
Z A P I S N I K 

 

 

113. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 23. listopada 

2017. s početkom u 13:00 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. 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 Sanja Minić, v. 

pred., predstavnice suradnika asistentica dr. sc. Morana Drakulić i asistentica Antonia 

Ćurić, predstavnica zaposlenika Helena Smokrović te studentske predstavnice Bea 

Mihaljević, Lana Šošić i Ines Šoštarić  

 

 

Odsutni: doc. dr. sc. Vilko Petrić 

 

 

DNEVNI RED 

 

1. Prihvaćanje dnevnog reda 

2. Prihvaćanje zapisnika sa 112. sjednice Fakultetskog vijeća održane 21. rujna 

2017. 

3. Informacije dekanskog kolegija 

4. Informacije studentskih predstavnika 

5. Informacija o obilježavanju Dana Učiteljskog fakulteta u Rijeci 

6. Reizbor nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta u području 

humanističkih znanosti, polje interdisciplinarne humanističke znanosti, grane 

metodika hrvatskog jezika  

7. Raspisivanje natječaja za izbor nastavnika/ce u znanstveno-nastavno zvanje i na 

radno mjesto izvanredni profesor iz znanstvenog područja društvenih znanosti, 

polje pedagogija, grane opća pedagogija i imenovanje Stručnog povjerenstva 

8. Razno  

 

 

Ad1) Dnevni red prihvaćen je jednoglasno.  

 

Prije prelaska na ostale točke dnevnog reda dekanica je pozdravila nove članove 

Fakultetskog vijeća i to: predstavnice nastavnika izabranih na nastavna radna mjesta 

dr. sc. Ester Vidović, v. pred. i Sanju Minić, v. pred, predstavnice suradnika izabranih 

na suradnička radna mjesta asistenticu dr. sc. Moranu Drakulić i asistenticu Antoniju 

Ćurić te predstavnicu zaposlenika Helenu Smokrović. 

 

Ad2) Zapisnik sa 112. sjednice Fakultetskog vijeća održane 21. rujna 2017. prihvaćen 

je jednoglasno bez primjedbi. 

 



Ad3) Dekanica je informirala Vijeće: 

- o sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci održanoj 17. listopada 2017., posebno se 

osvrnuvši na prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava od školarina i to na tzv. 

Model A (subvencija participacije po redovitom studentu Fakulteta iznosila bi  

3.000,00 kn) i Model B (subvencija participacije po redovitom studentu 

Fakulteta iznosila bi 4.500,00 kn) napomenuvši da je stav Fakulteta da se 

raspodjela školarina treba temeljiti na Odluci Vlade Republike Hrvatske o 

punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija i 

sufinanciranju materijalnih troškova javnim visokim učilištima u Republici 

Hrvatskoj u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. 

(NN br. 83/2015). Predmetna Odluka nije donesena na sjednici održanoj 17. 

listopada 2017. te će se o istoj glasovati na narednoj sjednici Senata 

- da se tijekom 2018. planiraju radni posjeti Rektorice i prorektora svim 

sastavnicama Sveučilišta te da će tako posjetiti i naš Fakultet dana 15. veljače 

2018. 

- da je sa Sveučilištem u Rijeci potpisan Ugovor o dodjeli sredstava potpore 

znanstvenim istraživanjima na Fakultetu za 2017. godinu 

 

Prodekanica za nastavu i studente informirala je o: 

- sjednici Stručnog vijeća Centra za studije održanoj 10. listopada 2017. s 

osvrtom na tematsku točku rasprave o izmjenama i dopunama Pravilnika o 

studijima Sveučilišta u Rijeci u kontekstu članaka o vrednovanju i 

ocjenjivanju studenata te izvješćem o provedenim upisima u prvu godinu 

studija za sve studijske programe koje Fakultet izvodi 

- obavljenim sanitarnim pregledima studenata 2. i 3. godine preddiplomskog 

RPOO pri ZZJZ radi realizacije nastavnih aktivnosti u dječjim vrtićima 

- najavi sistematskih pregleda studenata 1. god. studija i dogovorima oko 

realizacije nastavnih aktivnosti u terminima pregleda 

- dostavi plana aktivnosti oglednih i ocjenskih predavanja iz metodičkih 

kolegija u osnovnim školama i vrtićima vježbaonicama, po mentorima 

odgajateljima i učiteljima s kojima je sklopljen ugovor 

- odobrenim zahtjevima za realizacijom terenske nastave u DV Rijeka tijekom 

zimskog semestra 

- odobravanju mentora i tema završnih i diplomskih radova na katedrama 

tijekom mjeseca studenog 

 

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju informirao je: 

- da nositelji podtema u sklopu Strateškoga programa znanstvenih istraživanja 

trebaju napisati izvješće o provedenim aktivnostima u 2017. godini te da je rok 

za predaju izvješća 20. siječnja 2018. godine 

 

Prodekan za poslovne odnose i razvoj dao je informaciju o organiziranim 

sistematskim pregledima za zaposlenike mlađe od 50 godina u Specijalnoj bolnici 

Medico. 

 

Ad4) Predstavnica studenata Ines Šoštarić informirala je o: 

- održanom Kampu za brucoše - Ribroo u periodu od 28.09. do 01.10.2017. 

- organizaciji prijema brucoša na prvi dan akademske godine 2.10.2017. 

