
Z A P I S N I K 

 

124. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 16. srpnja 

2018. s početkom u 10:00 sati, u predavaonici 241. 

 

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,  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 poslijedoktorandica dr. sc. Morana Drakulić i asistentica 

Antonia Ćurić te predstavnica zaposlenika Helena Smokrović  

 

Odsutni: prof. dr. sc. Jasna Krstović te studentske predstavnice Bea Mihaljević, Lana 

Šošić, Ines Šoštarić i Tara Đuričić  

 

DNEVNI RED 

 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 122. sjednice Fakultetskog vijeća održane 18. lipnja 

2018. i 123. sjednice Fakultetskog vijeća održane 28. - 29. lipnja 2018. 

elektroničkim putem 

2. Informacije dekanskog kolegija 

3. Informacije studentskih predstavnika 

4. Informacija o Analizi studentskog zadovoljstva na Sveučilištu u Rijeci za akad. 

god. 2016./2017. 

5. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o studiranju na 

Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 

6. Prijedlog Zaključka o provedbi Pravilnika o studiranju na Učiteljskom fakultetu 

Sveučilišta u Rijeci 

7. Prijedlog izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih 

kadrovskih promjena za 2018. 

8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskih programa 

9. Prijedlog Odluke o usvajanju programa cjeloživotnog obrazovanja 

„KERAMIKOS“ 

10. Prijedlog Odluke o usvajanju programa cjeloživotnog obrazovanja „Glazba u 

odgoju i obrazovanju djece s posebnim potrebama“ 

11. Raspisivanje natječaja za izbor nastavnika 

12. Pokretanje postupka reizbora nastavnica 

13. Pokretanje postupka izbora nastavnica u znanstveno zvanje viši znanstveni 

suradnik  

14. Razno 

 

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno.  
  
Ad1) Zapisnici sa 122. sjednice Fakultetskog vijeća održane 18. lipnja 2018. i 123. 

sjednice Fakultetskog vijeća održane 28. - 29. lipnja 2018. elektroničkim putem 

prihvaćeni su jednoglasno bez primjedbi. 

 



Ad2) Dekanica je informirala Vijeće: 

- o imenovanju prodekanice doc. dr. sc. Petre Pejić Papak zamjenicom 

predsjednice Stručnog vijeća Centra za studije Sveučilišta u Rijeci te je ujedno 

čestitala prodekanici na imenovanju 

- o aktivnostima poduzetim u svrhu izdavanja znanstvene dopusnice Fakultetu 

- o sastanku s Rektoricom održanom 2. srpnja 2018. na kojem se između ostalog 

raspravljalo o najavljenoj prekvalifikaciji učitelja na inicijativu Ministarstva 

znanosti i obrazovanja 

- o dobivenoj suglasnosti Sveučilišta za povećanje upisne kvote na 

preddiplomskom sveučilišnom studiju Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 

za 10 upisnih mjesta za redovite studente od akademske godine 2018./2019.  

- o rezultatima inicijalne potpore Sveučilišta za mlade istraživače 

- o pripremama za raspisivanje natječaja za velike potpore (trogodišnje 

financiranje) Sveučilišta, a koji će biti raspisan od 7. rujna do 7. listopada 2018. 

godine 

- o sjednici Senata održanoj 26. lipnja 2018. na kojoj je data informacija da su u 

tijeku pripreme za potpisivanje programskih ugovora za nastavu i znanost, a 

čime bi se osiguralo povećanje financiranja aktivnosti Sveučilišta te da se 

nastoje definirati kriteriji koji bi bili ključni za financiranje svake sastavnice 

- o isplaćenom regresu za godišnji odmor, a koji je svim djelatnicima Fakulteta 

isplaćen 16. srpnja 

 

Prodekanica za nastavu i studente informirala je o: 

- sjednici Stručnog vijeća Centra za studije održane 10. srpnja 2018.  

