
Z A P I S N I K 

110. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 29. svibnja 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, 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, izv. prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić, doc. dr. sc. Biljana Trajkovski,  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 Bea Mihaljević, Ines Šoštarić i Doria Vojnović. 

 

Odsutni: doc. dr. sc. Sanja Skočić Mihić, doc. dr. sc. Nataša Vlah, te predstavnice studenata Marina Kefelja.  

 

DNEVNI RED 

 

1. Prihvaćanje dnevnog reda 

2. Prihvaćanje zapisnika sa 109. sjednice Fakultetskog vijeća održane 24. travnja 2017. 

3. Informacije dekanskog kolegija 

4. Informacije studentskih predstavnika 

5. Prijedlog izmjena kalendara nastave u ljetnom semestru akademske godine 2016/2017.  

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

docenta u području društvenih znanosti, polju kineziologije, grane kineziološka edukacija  

7. Izvješće stručnog povjerenstva o izboru nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg 

predavača u području prirodnih znanosti, polju matematika  

8. Godišnje izvješće o radu asistentice 

9. Pokretanje postupka reizbora nastavnika na nastavno radno mjesto višeg predavača iz područja 

humanističkih znanosti, polja anglistika i imenovanje stručnog povjerenstva za reizbor  

10. Razno  

 

Ad1) Dnevni red prihvaćen je jednoglasno.  

 

Ad2) Zapisnik sa 109. sjednice Fakultetskog vijeća održane 24. travnja 2017. prihvaćen je jednoglasno. 

 

Ad3) Dekanica se uvodno osvrnula na međunarodnu konferenciju „Suvremeni trendovi u visokom 

obrazovanju“ i zahvalila svima koji su doprinijeli njenoj uspješnoj realizaciji. Ujedno je je izvijestila Vijeće: 

- o prvoj sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci u mandatu nove rektorice na kojoj su izabrani novi 

prorektori te predstavljanu pomoćnici i savjetnici rektorice. Ana Tomaško nova je voditeljica Ureda 

rektorice. 

- da je Senat usvojio prijedlog izmjena i dopuna studijskih programa Učiteljskog fakulteta  

- da je najveće zadovoljstvo studiranjem ponovno iskazano na Učiteljskom fakultetu 

- da je u tijeku savjetovanje s javnošću o Prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o znanstvenoj 

djelatnosti i visokom obrazovanju koje traje do 21. lipnja 2017., te da će se o Prijedlogu zakona 

održati tematska sjednica Senata 06. lipnja 2017. 

- da će se 30. svibnja 2017.  u organizaciji Centra za istraživanje djetinjstva održati Panel rasprava 

„Kako prevladati diskontinuitet prijelaza iz vrtića u školu“ 

- o realiziranoj posjeti studentica iz Belgije na studijskom programu RPOO-a  

- da je nakon provedenog natječaja izabran novi tajnik Fakulteta Željko Ševerdija, dipl. iur. Koji će 

započeti s radom 01. rujna 2017.   

 

Prodekanica za nastavu i studente izvijestila je  

- da je 08. lipnja 2017. krajnji rok za postavljanje zabrana studentima za izlaske na završne ispite 

- o obvezi pridržavanja termina za predaju evidencije o održanoj nastavi i ispitnih termina utvrđenih 

izvedbenim planom nastave  



- da je antiplagijat sustav dostupan stalno i da s provjerom studentskih radova  ne treba čekati predaju 

završnog odnosno diplomskog rada za obranu kada je u pravilu kasno za ispravke 

- da su studentice UFRI-a osvojila prva tri mjesta na Foto natječaju  

  

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju izvijestio je o sudjelovanju tri nastavnika Fakulteta na 

pozvanim predavanjima u Puli (dr. sc. Biljana Trajkovski), Beogradu (dr. sc. Lidija Vujičić) i Ljubljani (dr. 

sc. Marinko Lazzarich) te o predstojećem gostovanju nastavnika sa srodnog fakulteta iz Latvije na 

Sveučilištu u Rijeci u okviru kojega će jedan dan boraviti na Učiteljskom fakultetu.  

 

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

te o vrlo uspješnom sudjelovanju studentica na likovnoj radionici Proljeće u Ronjgima. 
 

Ad5) Na temelju članka 5. stavka 2. Pravilnika o studiranju na Učiteljskom fakultetu u Rijeci, Fakultetsko 

vijeće jednoglasno je donijelo  

 

O D L U K U 

U kalendaru nastave, u ljetnom semestru akademske godine 2016/2017, termin prijave završnog ispita i 

predaje završnog rada Uredu za studente mijenja se s „29. do 31. kolovoza 2017.“ na novi termin „od 1. do 

4. rujna 2017.“ 

 

Ad6) Na temelju članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci te Izvješća i prijedloga Stručnog 

povjerenstva za izbor nastavnika, Fakultetsko vijeće donijelo je 

 

O D L U K U 

1. Dr. sc. Vilko Petrić bira se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u području 

društvenih znanosti, polju kineziologije, grani kineziološka edukacija na Učiteljskom fakultetu 

Sveučilišta u Rijeci. 

 

2. Dr. sc. Vilko Petrić bira 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. 

 

3. Ova odluka primjenjuje se od 01. lipnja 2017. 

 

 

Ad7) Na temelju članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci te Izvješća i prijedloga Stručnog 

povjerenstva za izbor nastavnika, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

O D L U K U 

1. Dr. sc. Neva Slani bira se u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača u području prirodnih 

znanosti, polju matematike na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 

 

2. S izabranom osobom sklopit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i 

s obvezom provođenja reizbora ili izbora na više radno mjesto u skladu s propisima kojima se 

uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje. 

 

3. Ova odluka primjenjuje se od 01. listopada 2017. 

 

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 Danijele Blanuša Trošelj u prethodnoj godini 

dana ocjenjuje pozitivno. 

 



 

Ad9) Na temelju i članaka 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 dr. sc. Ester Vidović v. pred. na nastavnom radnom mjestu višeg 

predavača u području humanističkih znanosti, polju anglistika na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u 

Rijeci. 

 

2. U stručno povjerenstvo za reizbor nastavnice imenuju se: 

- doc. dr. sc. Katicu Balenović, Sveučilište u Zadru 

- izv. prof. dr. sc. Danijelu Marot Kiš, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci  

- mr. sc. Irenu Grubica v. pred. Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci 

  

 

Ad10) -  

   
 

Dovršeno u 13.10 sati. 

 

 

 

Zapisničar       Dekanica

  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


