
Z A P I S N I K 

111. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 12. srpnja 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. Mirna Marić, doc. dr. sc. 

Jasminka Mezak, doc. dr. sc. Maja Opašić, doc. dr. sc. Renata Sam Palmić, doc. dr. sc. Sanja Skočić Mihić, doc. dr. 

sc. Petra Pejić Papak, doc. dr. sc. Vilko Petrić, izv. prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić, doc. dr. sc. Biljana 

Trajkovski,  doc. dr. sc. Maja Verdonik, doc. dr. sc. Nataša Vlah, 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 Ines Šoštarić. 

 

Odsutni: predstavnice studenata Marina Kefelja, Bea Mihaljević i Doria Vojnović 

 

 

DNEVNI RED 

 

1. Prihvaćanje dnevnog reda 

2. Prihvaćanje zapisnika sa 110. sjednice Fakultetskog vijeća održane 29. svibnja 2017. 

3. Informacije dekanskog kolegija 

4. Informacije studentskih predstavnika 

5. Informacija o provedbi Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena u 2017. Učiteljskog 

fakulteta u Rijeci 

6. Povjeravanje nastave inozemnim sveučilišnim nastavnicima u akademskoj godini 2017./2018. 

7. Prijedlog izvedbenog plana nastave za akademsku godinu 2017./2018 za redovite studije 

8. Prijedlog izvedbenog plana nastave za akademsku godinu 2017./2018 za izvanredni studij 

9. Prijedlog polazišta za unapređivanje kvalitete studijskog programa Integriranog preddiplomskog i diplomskog 

sveučilišnog učiteljskog studija 

10. Utvrđivanje Prijedloga programa cjeloživotnog učenja „Rana odgojno-obrazovna intervencija za probleme u 

ponašanju“ 

11. Izvješće stručnog povjerenstva o reizboru nastavnika na nastavno radno mjesto višeg predavača iz područja 

humanističkih znanosti, polja filologije, grane anglistika  

12. Prijedlog za imenovanje članice sveučilišnog povjerenstva za akademsko priznavanje i priznavanje razdoblja 

studija 

13. Razno  

 

Ad1) Dnevni red prihvaćen je jednoglasno uz sljedeće dopune: 

- Iza točke 5. dodaje se točka 6. koja glasi: „Raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika u nastavno 

zvanje i na radno mjesto predavača u području društvenih znanosti, polju pedagogija, grani opća 

pedagogija i imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor nastavnika“ 

- Dosadašnje točke 6. do 13., postaju točke 7. do 14.  

 

Prije prelaska na dnevni red dekanica je pozdravila novog člana Fakultetskog vijeća doc. dr. sc. Vilka Petrića. 

Također je uputila pozdravne riječi, uz prigodni poklon, tajniku Veljku Grozdaniću, povodom njegova odlaska u 

mirovinu. 

 

Ad2) Zapisnik sa 110. sjednice Fakultetskog vijeća održane 29. svibnja 2017. prihvaćen je jednoglasno. 

 

Ad3) Dekanica je izvijestila Vijeće: 

- da su u razdoblju između dvije sjednice dvije asistentice stekle doktorat znanosti, Morana Drakulić 14. lipnja 

2017. i Jasna Arrigoni 04. srpnja 2017. 

- isplati regresa za godišnji odmor 

- sjednicama Senata Sveučilišta u Rijeci, na kojima se raspravljalo o predloženim izmjenama Zakona o 

znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i formirana stručna vijeća za internacionalizaciju i projekte te 

za financije, 

- da je u tijeku periodična provedba vrednovanja znanstvenih istraživanja na UNIRI 

- da do 17 srpnja 2017. traje savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke Rektorskog zbora o 

uvjetima za izbor ili reizbor u znanstveno-nastavna zvanja     

- za rujan 2017. najavljena je tematska sjednica Senata o koeficijentima  

- o održanim sastancima s DV Rijeka i s ravnateljem Doma Mladih o budućoj suradnji 



- da je završio drugi siklus programa usavršavanja Priča koja pomaže po Lessac metodi za inkluzivne zajednice 

- Da je Učiteljski fakultet bio partner u organizaciji 69 Skupštine OMEP-a, koja se održavala od 19. do 24. 

lipnja 2017. u Opatiji 

- Da se intenzivno radi na monografiji „Desetljeće Učiteljskog fakulteta u Rijeci“ 

