
Z A P I S N I K 

 

112. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 21. rujna 

2017. s početkom u 10:00 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. Petra Pejić Papak, doc. dr. 

sc. Vilko Petrić, doc. dr. sc. Sanja Skočić Mihić, 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. i predstavnica suradnika poslijedoktorandica dr. sc. Zlata Tomljenović  

 

Odsutni: doc. dr. sc. Nataša Vlah, predstavnica suradnika asistentica Željka Ivković i 

predstavnice studenata 

 

 

DNEVNI RED 

 

1. Prihvaćanje dnevnog reda 

2. Prihvaćanje zapisnika sa 111. sjednice Fakultetskog vijeća održane 12. srpnja 

2017. 

3. Informacije dekanskog kolegija 

4. Informacije studentskih predstavnika 

5. Povjeravanje nastave vanjskim suradnicima u akademskoj godini 2017/2018.  

6. Izbor nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača u području 

društvenih znanosti, polju pedagogija, grane opća pedagogija  

7. Pokretanje postupka reizbora nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto 

docenta u području humanističkih znanosti, polju interdisciplinarne 

humanističke znanosti, grane metodika hrvatskog jezika i imenovanje Stručnog 

povjerenstva  

8. Raspisivanje natječaja za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto 

poslijedoktoranda u području humanističkih znanosti, polju filologija, grane 

anglistika i imenovanje Stručnog povjerenstva 

9. Razno  

 

 

Ad1) Dnevni red prihvaćen je jednoglasno uz sljedeće dopune: 

- Iza točke 8. dodaje se točka 9. koja glasi: “9. Imenovanje članova Etičkog 

povjerenstva Učiteljskog fakulteta u Rijeci”  

- Dosadašnja točke 9. postaje točka 10.  

 

Prije prelaska na dnevni red dekanica je članovima Fakultetskog vijeća predstavila 

novog tajnika Fakulteta Željka Ševerdiju te mu je poželjela dobrodošlicu i uspješan 

rad na Fakultetu. 

 

Ad2) Zapisnik sa 111. sjednice Fakultetskog vijeća održane 12. srpnja 2017. 

prihvaćen je jednoglasno. 

 



 

Ad3) Dekanica je informirala Vijeće: 

- o sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci održanoj 19. rujna 2017. 

- da se intenzivno radi na monografiji Učiteljskog fakulteta u Rijeci“, a sve 

kako bi monografija izašla iz tiska i bila promovirana na Festivalu diplomskih 

radova i obilježavanju desetljeća Fakulteta krajem listopada 2017. 

- o sudjelovanju na skupštini Hrvatskog udruženja za obrazovna istraživanja 

(HUOI) i pripremama za Mediteransku konferenciju 2019. koja će se održati u 

mjesecu rujnu 2019. u Rijeci u suorganizaciji HUOI-ja i  Fakulteta 

- o inicijativi Društva „Naša djeca“ Opatija za uspostavljanjem suradnje s 

Centrom za istraživanje djetinjstva Fakulteta u organizaciji međunarodne 

konferencije u listopadu 2018. godine  

- da je u tijeku postupak prijave projekta SMART po natječaju raspisanom u 

okviru programa suradnje Interreg Slovenija – Hrvatska, a u kojem Fakultet 

sudjeluje kao projektni partner 

- da će se dana 02. listopada održati prijem studenata prvih godina 

 

Prodekanica za nastavu i studente informirala je o: 

- obranama diplomskih i završnih radova održanih u rujnu 

- zaključavanju termina ljetnog ispitnog roka u ISVU sustavu te obvezi dostave 

potpisanih lista ljetnog ispitnog roka u Studentski ured do 21. rujna 2017. 

- popunjenosti kvote pri upisu studenata u 1. godine studija- Učiteljski studij 

popunjenost kvote 40 uz jednu ispisnicu u rujnu; preddiplomski Rani i 

predškolski odgoj i obrazovanje 39 uz otvoren jesenski rok za 1 slobodno 

mjesto (u ljetnom roku jedna pristupnica nije obavila upis) 

- prijavama za upis na diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i 

obrazovanje putem Središnjeg prijavnog ureda 

- pripremi Detaljnih izvedbenih nastavnih planova kolegija na osnovu 

usvojenog Izvedbenog plana nastave u srpnju, dostavama Zamolbi za 

hospitacijama u sklopu DV Rijeka i potrebama za studentima demonstratorima 

- održanim sastancima kolega metodičara Učiteljskog studija i kolega 

integriranog kurikuluma na preddiplomskom studiju, sastanku kolega 

metodičara s ravnateljima i voditeljima Aktiva razredne nastave škola 

vježbaonica održanom 18. rujna 2017. s naznakom dogovorene uobičajene 

prakse izvedbe dva metodička kolegija ocjenskih predavanja po semestru- 

utorkom u školama vježbaonicama pod mentorstvima kolega metodičara, 

učitelja mentora i ostalih studenata podijeljenih u dvije grupe prema 

usvojenom Izvedbenom planu nastave; pripremi dokumentacije-ugovora- za 

učitelje i odgajatelje mentore, najavi sastanka s odgajateljima mentorima i 

upravom DV Rijeka koji se planira za 28. rujna 2017. 