- pripremama Izvedbenog nastavnog plana za akademsku godinu 2018./2019. 

koji će se usvajati u rujnu 

- izvješćima realizacije metodičkih vježbi u školama vježbaonicama i centrima 

DV Rijeka  

- evidencijskim listama održane nastave, ispita u ljetnom terminu i obrana 

završnih i diplomskih radova 

 

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju informirao je: 

- najavio je gostovanje dvoje dolaznih studenata iz Zaragoze, Španjolska, u 

sklopu Erasmus programa studentske mobilnosti u zimskom i ljetnom 

semestru akademske godine 2018./2019. god. na Učiteljskom studiju  

- o dvjema konferencijama Međunarodnoga savjeta za znanost Sveučilišta u 

Rijeci tijekom mjeseca srpnja 

- o aktualnim natječajima financiranja znanstvenih aktivnosti na Sveučilištu u 

Rijeci 

 

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

sjednicu.  

 

Ad3) Obzirom da sjednici nisu nazočile studentske predstavnice, nisu date nikakve 

informacije o aktivnostima studentskih predstavnika SZ UFRI. 

 

Ad4) Informaciju o Analizi studentskog zadovoljstva na Sveučilištu u Rijeci za 

akademsku godinu 2016./2017. dala je prema materijalu priloženom uz poziv za 



sjednicu predsjednica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete doc. dr. sc. 

Nataša Vlah. 

 

Ad5) Na temelju članka 44. i 56. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko 

vijeće jednoglasno je donijelo   

 

O D L U K U 

 

Donosi se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o studiranju na 

Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci u tekstu predloženom uz poziv za sjednicu 

Fakultetskog vijeća. 

 
 

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

jednoglasno je donijelo   

 

O D L U K U 

 

Donosi se Zaključak o provedbi Pravilnika o studiranju na Učiteljskom 

fakultetu Sveučilišta u Rijeci u tekstu predloženom uz poziv za sjednicu Fakultetskog 

vijeća. 

 
 

Ad7) Na temelju članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće 

jednoglasno je donijelo   

 

O D L U K U 

 

Usvaja se Prijedlog izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja i 

ostalih kadrovskih promjena Učiteljskog fakulteta u Rijeci za 2018. godinu. 

 

Prijedlog izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih 

kadrovskih promjena za 2018. godinu,  koji čini privitak ove Odluke, dostavlja se 

Senatu Sveučilišta u Rijeci na usvajanje.  

 

 

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

jednoglasno je donijelo   

 

 

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama studijskog programa integriranog preddiplomskog i 

diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija 

 

 

U studijskom programu integriranog preddiplomskog i diplomskog 

sveučilišnog Učiteljskog studija mijenja se semestar izvedbe izbornog kolegija Odgoj 

i obrazovanje za demokratsko građanstvo (2P+0V+1S) (4 ECTS) iz 8. semestra u 5. 

semestar. 

 



 

Ad8a)  Na temelju članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće 

jednoglasno je donijelo   

 

 

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija 

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 

 

 

U studijskom programu preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i 

predškolski odgoj i obrazovanje mijenja se semestar izvedbe izbornih kolegija kako 

slijedi: 

- Pedagogija cjeloživotnog obrazovanja ( 1P+0V+1S) (3 ECTS) iz 5.semestra u 

6. semestar, 

- Djeca, okoliš i održivi razvoj  (1P+0V+2S) (3ECTS) iz 6. semestra u 5. 

semestar. 

 

 

Ad9) 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 „KERAMIKOS“. 

 

2. Prijedlog programa podliježe postupku vrednovanja i konačnog usvajanja 

prema odredbama Pravilnika o cjeloživotnom obrazovanju Sveučilišta u 

Rijeci. 

 

 

Ad10) 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 „Glazba u odgoju i 

obrazovanju djece s posebnim potrebama“. 

 

2. Prijedlog programa podliježe postupku vrednovanja i konačnog usvajanja 

prema odredbama Pravilnika o cjeloživotnom obrazovanju Sveučilišta u 

Rijeci. 
 