 

Prodekanica za nastavu i studente izvijestila je o: 

- održanim sjednicama stručnog vijeća Centra za studije, 13. lipnja 2017. i 11. srpnja 2017. s naglaskom na: 

Natječaju za upis u 1. godinu diplomskog studija i pripremi NISpDS sustava, potvrđenim izbornim 

predmetima u sustavu unutarnje mobilnosti (Učiteljski fakultet na listi bilježi izborne predmete - Slikovnica 

prva knjiga djeteta, Poticanje darovitih, Pjevački zbor i Razvojna psihopatologija) te raspravi o prijedlogu 

Centra za obrazovanje nastavnika o izmjenama Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci u domeni 

vrednovanja i ocjenjivanja 

- sastavljenim rasporedima Povjerenstava za obrane završnih i diplomskih radova, prema Kalendaru nastave 

planiranim za 17. i 18. srpnja 2017.  i važnosti pravovremene predaje Zapisnika s obrane Studentskom uredu  

- ostvarenim dogovorima s ravnateljima škola vježbaonica i DV Rijeka o realizaciji metodičkih kolegija u 

novoj akademskoj godini te najavi zajedničkog sastanka nositelja metodičkih predmeta, ravnatelja, voditelja 

Aktiva razredne nastave te mentorica odgajateljica početkom rujna 2017. 

U odsutnosti prodekana za znanost i međunarodnu suradnju informacije je iznio prodekan za poslovne odnose i 

razvoj: 

Objavljene su knjige naših nastavnica: 

- Sanja Tatalović Vorkapić: Measuring the psychological and electrophysiological attributes of human 

personality: Emerging research and oportunities, renomiranog svjetskog izdavača IGI-Global, iz Sjedinjenih 

Američkih Država.  

- Renata Čepić, i Kalin, J. (ur.)  (2017). Profesionalni razvoj učitelja: status, ličnost i transverzalne 

kompetencije. Rijeka: Učiteljski fakultet. 

- Mirna Marić i Ivana Paula Gortan-Carlin: Dječje pjesme Josipa Kaplana, u izdanju Ustanove Ivan Matetić 

Ronjgov, Viškovo 

- Vujičić, L. i sur. (2017) Razvoj znanstvene pismenosti u ustanovama ranog odgoja. Rijeka: Učiteljski fakultet, 

Centar za istraživanje djetinjstva. (drugo ponovljeno izdanje) 

Od posljednje sjednice u lipnju bilježimo sljedeće znanstvene aktivnosti: 

- Lidija Vujičić održala je plenarno predavanje na međunarodnoj konferenciji OMEP, u Opatiji 

- Marinko Lazzarich sudjelovao je u radu simpozija Budućnost dramskog odgoja, u Zagrebu 27. lipnja 

- Renata Čepić je sudjelovala u radu međunarodne konferencije Teaching search and research na Sveučilištu u 

Salamanci, Španjolska (3.-7. Srpnja) 

- Darko Lončarić sudjelovao je u radu međunarodne konferencije Excellence, Innovation, & Creativity in 

Basic-Higher Education & Psychology, održane u Lisabonu, Portugal (3.-6. 7. 2017.), Sudjelovale su i 

diplomantice Blanka Hajsan i  Mateja Žigo. 

U akademskoj 2017./2018. najavljeno je gostovanje nekoliko stranih profesora: 

- Helena Smrtnik Vitulić  psiholog i Jana Rapuš-Pavel pedagog s Pedagoškog fakulteta u Ljubljani; 

- Alenka Polak, Pedagoški fakultet u Ljubljani, surađivat će na projektu Lidije Vujičić Kultura odgojno-

obrazovne ustanove kao čimbenik sukonstrukcije znanja  

- Najavljena je razmjena studenata u sklopu programa Erasmus: 

- David de la Cruz i Alejandra Contreras sa Sveučilišta u Zaragozi, Španjolska 

 

Prodekan za poslovne odnose i razvoj izvijestio je dodatno o stavljanje novih žaluzina u predavaonicama 307 i 308, 

označavanju stubišta, ponovnom pokretanju koordinacije Kampusa i zaključno skrenuo pozornost na pretjeranu 

potrošnju papira na fotokopirnim aparatima. 

 

Ad4) Predstavnica studenata izvijestila je da je Studentski zbor ispunio sve svije planirane aktivnosti u tekućoj 

akademskoj godini. 
 

