
 

Z A P I S N I K 

 

118. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 5. ožujka 

2018. s početkom u 12:00 sati, u predavaonici 308. 

 

Nazočni: doc. dr. sc. Dunja Anđić, izv. prof. dr. sc. Željko Boneta, izv. prof. 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. 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 Sanja Minić, v. pred., predstavnice 

suradnika poslijedoktorandica dr. sc. Morana Drakulić i asistentica Antonia Ćurić, 

predstavnica zaposlenika Helena Smokrović te studentska predstavnica Lana Šošić 

 

Odsutni: doc. dr. sc. Jasminka Mezak, doc. dr. sc. Nataša Vlah i studentske 

predstavnice Bea Mihaljević, Ines Šoštarić i Tara Đuričić 

 

DNEVNI RED 

 

1. Prihvaćanje dnevnog reda 

2. Prihvaćanje zapisnika sa 117. sjednice Fakultetskog vijeća održane 29. siječnja 

2018. 

3. Informacije dekanskog kolegija 

4. Informacije studentskih predstavnika 

5. Informacija o prijedlogu izmjena i dopuna Pravilnika o studijima Sveučilišta u 

Rijeci 

6. Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2017. godinu 

7. Izvješće o radu Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete za 2017. 

godinu 

8. Prijedlog Odluke o primjeni Pravilnika o stegovnoj odgovornosti nastavnika i 

suradnika Sveučilišta u Rijeci na Učiteljskom fakultetu u Rijeci  

9. Prijedlog Odluke o imenovanju Stegovnog povjerenstva Učiteljskog fakulteta u 

Rijeci 

10. Razno  

 

Ad1) Dnevni red prihvaćen je jednoglasno uz sljedeće dopune: 

- Iza točke 9. predlaže se dopuna Dnevnog reda točkom 10. koja glasi: “10. 

Prijedlog prijave udžbenika kao Izdanja Sveučilišta za 2018. godinu”  

- Dosadašnja točka 10. postaje točka 11. 

 

Ad2) Zapisnik sa 117. sjednice Fakultetskog vijeća održane 29. siječnja 2018. 

prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi. 

 

Ad3) Dekanica je informirala Vijeće: 

- o izvanrednoj sjednici Senata održanoj 13. veljače 2018. kojoj je nazočila 

ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak i na kojoj je 

postavila upit te ujedno Ministrici i Rektorici uručila dopis vezano za 

problematiku izdavanja znanstvene dopusnice Fakultetu     



- o obvezi podnošenja Izvješća AZVO-u o uklanjanju nedostataka utvrđenih 

Akreditacijskom preporukom u postupku reakreditacije Učiteljskoga fakulteta 

u Rijeci do 18. ožujka 2018. 

- o obvezi svih nastavnika za urednim i ažurnim popunjavanjem podataka u 

bazama CROSBI i Google Scholar 

- o Ugovoru o suradnji s ustanovom Dom mladih Rijeka potpisanom 22. veljače 

2018., a kojim je Dom mladih postao stručna baza Fakulteta 

- o dosadašnjim aktivnostima vezanim za rekonstrukciju studijskog programa 

integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija te 

nastavku aktivnosti vezano za rekonstrukciju 

 

Prodekanica za nastavu i studente informirala je o: 

- analiziranim izvješćima realizacije metodičkih vježbi u zimskom semestru i 

održanim pripremnim sastancima provedbe sati metodičkih vježbi u školama 

vježbaonicama i DV Rijeka u ljetnom semestru. Najavljen je planirani 

sastanak kolega metodičara s novim odgajateljima mentorima iz PPO Đurđice 

za 12. ožujka 2018. 

- pripremljenoj dokumentaciji DINP-ova od strane nastavnika, u suradnji sa 

šeficama Katedri, za realizaciju nastavnih predmeta ljetnog semestra te 

dostupnim usklađenim terminima kolokvija i konzultacija na web stranicama 

- povratnoj informaciji od strane uprave DV Rijeka o odobrenim svim 

zahtjevima za terenskom nastavom studenata u njihovim prostorima 

- analiziranim prikupljenim materijalima druge faze rekonstrukcije studijskog 

programa Učiteljskog studija i najavljenim razgovorima skupina u tjednu od 

12. veljače prema razrađenom rasporedu i pozivima  

- pohvalama  studenticama koje su primile stipendije izvrsnosti Sveučilišta u 

Rijeci 

- najavi raspisa natječaja za Rektorove nagrade 

- održanim sjednicama Stručnog vijeća Centra za studije od 30. siječnja 2018. i 

14. veljače 2018. godine s posebnim osvrtom na točku rasprave o prijedlozima 

izmjena Pravilnika o studijima 

 

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju informirao je: 

