
Z A P I S N I K 

 

126. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 15. listopada 

2018. s početkom u 12:00 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, izv. 

prof. dr. sc. Mirna Marić, doc. dr. sc. Jasminka Mezak, doc. dr. sc. Petra Pejić Papak, 

doc. dr. sc. Vilko Petrić,  izv. prof. dr. sc. Sanja Skočić Mihić, izv. prof. dr. sc. Sanja 

Tatalović Vorkapić, izv. prof. dr. sc. Biljana Trajkovski, izv. prof. 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, predstavnica 

zaposlenika Helena Smokrović te studentske predstavnice Ines Šoštarić, Tara Đuričić 

i Bea Mihaljević  

 

Odsutni: doc. dr. sc. Maja Opašić, doc. dr. sc. Zlata Tomljenović te studentska 

predstavnica Katarina Konestabo  

 

 

DNEVNI RED 

 

 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 125. sjednice Fakultetskog vijeća održane 19. rujna 

2018.  

2. Informacije dekanskog kolegija 

3. Informacije studentskih predstavnika 

4. Informacija o rezultatima studentskog vrednovanja nastave u ljetnom semestru 

akademske godine 2017./2018. 

5. Javna rasprava o prijedlogu Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Učiteljskog fakulteta u Rijeci 

6. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju časopisa 

„Odgojno-obrazovne teme“ 

7. Prijedlog Odluke o primjeni Etičkog kodeksa Sveučilišta u Rijeci i Dodatka 

Etičkom kodeksu Sveučilišta u Rijeci na Učiteljskom fakultetu u Rijeci  

8. Raspisivanje natječaja za izbor nastavnice 

9. Prijedlog za pokretanje postupka dodjele počasnog zvanja professor emeritus  

dr. sc. Aleksandri Pejčić  

10. Razno 

 

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno.  

  

Prije početka sjednice dekanica je čestitala izabranim studentskim predstavnicama u 

novi saziv Studentskog zbora Učiteljskog fakulteta u Rijeci i u Fakultetsko vijeće te je 

ujedno čestitala predsjednici našeg Studentskog zbora Ines Šoštarić koja je kao 

predstavnik studenata izabrana za članicu Senata Sveučilišta u Rijeci. 
 

Ad1) Zapisnik sa 125. sjednice Fakultetskog vijeća održane 19. rujna 2018. prihvaćen 

je jednoglasno bez primjedbi. 

 



Ad2) Dekanica je informirala Vijeće: 

- o programu Dana Fakulteta koji će se obilježiti od 22. do 27. listopada 2018. 

- o konstituirajućoj sjednici Studentskog zbora Učiteljskog fakulteta u Rijeci 

održanoj 27. rujna 2018. 

- o početku izvođenja nastave na programu cjeloživotnog učenja Rane odgojno-

obrazovne intervencije za djecu i učenike s problemima u ponašanju 13. 

listopada 2018 

- o predstojećoj Eurochild konferenciji 2018. koja će se održati u Opatiji od 29. 

do 31. listopada 2018.  

- da je 01. listopada 2018. donesena Odluka o sredstvima potpore znanstvenom 

radu nastavnicima i suradnicima Fakulteta u akademskoj godini 2018./2019.  

 

Prodekanica za nastavu i studente informirala je o: 

- početku nastave u  ak. god. 2018./2019. i realizaciji nastavnih aktivnosti u 

vježbaonicama, odobrenjima terenske nastave i praćenju naznačenih 

događanja prema Kalendaru nastave. Zahvalila je Studenskom zboru na 

koordiniranju prijema studenata 1. godina studija održanom 1. listopada 2018. 

- odlukama o studentima demonstratorima koji su se prijavili na Natječaj za 

izbor demonstratora u akademskoj godini 2018./2019. 

- proceduri prijava tema završnih i diplomskih radova te brojčanim odrednicama 

pristupnika po nastavniku mentoru koje će se razmatrati na katedrama, a 

studenti će teme odabirati putem sustava u siječnju 2019. (neformalni 

razgovori sa studentima u svezi potencijalnih tema započet će 18. listopada) 

- najavi sastanka s predstavnicima svih studijskih godina koji će se održati 17. 

listopada 2018. 

- sjednici Stručnog vijeća Centra za studije održanoj 9. listopada 2018.  

 

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju informirao je: 

- da je sukladno prethodno najavljenom došlo do rekonstrukcije Savjeta za 

znanost i Stručnoga vijeća za internacionalizaciju i projekte Sveučilišta u 

Rijeci. Savjet za znanost, čija će se operativnost očitovati u donošenju 

strategija Sveučilišta u Rijeci, činit će predstavnici različitih znanstvenih 

područja (9 članova), dok će se SVIP baviti istraživanjem, 

internacionalizacijom znanosti i projektima u sklopu Sveučilišta, a članstvo će 

činiti prodekani za znanost i internacionalizaciju sveučilišnih sastavnica 

- da je završen Natječaj za UNIRI projekte na koji je pristiglo 250 prijava i sada 

slijedi evaluacija planiranih projekata nakon čega će u studenom biti 

objavljena privremena lista prihvaćenih projekata; kandidatima će biti 

ponuđena mogućnost prigovora (5 dana), a u prosincu će uslijediti konačna 

lista prihvaćenih projektnih prijedloga  

 

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

sjednicu.  

