
Z A P I S N I K 

 

125. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 19. rujna 

2018. s početkom u 13:00 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 124. sjednice Fakultetskog vijeća održane 16. srpnja 

2018.  

2. Informacije dekanskog kolegija 

3. Informacije studentskih predstavnika 

4. Povjeravanje nastave u akademskoj godini 2018./2019. 

5. Prijedlog izvedbenog plana nastave za akademsku godinu 2018./2019. za 

redovite studije 

6. Prijedlog izvedbenog plana nastave za akademsku godinu 2018./2019. za 

izvanredni studij 

7. Raspisivanje natječaja za izbor nastavnika/ca – suradnika/ca 

8. Reizbor nastavnika/ca 

9. Razno 

 

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno.  

  

Prije početka sjednice dekanica se zahvalila na dosadašnjem radu i svemu učinjenom 

na razvoju našeg Fakulteta doc. dr. sc. Renati Sam Palmić, dugogodišnjoj nastavnici 

Fakulteta, koja s završetkom akademske godine 2017./2018. odlazi u mirovinu. 
 

Ad1) Zapisnik sa 124. sjednice Fakultetskog vijeća održane 16. srpnja 2018. 

prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi. 

 

Ad2) Dekanica je informirala Vijeće: 

- o sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci održanoj 25. rujna 2018.  

- o sastanku u Ministarstvu znanosti i obrazovanja održanom 18. rujna 2018. 

godine na kojem se raspravljalo o Bolonjskom procesu  

- o Konferenciji koja će se u organizaciji EERA-e i Hrvatskoga udruženja za 

obrazovna istraživanja održati u Rijeci 2019. godine. Fakultet će biti domaćin  

predmetne konferencije 



- o svečanom obilježavanju Dana Fakulteta od 22. do 27. listopada 2018. 

- o predstojećoj konstituirajućoj sjednici Studentskog zbora Učiteljskog fakulteta 

u Rijeci sazvanoj za 27. rujna 2018. 

- o Trećem kongresu pedagoga održanog u Zagrebu 13. i 14. rujna 2018. s 

temom skupa Pedagogija u vremenu promjene, na kojem su sudjelovali naši 

nastavnici 

 

Prodekanica za nastavu i studente informirala je o: 

- dokumentacijskim obvezama uz pripremljen Izvedbeni plan nastave u ak. god. 

2018./2019. (usklađivanje termina kolokvija, konzultacija, najave provedbe 

terenske nastave, raspisivanje natječaja za demonstratore, dostava Detaljnih 

izvedbenih planova predmeta šeficama Katedri, sređivanje opisa predmeta u 

Nastavničkom portalu, popisima studenata po nastavnom predmetu, 

prijelaznicima s drugih visokih učilišta) 

- pripremama za realizaciju metodičkih vježbi u školama vježbaonicama i 

centrima DV Rijeka, održanom sastanku s odgajateljima mentorima u PPO 

Đurđice 17. rujna te najavi održavanja sastanka s ravnateljima škola 

vježbaonica i voditeljima Aktiva razredne nastave planiranom za 26.rujna 

2018. 

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

obrazovanje 

- broju upisanih studenata 1. godina studija nakon jesenskog roka te prijemu 

studenata koji će se održati u ponedjeljak 1. listopada u 10:00 sati 

- održanim obranama završnih radova, 18. i 19. rujna te najavi obrana 

diplomskih radova u terminu od 25 do 27. rujna 2018. 

- izvijestila je o sjednici Stručnog vijeća Centra za studije održanoj 18. rujna 

2018. s naglaskom o obilježavanju Tjedna cjeloživotnog učenja, Sajma 

stipendija, zajedničkoj listi izbornih kolegija Sveučilišta, pregovorima oko 

korištenja antiplagijat sustava Turnitin 

 

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju informirao je: 

- podsjetio je članove Vijeća da je Natječaj ¨UNIRI projekti¨, za prijavu 

znanstvenih projekata, otvoren do 7. listopada 2018. 

- prenio je informaciju s 7. sjednice SVIP-a, da je za sve znanstvenike 

Sveučilišta u Rijeci u izradi Researcher ID-a 

- o gostovanju profesora Jozefa Zentka (Slovačka) na našem Fakultetu u sklopu 

Erasmus programa razmjene nastavnoga osoblja, u listopadu ove godine 

- da je doc. dr. sc.  Maja Verdonik sudjelovala na 2. konferenciji o 

pripovijedanju kao načinu rada s djecom i mladima, koja se održala u 

Varaždinu 23. i 24. kolovoza 2018.  

- da je doc. dr. sc. Vilko Petrić objavio sa suradnicima članak u relevantnom 

kineziološkom časopisu Sustainability, indeksiranom u bazi Current Contens s 

Impact Factorom 2,18 

 

Prodekan za poslovne odnose i razvoj informirao je o nabavci i montaži LCD 

monitora na kojem će se prikazivati važne fakultetske obavijesti na zidu pokraj 

predavaonice 241 (u glavnom predvorju Fakulteta). 

Također ja kao predsjednik Izbornog povjerenstva za studentske izbore dao 

informaciju da su odgođeni izbori za studentskog predstavnika u VIII. sveučilišnoj 

izbornoj jedinici (izvanredni studenti), jer nije bilo kandidata. 



 

 

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

informacije o aktivnostima studentskih predstavnika SZ UFRI. 