Ad5) Pod ovom točkom dnevnoga reda dekanica je informirala Vijeće o svim aktivnostima (u pisanoj formi i 

neposrednim razgovorima s rektoricom) koje uprava Fakulteta poduzima u pravcu napredovanja nastavnika i 

suradnika kao i novog zapošljavanja. Očekivanja su da će u novim planskim dokumentima koji će se usvajati na razini 

Sveučilišta, Učiteljski fakultet u Rijeci biti među prioritetima kada se radi o  provedbi planova zapošljavanja, 

napredovanja i ostalih kadrovskih promjena sveučilišnih sastavnica. 

 



Ad6) 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 predavača u 

području društvenih znanosti, polju pedagogije, grani opća pedagogija, na neodređeno vrijeme s punim 

radnim vremenom. 

 

2. U Stručno povjerenstvo za izbor nastavnika imenuju se: 

- doc. dr. sc. Dunja Anđić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci 

- prof. dr. sc. Jasminka Ledić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci 

- doc. dr. sc. Renata Čepić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci 

 

Ad7) Na temelju članka 92. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju  i članka 81. Statuta Sveučilišta u 

Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

O D L U K U 

1. Izv. prof. dr. sc. Heleni Smrtnik Vitulić i doc. dr. sc. Jani Rapuš Pavel, zaposlenima na Pedagoškom fakultetu 

Sveučilišta u Ljubljani, Republika Slovenija, povjerava se izvođenje nastave u ljetnom semestru akademske 

godine 2017./2018. iz predmeta Poticanje socijalno-emocionalnih kompetencija u razredu, na integriranom 

preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom Učiteljskom studiju  

 

2. Ova odluka podliježe suglasnosti Senata Sveučilišta u Rijeci. 

 

Ad8) Na temelju članka 5. Pravilnika o studiranju na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Fakultetsko vijeće 

jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 

I. 

  Usvajaju se Izvedbeni planovi nastave za akademsku godinu 2017/2018. za redovite studije: preddiplomski 

sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje i Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski 

studij. 

 

II. 

  Izvedbeni planovi nastave redovitih studija iz točke I. ove Odluke objavit će se na mrežnim stranicama 

Fakulteta. 

 

Ad9) Na temelju članka 5. Pravilnika o studiranju na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Fakultetsko vijeće 

jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 

 

I. 

  Usvaja se Izvedbeni plan nastave za akademsku godinu 2017/2018. za izvanredni studij: diplomski sveučilišni 

studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje. 

 

II. 

  Izvedbeni plan nastave izvanrednog studija iz točke I. ove Odluke objavit će se na mrežnim stranicama 

Fakulteta. 

 

 

Ad10) Na temelju članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće  jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 

Usvajaju se Polazišta za unapređivanje kvalitete studijskog programa Integriranog preddiplomskog i 

diplomskog sveučilišnog učiteljskog studija, u tekstu kao uz poziv za sjednicu Fakultetskog vijeća. 

 

Ad11) Na temelju članka 11. Pravilnika o cjeloživotnom obrazovanju Sveučilišta u Rijeci, Fakultetsko vijeće 

jednoglasno je donijelo  



 

O D L U K U 

1. Usvaja se Prijedlog programa cjeloživotnog obrazovanja „Rana odgojno-obrazovna intervencija za probleme u 

ponašanju“ 

 

2. Prijedlog programa podliježe postupku vrednovanja i konačnog usvajanja prema odredbama Pravilnika o 

cjeloživotnom obrazovanju Sveučilišta u Rijeci. 

 

Ad12) 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) dr. sc. Ester Vidović reizabire se na nastavno radno mjesto višeg predavača u području humanističkih 

znanosti, polju filologije, grani anglistika na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 

 

2) dr. sc. Ester Vidović 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. 

 

Ad13) Na temelju članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

O D L U K U 

 Doc. dr. sc. Dunja Anđić ponovno se predlaže za članicu Povjerenstva za akademsko priznavanje i 

priznavanje razdoblja studija Sveučilišta u Rijeci. 

 

Ad14) Pod točkom razno dekanica je informirala članove vijeća da je Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci 

odobren Erasmus projekt na kojemu je partner Učiteljski fakultet u Rijeci.  

 

 

Dovršeno u 14.40 sati. 

 

 

 

Zapisničar       Dekanica

  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