- projektu Mladi i Mudri  



- 15. izbornoj sjednici SZSUR održanoj 10. listopada 2017. na kojoj je izabrana 

nova predsjednica SZSUR Pegi Pavletić s Odjela za biotehnologiju te da je na 

istoj sjednici izabrana studentica Učiteljskog fakulteta Ines Šoštarić kao 

predstavnica studenata u Upravno vijeće Sveučilišne knjižnice  

 

Ad5) Dekanica je ukratko informirala članove Vijeće o programu Dana Učiteljskog 

fakulteta u Rijeci, koji će se održati 27. i 28. listopada 2017. godine. Svečano 

otvaranje Dana Fakulteta održati će se 27. listopada u predavaonici 006 s početkom u 

13:00 sati, a kojom prigodom će se pozdravnim riječima svim uzvanicima i 

nazočnima obratiti rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija. U sklopu 

otvorenja Dana Fakulteta biti će predstavljena monografija Učiteljski fakultet u Rijeci 

2006. – 2017.  

Za vrijeme trajanja Dana Fakulteta održati će se Festival diplomskih radova s 

međunarodnim sudjelovanjem studenata, 1. Stručno-znanstveni skup „Biblioterapija u 

odgojno-obrazovnom radu“ s temom: Primjena biblioterapije u inkluziji, Godišnja 

skupština Alumni kluba UFRI te predstavljanje knjige Profesionalni razvoj učitelja: 

status, ličnost i transverzalne kompetencije urednica doc. dr. sc. Renate Čepić i prof. 

dr. sc. Jane Kalin. Program Dana Fakulteta dostupan je na mrežnim stranicama.  

 

Ad6) Na temelju članka 102. stavka 3. 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 – Odluka 

USRH), 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. Marinko Lazzarich reizabire se na znanstveno-nastavno radno mjesto 

docenta u području humanističkih znanosti, polju interdisciplinarne 

humanističke znanosti, grane metodika hrvatskog jezika na Učiteljskom 

fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 

 

2. Dr. sc. Marinko Lazzarich reizabire 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. 

 

Ad7) 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/ce u znanstveno-

nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz znanstvenog područja 

društvenih znanosti, polje pedagogija, grane opća pedagogija, na neodređeno 

vrijeme s punim radnim vremenom. 



 

2. U Stručno povjerenstvo za izbor nastavnika imenuju se: 

- prof. dr. sc. Anita Zovko, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 

predsjednica  

- prof. dr. sc. Sofija Vrcelj, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, članica 

- izv. prof. dr. sc. Lidija Vujičić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 

članica 

 

Ad8) Pod točkom razno predstavljen je Erasmus+ projekt GLAT - Games for 

Learning Algorithmic Thinking  na kojem Učiteljski fakultet sudjeluje kao partner. 

GLAT - Games for Learning Algorithmic Thinking (2017-1-HR01-KA201-035362) je 

projekt sufinanciran Erasmus+ programom u okviru Ključne aktivnosti 2, Strateška 

partnerstva za područje općeg obrazovanja. 

Glavni cilj projekta je poticanje uključivanja kodiranja i algoritamskog razmišljanja u 

poučavanje različitih predmeta u nižim razredima osnovne škole na zabavan i 

atraktivan način. 

Najvažnije aktivnosti projekta uključuju stručno usavršavanje učitelja razredne 

nastave koji će biti upoznati s različitim inovativnim metodama izvođenja nastave uz 

uporabu informacijsko-komunikacijske tehnologije, a naglasak će biti na korištenju 

obrazovnih strategija učenja uz pomoć igara (GBL - games-based learning) te 

poticanju kreativnosti, logičkog razmišljanja i vještine rješavanja problema. 

Projekt je započeo 2. listopada 2017., a trajat će do 1. rujna 2019. Koordinator 

projekta je Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci a partneri na projektu osim 

Učiteljskog fakulteta su: Sveučilište u Talinu (Estonija), Pedagoški fakultet 

Sveučilišta u Ljubljani (Slovenija), Sveučilište Sv. Ćiril i Metod u Skopju 

(Makedonija) i Jugozapadno sveučilište "Neofit Rilski" u Blagoevgradu (Bugarska). 

Tijekom projekta učitelji će, okupljeni u fokus grupu sudjelovati na edukaciji 

oblikovanoj prema mješovitom modelu e-učenja. Ključni dio će predstavljati tri 

radionice koje će se održati u Hrvatskoj dok će se online dio edukacije odvijati putem 

sustava za e-učenje. Nastavnici iz fokus grupe će uz pomoć stručnjaka iz projektnog 

tima primijeniti novo stečeno znanje za razvoj scenarija učenja, a zatim osmišljene 

scenarije učenja provoditi u nastavi sa svojim učenicima. Povratne informacije 

nastavnika i učenika će se koristiti za unaprjeđenje osmišljenog e-kolegija te će 

poboljšana verzija silabusa s materijalima za učenje i najboljim primjerima scenarija 

učenja biti javno dostupna kao jedan od rezultata projekta. Navedeni materijali će biti 

objavljeni na hrvatskom i engleskom jeziku pa će ga uz hrvatske nastavnike moći 

koristiti i nastavnici diljem Europe. 

S Učiteljskoga fakulteta u radu na projektu sudjeluju doc. dr. sc. Jasminka Mezak 

(kordinator na UFRI), izv. prof. dr. sc. Darko Lončarić te doc. dr. sc. Petra Pejić 

Papak. 
 

Dovršeno u 14:15 sati. 

 

            Zapisničar         Dekanica       

 

 

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

  


