
 

Z A P I S N I K 

95. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 01. veljače 2016. s početkom u 

09.30 sati, u predavaonici 410. 

 

Nazočni: doc. dr. sc. Dunja Anđić, doc. dr. sc. Željko Boneta, doc. dr. sc. Renata Čepić, prof. dr. sc. Jasna 

Krstović, doc. dr. sc. Darko Lončarić, doc. dr. sc. Marinko Lazzarich, doc. dr. sc. Mirna Marić, doc. dr. sc. 

Petra Pejić Papak, doc. dr. sc. Sanja Skočić Mihić, doc. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić, doc. dr. sc. Biljana 

Trajkovski, doc. dr. sc. Nataša Vlah,  doc. dr. sc. Maja Verdonik, predstavnici nastavnika Vesna Katić v. 

pred. i dr. sc. Ester Vidović v. pred., predstavnice suradnika asistentica Željka Ivković i poslijedoktorandica 

dr. sc. Zlata Tomljenović te predstavnica studenata Elena Predrag.  

 

Odsutni: doc. dr. sc. Renata Sam Palmić, izv. prof. dr. sc. Lidija Vujičić te  predstavnice studenata Laura 

Višnjić i Doria Vojnović.  

 

Na 5. točki dnevnoga reda sjednici su nazočile i asistentice: Jelena Dragović, Morana Drakulić i Zlatka 

Gregorović,  

 

DNEVNI RED 

 

1. Prihvaćanje dnevnog reda 

2. Prihvaćanje zapisnika sa 94. sjednice Fakultetskog vijeća održane 10. prosinca 2015. 

3. Informacije dekanskog kolegija 

4. Informacije studentskih predstavnika 

5. Nacrt strateškog programa znanstvenih istraživanja za razdoblje 2016 – 2020.  

6. Izvješće stručnog povjerenstva o izboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 

docenta u području humanističkih znanosti, polju filologija, grani kroatistika 

7. Izvješće stručnog povjerenstva o reizboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 

docenta u području društvenih znanosti, polju psihologije  

8. Izvješće stručnog povjerenstva o reizboru nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 

docenta u području humanističkih znanosti, polju znanost o umjetnosti  

9. Izvješće stručnog povjerenstva o reizboru nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg 

predavača u području društvenih znanosti, polju kineziologije  

10. Izvješće mentora o vrednovanju rada asistenta  

11. Izvješće o radu Centra za istraživanje djetinjstva 

12. Raspisivanje natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 

izvanrednog profesora u području društvenih znanosti, polju sociologije, grani posebne sociologije i 

imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor nastavnika 

13. Prijedlog procedure za povjeravanje nastave inozemnom nastavniku 

14. Izvješće nastavnika o sudjelovanju u Erasmus programu 

15. Razno. 

 

 

Ad1) Dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 

 

Ad2) Zapisnik sa 94. sjednice Fakultetskog vijeća održane 10. prosinca 2015. prihvaćen je jednoglasno. 

 

Ad3) Dekanica je izvijestila o 

- svečanoj sjednici Zaklade Sveučilišta u Rijeci na kojoj je dodijeljena nagrada Zaklade u kategoriji 

Znanstvenici – područje društvenih i humanističkih znanosti našoj nastavnici doc. dr. sc. Sanji Tatalović 

Vorkapić 

- posjetu, u okviru međunarodne suradnje, Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani (dr. sc. Jasna 

Krstović, dr. sc. Lidija Vijičić, dr. sc. Željko Boneta, dr. sc. Petra Pejić papak i dr. sc. Anita Rončević) 

-sjednici Senata na kojoj su konačno usvojeni planovi zapošljavanja svih sastavnica, uz prioritete: 

napredovanje asistenata koji su doktorirali u poslijedoktorande, napredovanje poslijedoktoranada kojima 



istječu ugovori o radu u docente, rješavanje nedostatnih koeficijenata na Učiteljskom fakultetu i Odjelu za 

matematilu. 

