
 

Z A P I S N I K 

96. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 29. veljače 2016. s početkom u 

11.30 sati, u predavaonici 308. 

 

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. Renata Sam Palmić, 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, 

izv. prof. dr. sc. Lidija Vujičić, 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 Doria Vojnović.  

 

Odsutni: predstavnice studenata Laura Višnjić i Elena Predrag  

 

 

DNEVNI RED 

1. Prihvaćanje dnevnog reda 

2. Prihvaćanje zapisnika sa 95. sjednice Fakultetskog vijeća održane 01. veljače 2016. 

3. Informacije dekanskog kolegija 

4. Informacije studentskih predstavnika 

5. Izvješće o provedbi Strategije UNIRI u 2015. godini 

6. Financijsko izvješće Učiteljskog fakulteta u Rijeci za 2015. godinu 

7. Akcijski plan za provedbu Strategije UNIRI u 2016. 

8. Raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 

docenta u području humanističkih znanosti, polju filologija, grana kroatistika (za metodiku nastave iz 

hrvatskog jezika) i imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor nastavnika  

9. Povjeravanje nastave u ljetnom semestru akademske godine 2015/2016. 

10. Razno. 

 

 

Ad1) Dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 

 

Ad2) Zapisnik sa 95. sjednice Fakultetskog vijeća održane 01. veljače 2016. prihvaćen je jednoglasno. 

 

Ad3) Dekanica je izvijestila  

- da je je 26. veljače 2016. u Sveučilišnom kampusu svečano pušteno u rad superračunalo „Bura“. 

Svečanosti je nazočila i predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović. 

- da je 22. veljače 2016. službeno počelo odbrojavanje za Europske sveučilišne sportske igre Zagreb- Rijeka.  

 

Prodekanica za nastavu i studente izvijestila je o 

- pripremnim sastancima s vježbaonicama Učiteljskog fakulteta oko realizacije nastave u ljetnom semestru 

akademske godine 2015/2016.,  

- pripremama za početak izvedbe Razlikovnog programa za upis na sveučilišni diplomski studij RPOO-a 

- sjednici Stručnog vijeća Centra za studije  

- obavljenim aktivnostima za početak rada Alumni Kluba UFRI-a 

 

Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju izvijestila je  

- da su svi nastavnici dostavili podatke za izradu Strateškog programa znanstvenih istraživanja za razdoblje 

2016 – 2020. 

- održanoj edukaciji za strateški menadžment 

- osnovanoj Hrvatskoj udruzi za obrazovna istraživanja 

- da će se 14. ožujka 2016. s početkom u 13 sati na Učiteljskom fakultetu održati Erasmus info dan. 

  



Prodekan za poslovne odnose i razvoj izvijestio je o opremanju informatičke učionice novim računalima i 

softwarima.  

 

 

Ad4) Predstavnica studenata izvijestila je Vijeće:  

- o ponovnoj prijavi projekta „Zajedno do vrha“ 

- da će se 07. ožujka 2016. održati prezentacija programa kulturološke razmjene sa USA 

 

Ad5) Na temelju članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

O D L U K U 

 

Usvaja se Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014. - 2020., tijekom 2015. godine na 

Učiteljskom fakultetu u Rijeci. 

  

 

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

 

O D L U K U 

1. Usvaja se Financijsko izvješće Učiteljskog fakulteta u Rijeci za 2016. godinu. 

2. Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 128.596 kn (AOP 397) nadoknadit će se 

viškom prihoda poslovanja u iznosu od 144.503 kn (AOP 273), što rezultira viškom prihoda i 

primitaka za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015.g u iznosu od 15.907 kn (AOP 403). Navedenom 

višku pribrojava se višak prihoda prenesen iz prethodnog razdoblja u iznosu od 48.356 kn (AOP 

405), pa raspoloživi višak prihoda u sljedećem razdoblju iznosi 64.263 kn (AOP 637) koji će se 

namjenski utrošiti za rashode poslovanja u 2016. godini 

 
 

 

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

 

O D L U K U 

Usvaja se Akcijski plan za provedbu Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014 – 2020. u 2016. godini na 

Učiteljskom fakultetu u Rijeci. 

 
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 

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

mjesto docenta u području humanističkih znanosti, polju filologija, grana kroatistika (za 

metodiku nastave iz hrvatskog jezika). 

 

2. U Stručno povjerenstvo za izbor nastavnika imenuju se: 

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

- prof. dr. sc. Diana Stolac, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci 

- doc. dr. sc. Maja Verdonik, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci 

 

Ad9) Na temelju članka 44. Statuta, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

O D L U K U 



Dr. sc. Emiliji Reljac Fajs, v. pred. povjerava se izvođenje nastave na Integriranom preddiplomskom i 

diplomskom sveučilišnom Učiteljskom studiju, u ljetnom semestru akademske godine 2015/2016. iz 

nastavnih predmeta: 

- Hrvatski jezik II (2.semestar), Metodika hrvatskog jezika II (6.semestar), Jezična komunikacija (izborni, 

6.semestar), Pisano stvaralaštvo (izborni, 6.semestar). 

 

Ad10) Pod točkom razno 

- doc. dr. sc. Marinko Lazzarich izvijestio je o raspravama na Odboru za kvalitetu i Stručnom vijeću Centra 

za studije oko prijedloga za nagrađivanjem najboljih nastavnika i s tim u vezi izradom kriterija za 

nagrađivanje 

-  doc. dr. sc. Mirna Marić predložila je da se jedna predavaonica odredi namjenski za kabinetsku nastavu iz 

glazbenih predmeta, da se nabavi novi klavir jer se jedan više ne može naštimati, da se „zborno pjevanje“ 

predvidi kao izborni kolegij. Također je izvijestila da je izradila prijedlog programa cjeloživotnog učenja iz 

područja glazbe koji obuhvaća i nadarene i djecu s teškoćama u razvoju, kojega po potrebi može prezentirati 

članovima Vijeća.   

    

Dovršeno u 12.30 sati. 

 

 

Zapisničar       Dekanica  

 

     Veljko Grozdanić     prof.. dr. sc. Jasna Krstović 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


