
 

Z A P I S N I K 

 

119. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 26. 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, 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,  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., predstavnica 

suradnika asistentica Antonia Ćurić, predstavnica zaposlenika Helena Smokrović te 

studentske predstavnice Bea Mihaljević, Ines Šoštarić i Tara Đuričić  

 

Odsutni: prof. dr. sc. Jasna Krstović, doc. dr. sc. Sanja Skočić Mihić, predstavnica 

suradnika poslijedoktorandica dr. sc. Morana Drakulić i studentska predstavnica Lana 

Šošić 

 

DNEVNI RED 

 

 

1. Prihvaćanje dnevnog reda 

2. Prihvaćanje zapisnika sa 118. sjednice Fakultetskog vijeća održane 5. ožujka 

2018. 

3. Informacije dekanskog kolegija 

4. Informacije studentskih predstavnika 

5. Informacija o rekonstrukciji studijskog programa 

6. Financijsko izvješće Učiteljskog fakulteta u Rijeci za 2017.  

7. Izvješće o radu Etičkog povjerenstva u akademskoj godini 2016/2017. 

8. Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o osnivanju Laboratorija za učenje i 

poučavanje  

9. Prijedlog Odluke o pokretanju časopisa Učiteljskog fakulteta u Rijeci  

10. Godišnje izviješće o radu asistentice 

11. Razno  

 

Ad1) Dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 

 

Ad2) Zapisnik sa 118. sjednice Fakultetskog vijeća održane 5. ožujka 2018. prihvaćen 

je jednoglasno bez primjedbi. 

 

Ad3) Dekanica je informirala Vijeće: 

- o sjednici Senata održanoj 20. ožujka 2018. na kojoj je usvojena Odluka o 

izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta u Rijeci, donesen novi Pravilnik o 

znanstvenim, znanstveno-nastavnim, nastavnim i stručnim bazama Sveučilišta 

u Rijeci te prezentiran Plan aktivnosti za obilježavanje 45. obljetnice 

Sveučilišta u Rijeci 

- da će nova Odluka o sredstvima potpore znanstvenom radu biti donesena 

početkom akademske godine 2018./2019. 



- o uključivanju Fakulteta u organizaciju škole stvaralaštva Novigradsko proljeće 

2018. na način da će četvero studenata sudjelovati u radu škole te o planiranom 

posjetu djelatnika Fakulteta Novigradu 11. travnja 2018. 

- o uključivanju u obilježavanje Dana darovitih učenika u organizaciji Centra za 

poticanje darovitosti i Društva roditelja darovite djece „Lodur“ sudjelovanjem 

studenata Fakulteta s likovnim uradcima na izložbi u izložbenom prostoru 

Grada Rijeke od 16. do 26. ožujka 2018. 

- o dosadašnjim aktivnostima vezanim za rekonstrukciju studijskog programa 

integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija i 

nastavku aktivnosti vezano za rekonstrukciju te o potrebi pokretanja 

izvanrednog preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i 

obrazovanje, a obzirom na potrebu za odgajateljima na tržištu rada 

- o pripremama na obilježavanju Dana Fakulteta koji će se od ove godine po prvi 

puta obilježavati kao Tjedan Fakulteta od 22. do 27. listopada 2018. 

- o  predstojećem nastupu zbora djelatnika Fakulteta u sklopu manifestacije 

Norveški dani dana 27. travnja 2018. na Korzu 

 

Prodekanica za nastavu i studente informirala je o: 

- pregledanoj dokumentaciji zaključnog zimskog ispitnog termina 

- proceduralnim provedbama istraživačkog dijela diplomskih radova u školama 

i vrtićima 

- raspisanim natječajima za Rektorove nagrade 

- Izvješću sa sjednice Stručnog vijeća Centra za studije održane 13. ožujka 

2018. s posebnim osvrtom na točku o Pravilniku o znanstvenim, znanstveno-

nastavnim, nastavnim i stručnim bazama 

 

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju informirao je: 

- da je potpisan sporazum o međunarodnoj suradnji s Masarykovim 

Univerzitetom (Brno, Češka) o razmjeni nastavnoga osoblja, studenata i 

provođenju ostalih znanstveno-nastavnih aktivnosti  

- da je Uprava Sveučilišta organizirala u petak 23. ožujka susret s rektorom i 

članovima uprave Sveučilišta u Ljubljani, a kojim susretom su postavljeni 

temelji za buduću suradnju srodnih sastavnica sa oba sveučilišta 

- da radna skupina za izradu kriterija za izbor professora emeritusa na 

Sveučilištu u Rijeci priprema prijedlog kriterija za ovu počasnu akademsku 

titulu 

- da je izv. prof. dr. sc. Darko Lončarić objavio poglavlje u znanstvenoj 

monografiji Self-Regulated Learners 

 

Prodekan za poslovne odnose i razvoj nije imao posebnih informacija za današnju 

sjednicu. 