- da je otvoren Natječaj za dodjelu sredstava potpore znanstvenim 

istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci mladim istraživačima u statusu 

poslijedoktoranda, docenta i/ili znanstvenoga suradnika 

- podsjetio je na afilijaciju radova djelatnika Sveučilišta - u pohrani radova valja 

navesti pripadnost autora Sveučilištu u Rijeci  

- o boravku doc. dr. sc. Nataše Vlah na Pedagoškom fakultetu u Ljubljani u 

sklopu Erasmus programa mobilnosti nastavnoga osoblja 

- o prijemu gostujućih studenata u ljetnom semestru 

 

Prodekan za poslovne odnose i razvoj nije imao posebnih informacija za 

današnju sjednicu.  

eAd4) Predstavnica studenata Lana Šošić informirala je: 

- o prijavi četiri projekta studenata Fakulteta na Natječaj za financiranje 

studentskih projekta SZ SURi u 2018. godini, i to projekata: 

1. Zajedno do vrha 

2. Gradilište sreće  

3. UFRI djeci 



4. Daroviti ST(R)E(A)M. 

 

Ad5) Informaciju o prijedlogu izmjena i dopuna Pravilnika o studijima Sveučilišta u 

Rijeci dala je prodekanica za nastavu i studente doc. dr. sc. Petra Pejić Papak. 

Prijedlog izmjena i dopuna utvrđen je na Stručnom vijeću Centra za studije uz 

sudjelovanje članova Odbora za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta te je 

temeljem Odluke s 11. sjednice Senata, održane 20. veljače 2018. tekst prijedloga 

Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci stavljen  

na javnu raspravu, koja je otvorena zaključno do 23. ožujka 2018. 

 

Ad6)  Na temelju članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće 

jednoglasno je donijelo   
 

O D L U K U 

 

Usvaja se Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014. - 2020. 

tijekom 2017. godine na Učiteljskom fakultetu u Rijeci. 
 

 

Ad7) Na temelju članka 44. Statuta, a u vezi s člankom 12. Pravilnika o unutarnjem 

sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Učiteljskog fakulteta u Rijeci, 

Fakultetsko vijeće nakon kraće rasprave većinom glasova (s jednim suzdržanim 

glasom) je donijelo  

 

O D L U K U  

 

  Usvaja se Izvješće o radu Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete 

Učiteljskog fakulteta u Rijeci za 2017. godinu.  

 
 

Ad8)  Na temelju članka 44. Statuta, a u vezi s člankom 34. stavak 1. Pravilnika o 

stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika Sveučilišta u Rijeci, Fakultetsko vijeće 

jednoglasno je donijelo   

 

O D L U K U 

 

 Odredbe Pravilnika o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika 

Sveučilišta u Rijeci, usvojenog na 9. sjednici Senata Sveučilišta održanoj 23. siječnja 

2018., odgovarajuće će se primjenjivati na Učiteljskom fakultetu u Rijeci.  

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

Ad9) Na temelju članka 12. Pravilnika o stegovnoj odgovornosti nastavnika i 

suradnika Sveučilišta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo   

 

 

O D L U K U 

 

U Stegovno povjerenstvo Učiteljskog fakulteta u Rijeci imenuju se: 

 

https://spp.uniri.hr/Lists/Javne%20rasprave/Flat.aspx?RootFolder=%2FLists%2FJavne%20rasprave%2FPrijedlog%20Odluke%20o%20izmjenama%20i%20dopunama%20Prvilnika%20o%20studijima%20Sveu%C4%8Dili%C5%A1ta%20u%20Rijeci&FolderCTID=0x01200200059AC40FDA3ACF4891B2EB5F003970C4


1. doc. dr. sc. Vilko Petrić, kao predsjednik i izv. prof. dr. sc. Renata Čepić, kao 

zamjenica predsjednika; 

2. doc. dr. sc. Sanja Skočić Mihić, kao članica i doc. dr. sc. Maja Opašić, kao 

zamjenica; 

3. Danijela Blanuša Trošelj, asistentica, kao članica i Antonia Ćurić, asistentica, 

kao zamjenica. 

 

Stegovno povjerenstvo imenuje se na mandat od tri godine. 

 

Ad10) Na temelju članka 12. Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta u Rijeci 

te dostavljenih pozitivnih recenzija, izvješća lektora i prijedloga autora za izdavanje 

udžbenika, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo   

 

O D L U K U 

 

Povjerenstvu za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci predlaže se 

donošenje odluke da se udžbenik „Što i kako vježbati s djecom u vrtiću i školi“, 2. 

prerađeno i dopunjeno izdanje autorica dr. sc. Aleksandre Pejčić i doc. dr. sc. Biljane 

Trajkovski, a kojeg je izdavač Učiteljski fakultet u Rijeci, uvrsti u Plan izdavačke 

djelatnosti Sveučilišta u Rijeci kao Izdanje Sveučilišta u 2018. godini. 

 

 

Ad11) Pod točkom razno ništa nije raspravljano. 

 

 

Dovršeno u 13:25 sati. 
 

 

       Zapisničar                      Dekanica  

 

 

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

 