- razgovoru s rektorom oko realizacije naših zahtjeva za napredovanjem dr. sc. Sanje Tatalović Vorkapić i 

dr. sc. Darka Lončarića 

- pripremama za izradu izvješća o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci.    

  

Prodekanica za nastavu i studente izvijestila je   

- o novom, jednostavnijem načinu prijavljivanja ispita putem ISVU sustava po rokovima, a ne više prema 

terminima 

- obvezi ažuriranja sylabusa za ljetni semestar akademske godine 2015/2016. 

-  da se potrebe za korištenje Dječjeg vrtića Rijeka trebaju dostaviti do 15. veljače 2016. 

- zajedničkoj sveučilišnoj listi izbornih kolegija na kojoj su tri predmeta naših nastavnika  

-da zakašnjele isprike studenata zbog odsustvovanja s nastave i s tim u vezi stjecanja bodova ne treba 

uvažavati  

 

Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju izvijestila je o 

- Novom ugovoru o međunarodnoj suradnji s Univerzitetom u Novom Sadu  

- raspisanim Erasmus natječajima za nastavnike i studente 

- posjeti studenata predškolskog odgoja sa Sveučilišta u Gentu (Belgija), u travnju 2016.   

 

U okviru ove točke dr. sc. Darko Lončarić postavio je pitanje daljnjeg postupanja glede zahtjeva Fakulteta 

za njegovim napredovanjem na više radno mjesto, s obzirom da zahtjev stoji u Rektoratu tri mjeseca, te 

zašto više ne postoji mogućnost uvida u zapisnike Senata Sveučilišta na share portalu. 

Dekanica je odgovorila da ne vidi nikakve prepreke da se o stanju zahtjeva Darko Lončarić i osobno 

informira kod rektoru, dok je mišljenja da su problemi sa zapisnicima Senata posljedica promjena koje se 

događaju sa share portalom. Tajnik je dodao da bi zapisnici sa službenih sjednica tijela javnih vlasti trebali 

biti objavljeni na mrežnim stranicama.   

 

Ad4) Predstavnica studenata izvijestila je Vijeće:  

- da je Studentski zbor pozitivno reagirao na novi način prijavljivanja ispita 

- o izvanrednoj sjednici Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci koja će se održati 02.večljače 2016. u 10.30 u 

Sali senata, na kojoj će se raspravljati o prijedlogu za uvećanje školarina,  

- maškaranoj grupi „Kampus“ koja će nastupiti na Riječkom karnevalu i u kojoj je oko 30 studenata 

Učiteljskog fakulteta   

 

 

Ad5) Detaljno obrazloženje o Nacrtu strateškog programa znanstvenih istraživanja za razdoblje 2016–2020. 

dala je dekanica s posebnim osvrtom na razloge za predlaganje novog znanstvenoistraživačkog profila 

Fakulteta u pravcu interdisciplinarnog područja znanosti, polja obrazovanih znanosti.  

Dodatno je skrenula pozornost na dijelove Strateškog plana na kojima tek trebaju raditi Katedre, odnosno 

priloge koje trebaju popuniti osobe u znanstvenim zvanjima i asistenti na doktorskim studijima. Nakon što 

se dokumentacija kompletira izradit će  se konačne analize pojedinih dijelova plana. 

Detaljnije o predstojećim zadacima na izradi priloga Strateškog plana razgovarat će se na panel diskusiji 

koja će se održati u ponedjeljak 08. veljače 2016. s početkom u 10,00 sati. 

    

 

Ad6) Na temelju članka 44. Statuta, te Izviješća i prijedloga Stručnog povjerenstva za izbor nastavnika 

Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

O D L U K U 

1. Dr. sc. Goran Novaković bira se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno docenta u području 

humanističkih znanosti, polju filologije, grani kroatistika na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u 

Rijeci.  

 



2. S izabranom osobom sklopit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme s obvezom provođenja 

reizbora ili izbora na više radno mjesto u skladu s propisima kojima se uređuje znanstvena 

djelatnost  i visoko obrazovanje.  

