 

 

Ad9) Pod točkom razno, izv. prof. dr. sc. Darko Lončarić izvijestio je o sudjelovanju sa studentima na Novigradskom proljeću. 

 

Dovršeno u 13.40 sati. 

 

 

 

Zapisničar       Dekanica

  
 

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