 

 

Ad4) Na temelju članka 92. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

(NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 

94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje USRH, 60/15 – Odluka USRH i 131/17) i 

članka 86. Statuta Sveučilišta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo   

 

O D L U K U 

 

1. prof. dr. sc. Mileni Valenčič Zuljan, nastavnici Pedagoškog fakulteta 

Sveučilišta u Ljubljani, Republika Slovenija, povjerava se izvođenje nastave u 

zimskom semestru akademske godine 2018./2019. iz predmeta Profesionalne 

kompetencije odgajatelja, na diplomskom sveučilišnom studiju Rani i 

predškolski odgoj i obrazovanje; 

 

2. Ova Odluka podliježe suglasnosti Senata Sveučilišta u Rijeci. 
 

 

Ad4a) Na temelju članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci i članka 5. 

Pravilnika o studiranju na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Fakultetsko 

vijeće jednoglasno je donijelo   

 

O D L U K U 

 

Naslovnom predavaču Darku Đekiću, prof., povjerava se izvođenje nastave u 

zimskom semestru akademske godine 2018./2019. iz predmeta Glazbeno pismo 

(1P+1V+0S), na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom 

Učiteljskom studiju.  

 

 

Ad5) Na temelju članka 79. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

(NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 

94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje USRH, 60/15 – Odluka USRH i 131/17) i 

članka 5. Pravilnika o studiranju na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, 

Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo   

 

O D L U K U 

 

I. 

  Usvajaju se Izvedbeni planovi nastave za akademsku godinu 2018./2019. za 

redovite studije: preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i 

obrazovanje i integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij. 

 

II. 

 Izvedbeni planovi nastave redovitih studija iz točke I. ove Odluke objavit će se na 

mrežnim stranicama Fakulteta. 



 
 

Ad6) Na temelju članka 79. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka USRH, 46/07, 

45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje USRH, 60/15 – Odluka 

USRH i 131/17) i članka 5. Pravilnika o studiranju na Učiteljskom fakultetu 

Sveučilišta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo   

 

O D L U K U 

 

I. 

  Usvaja se Izvedbeni plan nastave za akademsku godinu 2018./2019. za 

izvanredni studij: diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje. 

 

II. 

  Izvedbeni plan nastave izvanrednog studija iz točke I. ove Odluke objavit će 

se na mrežnim stranicama Fakulteta. 

 
 

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 većinom glasova (s 4 suzdržana i 1 glasom protiv) donijelo je 

 

O D L U K U 

o raspisivanju javnog natječaja 

 

1) za izbor jednog/jedne nastavnika/ce u nastavno zvanje i na radno mjesto viši 

predavač iz umjetničkog područja, polja glazbena umjetnost, na neodređeno 

vrijeme s punim radnim vremenom. 

 

U Stručno povjerenstvo za izbor nastavnika imenuju se: 

- Sanja Minić, v. pred., Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, predsjednica 

- Snježana Habuš Rončević, v. pred., Odjel za izobrazbu učitelja i 

odgojitelja Sveučilišta u Zadru, članica 

- Branimir Magdalenić, v. pred., Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 

član 

 

2) za izbor jednog/jedne suradnika/ce u suradničko zvanje i na radno mjesto 

poslijedoktoranda u interdisciplinarnom području znanosti, polju obrazovne 

znanosti, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom. 

 

U Stručno povjerenstvo za izbor suradnika imenuju se: 

- izv. prof. dr. sc. Renata Čepić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 

predsjednica 

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

članica 

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

članica 

 



 

Ad8) 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, 60/15 – Odluka 

USRH i 131/17), 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. Lidija Vujičić reizabire se na znanstveno-nastavno radno mjesto 

izvanrednog profesora u području društvenih znanosti, polju pedagogije, grane 

pedagogija ranog i predškolskog odgoja na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u 

Rijeci. 

 

2. Dr. sc. Lidija Vujičić reizabire se na znanstveno-nastavno radno mjesto 

izvanrednog profesora s obvezom provođenja reizbora ili izbora na više radno 

mjesto u skladu s propisima kojima se uređuje znanstvena djelatnost i visoko 

obrazovanje. 

 

 

Ad8a)  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, 60/15 – Odluka 

USRH i 131/17), 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. Petra Pejić Papak reizabire se na znanstveno-nastavno radno mjesto 

docenta u području društvenih znanosti, polju pedagogije, grane didaktika na 

Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 

 

2. Dr. sc. Petra Pejić Papak 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. 

 

 

Ad8b) 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, 60/15 – Odluka 

USRH i 131/17), 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. Dunja Anđić reizabire se na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta 

u području društvenih znanosti, polju pedagogije, grane opća pedagogija na 

Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 

 

2. Dr. sc. Dunja Anđić 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. 

 

 

Ad8c) 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, 60/15 – Odluka 

USRH i 131/17), 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. Maja Verdonik reizabire se na znanstveno-nastavno radno mjesto 

docenta u području humanističkih znanosti, polju filologija, grane teorija i 

povijest književnosti na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 

 

2. Dr. sc. Maja Verdonik 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. 
 

 

Ad9) Pod točkom razno doc. dr. sc. Mirna Marić zatražila je očitovanje o mogućnosti 

imenovanja komentora studentima za izradu završnih/diplomskih radova. 

 

Dovršeno u 14:15 sati. 

 

 

   Zapisničar          Dekanica  

 

 

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


