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  Na temelju članka 26. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, sazivam 126. 

sjednicu Fakultetskog vijeća, koja će se održati u ponedjeljak 15. listopada 2018. s 

početkom u 12:00 sati, u predavaonici 241.  

 

 

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 

 

 

 

          Dekanica, 

 

 

          izv. prof. dr. sc. Lidija Vujičić, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O b r a z l o ž e n j e 

uz poziv za 126. sjednicu Fakultetskog vijeća 

 

 

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

vijeću predlaže se donošenje sljedeće 

 

O D L U K E 

 

 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.  

  

 

 

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

vijeću predlaže se donošenje sljedeće  

 

O D L U K E 

 

 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, 

Fakultetskom vijeću predlaže se donošenje sljedeće 

 

O D L U K E 

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 