  

Ad4) Predstavnica studenata Lana Šošić informirala je: 

- da su studenti obaviješteni o raspisanim natječajima za Rektorove nagrade 

- da je završen Natječaj za financiranje studentskih projekata te da je SZ UFRI 

prijavio 4 projekta: Zajedno do vrha, Daroviti ST(R)E(A)M, Gradilište sreće i 

UFRI djeci. 

- da su članice SZ UFRI Bea Mihaljević i Ines Šoštarić posjetile Pedagoški 

fakultet u Užicu u sklopu obilježavanja 25 godina fakulteta i rada na projektu 



koji okuplja studente srodnih fakulteta iz regije (Slovenija, BiH, Hrvatska i 

Srbija) 

 

Ad5) Kratku informaciju o poduzetim aktivnostima na rekonstrukciji studijskog 

programa integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija 

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

 

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

jednoglasno je donijelo   

 

O D L U K U 

 

1. Usvaja se Financijsko izvješće Učiteljskog fakulteta u Rijeci za 2017. godinu. 

 

2. U razdoblju od 01.01.-31.12.2017. ostvaren je višak prihoda poslovanja u 

iznosu od 336.031,00 kn te manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 

od 111.245,70 kn. Navedeni manjak prihoda od nefinancijske imovine 

nadoknadit će se viškom prihoda poslovanja što rezultira viškom prihoda i 

primitaka u iznosu od 224.785,30 kn.  

S obzirom na to da je u razdoblju od 01.01. do 31.12.2016. godine ostvaren 

manjak prihoda i primitaka prenesen u 2017. godinu u iznosu  od 338.873,77 

kn, navedeni manjak će se djelomično pokriti iz ostvarenog viška u 2017. 

godini te iznos manjka prihoda i primitaka za pokriće u 2018. godini iznosi 

114.088,47 kn. 

 
 

Ad7) Na temelju članka 74.a Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće 

jednoglasno je donijelo   

  

O D L U K U 

 

Usvaja se izviješće o radu Etičkog povjerenstva Učiteljskog fakulteta u Rijeci 

u akademskoj godini 2016/2017. 

 
 

Ad8)   Na temelju članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće 

jednoglasno je donijelo   

 

O D L U K U 

 

Usvaja se Elaborat o osnivanju Laboratorija za učenje i poučavanje Katedre za 

obrazovne znanosti Učiteljskog fakulteta u Rijeci. 

 

U skladu s ovom Odlukom izradit će se prijedlog izmjena i dopuna Statuta i 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Učiteljskog fakulteta u Rijeci.  

 

 

Ad9)  Na temelju članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće 

jednoglasno je donijelo   

 



O D L U K U 

o pokretanju znanstvenog časopisa  

 

I. 

Ovom Odlukom pokreće se izdavanje znanstvenog časopisa Učiteljskog fakulteta u 

Rijeci (u daljnjem tekstu: Časopis). 

Naslov Časopisa je „Zbornik Učiteljskog fakulteta u Rijeci“. 

 

II. 

Časopis će izlaziti najmanje jednom godišnje. 

 

III. 

Časopis objavljuje dosad neobjavljene teorijske, istraživačke i metodologijske radove 

iz znanstvenih disciplina povezanih s odgojem i obrazovanjem. 

  

IV. 

Fakultetsko vijeće donijet će u roku od dva mjeseca od donošenja ove Odluke opći akt 

kojim će se utvrditi temeljna misija i odgovornosti, ustroj i način rada, postupak 

obrade radova, kao i sve ostale djelatnosti i postupci u funkciji objavljivanja Časopisa. 

 

V. 

Na uređivanje Časopisa odgovarajuće će se primjenjivati „Upute za uređivanje i 

oblikovanje časopisa“ Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. 

 

VI. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Ad10) Na temelju članka 97.a stavka 1. 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. – Odluka USRH i 131/17) i 

članka 12. Pravilnika o ocjenjivanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora 

Sveučilišta u Rijeci te Izvješća mentora, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo   
 

O D L U K U 

 

Usvaja se izviješće i prijedlog mentora, te se rad asistentice Željke Ivković u 

prethodnoj godini dana ocjenjuje pozitivno. 

 

Ad11) Pod točkom razno ništa nije raspravljano. 

 

Dovršeno u 13:10 sati. 

 

    Zapisničar         Dekanica  

 

 

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

 

   

 

 