Ad11) 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 

o raspisivanju javnog natječaja 



 

 

- za izbor jednog/jedne nastavnika/ce u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 

mjesto izvanrednog profesora iz interdisciplinarnog područja znanosti (izborna 

polja: 6.10. interdisciplinarne humanističke znanosti i 6.04. povijest), na 

neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. 

 

U Stručno povjerenstvo za izbor nastavnika imenuju se: 

- izv. prof. dr. sc. Jadranka Nemeth - Jajić, Filozofski fakultet Sveučilišta u 

Splitu, predsjednica 

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

- prof. dr. sc. Marina Biti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, članica 

 

 

Ad12) 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, 60/15 – OUSRH i 

131/17)  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 izv. prof. dr. sc. Lidije Vujičić na znanstveno-

nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora u području društvenih 

znanosti, polju pedagogije, grane pedagogija ranog i predškolskog odgoja na 

Učiteljskom fakultetu u Rijeci. 

 

2. U Stručno povjerenstvo za reizbor nastavnika imenuju se: 

- prof. dr. sc. Jasminka Zloković, Filozofski fakultet u Rijeci, predsjednica 

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

- prof. dr. sc. Jasna Krstović, Učiteljski fakultet u Rijeci, članica 

 

 

Ad12a) 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, 60/15 – OUSRH i 

131/17)  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. Petre Pejić Papak na znanstveno-

nastavnom radnom mjestu docenta u području društvenih znanosti, polju 

pedagogije, grane didaktika na Učiteljskom fakultetu u Rijeci. 

 

2. U Stručno povjerenstvo za reizbor nastavnika imenuju se: 

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

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



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

 

 

Ad12b) 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, 60/15 – OUSRH i 

131/17)  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. Dunje Anđić na znanstveno-

nastavnom radnom mjestu docenta u području društvenih znanosti, polju 

pedagogije, grane opća pedagogija na Učiteljskom fakultetu u Rijeci. 

 

2. U Stručno povjerenstvo za reizbor nastavnika imenuju se: 

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

- izv. prof. dr. sc. Nena Rončević, Filozofski fakultet u Rijeci, članica 

- doc. dr. sc. Petra Pejić Papak, Učiteljski fakultet u Rijeci, članica  

 

 

Ad12c) 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, 60/15 – OUSRH i 

131/17)  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. Maje Verdonik na znanstveno-

nastavnom radnom mjestu docenta u području humanističkih znanosti, polju 

filologija, grane teorija i povijest književnosti 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. Estela Banov, Filozofski fakultet u Rijeci, članica 

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

 

Ad13) Na temelju članka 33. stavka 2. i 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, 60/15 – OUSRH i 131/17), 

Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo   
  

O D L U K U 

 



1. Pokreće se postupak izbora doc. dr. sc. Dunje Anđić, zaposlenice Učiteljskog 

fakulteta u Rijeci, u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u 

području društvenih znanosti, polju pedagogija. 

 

2. Zahtjev za izbor podnijet će se Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, 

znanstvenoj organizaciji ovlaštenoj za provođenje dijela postupka izbora. 

 

Ad13a) Na temelju članka 33. stavka 2. i 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, 60/15 – OUSRH i 

131/17), Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo   
 

O D L U K U 

 

1. Pokreće se postupak izbora doc. dr. sc. Petre Pejić Papak, zaposlenice 

Učiteljskog fakulteta u Rijeci, u znanstveno zvanje višeg znanstvenog 

suradnika u području društvenih znanosti, polju pedagogija. 

 

2. Zahtjev za izbor podnijet će se Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, 

znanstvenoj organizaciji ovlaštenoj za provođenje dijela postupka izbora. 

 

Ad14) Pod točkom razno ništa nije raspravljano. 

 

Dovršeno u 11:45 sati. 

 

 

    Zapisničar           Dekanica  

 

 

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