 

Ad3) Predstavnica studenata Ines Šoštarić informirala je: 

- o organizaciji kampa za brucoše Ribroo od 27. do 30. rujna 2018. 

- da je dana 01. listopada 2018. SZ UFRI organizirao prijem brucoša na UFRI-

ju, u sklopu projekta Mladi&Mudri 

- da je 10. listopada 2018. održana Konstituirajuća sjednica Studentskog zbora 

Sveučilišta u Rijeci  



- o aktivnostima SZ UFRI na organizaciji Dana Fakulteta 

- o Sveučilišnoj brucošijadi koja će se održati 19. listopada 

- o aktivnostima vezanim za Eurochild radionice koje će se održati 30. listopada 

- najavila je brucošijadu studenata Učiteljskog fakulteta u Điru po Starom gradu 

30. listopada  

 

Ad4) Informaciju o  rezultatima studentskog vrednovanja nastave u ljetnom semestru 

akademske godine 2017./2018. dala je predsjednica Odbora za osiguravanje i 

unapređivanje kvalitete Fakulteta izv. prof. dr. sc. Nataša Vlah. 

 

Ad5) Na temelju članka 44. i  81. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko 

vijeće jednoglasno je donijelo   

 

O D L U K U 

 

 Otvara se javna rasprava o prijedlogu Statutarne odluke o izmjenama i 

dopunama Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci.  

 Javna rasprava otvorena je do 31. listopada 2018. godine. 

 Sve primjedbe i prijedlozi na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i 

dopunama Statuta dostavljaju se elektroničkim putem na elektroničku poštu tajnika 

Fakulteta.  

 Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Učiteljskog 

fakulteta u Rijeci čini sastavni dio ove Odluke. 
 

Ad6) Na temelju članka 44. 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 izdavanju časopisa 

„Odgojno-obrazovne teme“ Učiteljskog fakulteta u Rijeci u tekstu predloženom uz 

poziv za sjednicu Fakultetskog vijeća. 
 

Ad7) Na temelju članka 44. i 74.a Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko 

vijeće jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 

 

 Odredbe Dodatka Etičkom kodeksu Sveučilišta u Rijeci, usvojenog na 13. 

sjednici Senata održanoj 18. travnja 2018. i Etičkog kodeksa Sveučilišta u Rijeci, 

usvojenog na 17. sjednici Senata održanoj 17. srpnja 2018., odgovarajuće će se 

primjenjivati na Učiteljskom fakultetu u Rijeci.  

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Ad8) 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 redoviti profesor iz područja društvenih znanosti, polje pedagogija, grane 

pedagogija ranog i predškolskog odgoja, na neodređeno vrijeme s punim radnim 

vremenom. 

 

U Stručno povjerenstvo za izbor nastavnika imenuju se: 

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

predsjednica 

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

- prof. dr. sc. Maja Ljubetić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, članica 

 

Ad9) Povodom prijedloga Katedre za metodike nastavnih predmeta prirodnih i 

društvenih znanosti od 24. rujna 2018. za pokretanjem postupka imenovanja dr. sc. 

Aleksandre Pejčić, redovite profesorice u trajnom zvanju u mirovini, u počasno 

zvanje professora emeritusa Sveučilišta u Rijeci, provedena je rasprava nakon koje je 

Fakultetsko vijeće većinom glasova (s jednim suzdržanim glasom) odlučilo da se o 

prijedlogu Katedre glasuje tajno. 

 

U Povjerenstvo za provođenje tajnog glasovanja imenovane su šefice Katedri: izv. 

prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić, doc. dr. sc. Dunja Anđić i doc. dr. sc. Maja 

Verdonik. 

 

Povjerenstvo je utvrdilo da je na sjednici nazočno 23 članova Fakultetskog vijeća s 

pravom glasa. 

 

Nakon provedenog tajnog glasovanja (s 12 glasova ZA, 6 glasova PROTIV i 5 

nevažećih glasačkih listića), Fakultetsko vijeće usvojilo je prijedlog Katedre te time 

ujedno donijelo  

 

O D L U K U 

o predlaganju dodjele počasnog zvanja professor emeritus 

 

  Sveučilištu u Rijeci predlaže se pokretanje postupka izbora dr. sc. Aleksandre 

Pejčić, redovite profesorice u trajnom zvanju u mirovini, u počasno zvanje professor 

emeritus.  

 

Ad10) Pod točkom razno ništa nije raspravljano. 

 

Dovršeno u 13:20 sati. 

 

 

     Zapisničar          Dekanica 

 

 

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