- prijemu studenata koji će se održati 02. listopada 2017. u 10 sati u 

predavaonici 230 

- pokretanju uobičajene procedure određivanja mentora završnih i diplomskih 

radova studenata  

 

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju informirao je o: 

- da je Povjerenstvo za periodično vrednovanje znanstvenih istraživanja 

Sveučilišta u Rijeci pozitivno ocijenilo izvješća naših triju voditeljica 

znanstvenih projekata – izv. prof. dr. sc. Lidije Vujičić, doc. dr. sc. Nataše 

Vlah i doc. dr. sc. Renate Čepić 



- da je osnovano Stručno vijeće za internacionalizaciju i projekte Sveučilišta u 

Rijeci, u čijem je sazivi predstavnik Učiteljskoga fakulteta, doc. dr. sc. 

Marinko Lazzarich 

- da je izv. prof. dr. sc. Darko Lončarić održao plenarno izlaganje na 

konferenciji Jačanje kompetencija psihologa – rad s djecom s posebnim 

potrebama 

- da će u zimskom semestru na našem Fakultetu gostovati profesori s 

Pedagoškog fakulteta u Ljubljani, dr. sc. Alenka Polak i dr. sc. Tomaž Petek 

 

Prodekan za poslovne odnose i razvoj podsjetio je članove Vijeća da je u tijeku 

postupak nabavke potrošnog materijala i zamolio prisutne da na vrijeme pošalju svoje 

potrebe te se osvrnuo na probleme u vezi zakašnjelih informacija i uputa vezano za 

prijelaz sa sustava Mudri na Merlin, istaknuvši da će se po zaprimanju novih 

informacija svi nastavnici odmah upoznati s istima. 
 

 

Ad4) Obzirom da sjednici nisu nazočile studentske predstavnice, nisu date nikakve 

informacije o aktivnostima studentskih predstavnika i SZ UFRI. 

 

 

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

jednoglasno je donijelo 

  

 

O D L U K U 

 

 

1. Izv. prof. dr. sc. Aleksandra Golubović imenuje se nositeljicom kolegija 

Filozofija odgoja u I. semestru integriranog preddiplomskog i diplomskog 

sveučilišnog Učiteljskog studija, u akademskog godini 2017./2018. 

 

2. Marija Bukvić, pred., imenuje se nositeljicom kolegija Zdravstveni odgoj u III. 

semestru preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i 

obrazovanje, u akademskog godini 2017./2018. 

 

 

Ad6) Na temelju članka 101. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju (“Narodne novine” broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 - OUSRH, 

46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – O i RUSRH i 60/15 – OUSRH), 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. Jasna Arrigoni bira se u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača u 

području društvenih znanosti, polju pedagogija, grane opća pedagogija 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. godine. 

 

 

Ad7) Na temelju članka 102. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju (“Narodne novine” broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka 

USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – O i RUSRH i 60/15 – OUSRH)  

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 doc. dr. sc. Marinka Lazzaricha na znanstveno-

nastavnom radnom mjestu docenta u području humanističkih znanosti, polju 

interdisciplinarne humanističke znanosti, grane metodika hrvatskog jezika na 

Učiteljskom fakultetu u Rijeci. 

 

2. U stručno povjerenstvo za reizbor nastavnika imenuju se: 

- doc. dr. sc. Maja Opašić, Učiteljski fakultet u Rijeci, predsjednica 

- prof. dr. sc. Darko Dukovski, Filozofski fakultet u Rijeci, član  

- doc. dr. sc. Maja Verdonik, Učiteljski fakultet u Rijeci, članica 

 

 

Ad8) Na temelju članka 44. i 71. 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 suradnika u suradničko zvanje i na 

radno mjesto poslijedoktoranda u području humanističkih znanosti, polju 

filologija, grane anglistika, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom. 

 

2. U Stručno povjerenstvo za izbor suradnika imenuju se: 

- doc. dr. sc. Sandra Tominac Coslovich, Pomorski fakultet u Rijeci, 

predsjednica 

- doc. dr. sc. Irena Vodopija-Krstanović, Filozofski fakultet u Rijeci, članica 

- doc. dr. sc. Marinko Lazzarich, Učiteljski fakultet u Rijeci, član 
 

 

Ad9) Na temelju članka 2. Poslovnika Etičkog povjerenstva, Fakultetsko 

vijeće Učiteljskog fakulteta u Rijeci jednoglasno je donijelo  

 

O D L U K U 

 



1) Vesna Katić, v. pred., ponovno se imenuje za člana Etičkog povjerenstva iz 

redova nastavnika Učiteljskog fakulteta u Rijeci, na vrijeme od dvije godine. 

2) Tara Đuričić, studentica druge godine preddiplomskog sveučilišnog studija 

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, imenuje se za člana Etičkog 

povjerenstva kao predstavnica studenata, na vrijeme od dvije godine.   

 
 

Ad10) Pod točkom razno dekanica je uputila pozdravne riječi, uz prigodni poklon, 

Miljenku Staniću, v. pred., povodom njegova odlaska u mirovinu te su se od profesora 

Stanića oprostili svi djelatnici Fakulteta.    

 
 

Dovršeno u 11:15 sati. 

 

 

    Zapisničar                      Dekanica 

 

 

  

   Željko Ševerdija, dipl. iur., v. r.           izv. prof. dr. sc. Lidija Vujičić, v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