 

  

Ad7) Na temelju 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) Doc. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić reizabire se na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta u 

području društvenih znanosti, polju psihologije na Učiteljskom fakultetu u Rijeci. 

 

2) Doc. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić 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. 

 

 

Ad8) Na temelju 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) Doc. dr. sc. Mirna Marić reizabire se na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta u području 

humanističkih znanosti, polju znanost o umjetnosti na Učiteljskom fakultetu u Rijeci. 

 

2) Doc. dr. sc. Mirna Marić 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) Na temelju 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 

Dragan Kinkela, v. pred. reizabire se na nastavno radno mjesto višeg predavača u području društvenih 

znanosti, polju kineziologije na Učiteljskom fakultetu u Rijeci. 

 

 
Ad10) Na temelju članka 12. Pravilnika o ocjenjivanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora 

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

 

O D L U K U 

Usvaja se izviješće i prijedlog mentora, te se rad asistentice Antonie Ćurić u 2015. godini ocjenjuje 

pozitivno. 

 

 
Ad11) Na temelju članka 44. Statuta, a u vezi s člankom 7. Pravilnika o ustrojstvu i radu Centra za 

istraživanje djetinjstva Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

O D L U K U 

  Usvaja se Izvješće o radu Centra za istraživanje djetinjstva Učiteljskog fakulteta u Rijeci u 2015. 

godini.  

 



 

Ad12) 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 

1. Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 

mjesto izvanrednog profesora u području društvenih znanosti, polju sociologije, grani posebne 

sociologije. 

 

2. U Stručno povjerenstvo za izbor nastavnika imenuju se: 

- prof. dr. sc. Boris Banovac, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci 

- prof. dr. sc. Vjeran Katunarić, Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru 

- prof. dr. sc. Rade Kalanj, Odsjek za sociologiju Sveučilišta u Zagrebu 

 

 

Ad13) Na temelju članka 44. Statuta, Fakultetskom vijeću jednoglasno je usvojilo 

 

P r o c e d u r u 

za povjeravanje nastave inozemnom nastavniku 

1) Inozemnom nastavniku povjerava se izvođenje nastave iz određenog predmeta pod uvjetima 

predviđenim Statutom Sveučilišta u Rijeci.  

2) Prijedlog za povjeravanje nastave inozemnom nastavniku utvrđuje katedra u dogovoru s predmetnim 

nastavnikom, prodekanom nadležnim za međunarodnu suradnju i prodekanom nadležnim za nastavu 

u postupku pripreme izvedbenog plana nastave za sljedeću akademsku godinu. 

3) Prijedlog za povjeravanje nastave inozemnom nastavniku katedra treba dostaviti Fakultetskom vijeću 

najkasnije do 15. svibnja tekuće godine. Iznimno, ako se nastava iz određenog predmeta izvodi u 

ljetnom semestru, prijedlog za povjeravanje nastave treba se dostaviti Fakultetskom vijeću najkasnije 

do 15. rujna tekuće godine. 

4) Odluka Fakultetskog vijeća o povjeravanju nastave inozemnom nastavniku podliježe suglasnosti 

Senata Sveučilišta u Rijeci. 

 

 

Ad14) Doc. dr. sc. Maja Verdonik podnijela je izvješće o boravku na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u 

Ljubljani u vremenu od 12. do 16. listopada 2015, u okviru sudjelovanja u Erasmus programu za nastavnike 

(programa mobilnosti nastavnog osoblja Sveučilišta u Rijeci). 

  

 

Ad15) Pod ovom točkom dnevnoga reda predstavnici asistenata problematizirali su evidentiranje uvjeta 

Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta koji se odnose na pomaganje studentima u 

izradi završnih, odnosno diplomskih radova. 

Kao moguće rješenje dekanica je ponudila da se asistentima nakon svakog završnog/diplomskog ispita na 

prijedlog mentora izdaje potvrda o pomaganju.  

 

Dovršeno u 12.10 sati. 

 

 

Zapisničar       Dekanica  

 

     Veljko Grozdanić     prof.. dr. sc. Jasna Krstović 


