
 

Z A P I S N I K 

97. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 21. ožujka 2016. s početkom u 12.15 

sati, u predavaonici 308. 

 

Nazočni: doc. dr. sc. Dunja Anđić, 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 Laura 

Višnjić.  

 

Odsutni: doc. dr. sc. Željko Boneta, predstavnice studenata Elena Predrag i Doria Vojnović. 

 

 

DNEVNI RED 

1. Prihvaćanje dnevnog reda 

2. Prihvaćanje zapisnika sa 96. sjednice Fakultetskog vijeća održane 29. veljače 2016. 

3. Informacije dekanskog kolegija 

4. Informacije studentskih predstavnika 

5. Pokretanje postupka izbora dekana Učiteljskog fakulteta u Rijeci i imenovanje povjerenstva za 

prikupljanje prijava kandidata 

6. Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 

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

7. Izvješća o vrednovanju rada asistenata   

8. Razno 

 

 

Ad1) Dnevni red prihvaćen je jednoglasno uz sljedeću dopunu: 

- točka 8. mijenja se i glasi: „Prijedlog programa rada Centra za istraživanje djetinjstva Učiteljskog 

fakulteta u Rijeci, u 2016. godini“  

- dosadašnja točka 8. postaje točka 9. 

 

 

Ad2) Zapisnik sa 96. sjednice Fakultetskog vijeća održane 29. veljače 2016. prihvaćen je jednoglasno. 

 

 

Ad3) Dekanica je izvijestila Vijeće: 

- o Operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali Europskog socijalnog fonda posvećenog razvoju 

programa društveno korisnog učenja. Sveučilište u Rijeci pozvalo je Učiteljski fakultet da bude partner na 

provedbi programa Podrške razvoju partnerstva organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova. 

Nastavnici i suradnici zainteresirani za rad na projektu pozivaju se da se prijave prodekanici za znanost do 

četvrtka 24. ožujka 2016. 

- da započinje objavljivanje završnih radova studenata na repozitoriju UFRI-a Sveučilišne knjižnice Rijeka. 

 

 

Ad4) Predstavnica studenata nije imala dodatnih informacija.  

 

 

Ad5) Na temelju članka 31. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće na jednoglasno je 

donijelo sljedeću  

 

O D L U K U 

1. Pokreće se postupak izbora dekana Učiteljskog fakulteta u Rijeci. 



2. U Povjerenstvo za prikupljanje prijava kandidata imenuju se: 

- doc. dr. sc. Mirna Marić 

- doc. dr. sc. Renata Čepić  

- doc. dr. sc. Biljana Trajkovski 

3. Kandidati za dekana dužni su, uz prijavu za izbor, dostaviti Povjerenstvu životopis i vlastiti 

program rada za dekanski mandat, u roku od 15 dana od dana donošenja ove odluke. 

4. Po isteku roka iz prethodne točke Povjerenstvo je dužno u daljnjem roku od 15 dana dostaviti 

Fakultetskom vijeću izvješće s popisom kandidata koji su se prijavili na natječaj, njihovim 

životopisima i programima rada te prijedlogom kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor 

dekana. 

5. Ova odluka objavit će se na Oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta. 

 

 

Ad6) Na temelju članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, te izvješća i prijedloga Stručnog 

povjerenstva za izbor nastavnika, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo   

 

O D L U K U 

1. Dr. sc. Željko Boneta bira se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora 

u području društvenih znanosti, polju sociologije, grani posebne sociologije na Učiteljskom fakultetu 

Sveučilišta u Rijeci. 

2. Dr. sc. Željko Boneta bira 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. 

 

 

Ad7) 7.1. 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 Morane Drakulić u 2015. godini 

ocjenjuje pozitivno. 

 

7.2. 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 Morane Drakulić u 2015. godini 

ocjenjuje pozitivno. 

 
 

Ad8) Na temelju članka 10. Pravilnika o ustroju i radu Centra za istraživanje djetinjstva Učiteljskog 

fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 21. ožujka 2015. donijelo je 

 

O D L U K U 

Daje se suglasnost na Prijedlog programa rada Centra za istraživanje djetinjstva Učiteljskog fakulteta 

u Rijeci, u 2016. godini. 

 

 

Ad9) Pod točkom razno, doc. dr. sc. Dunja Anđić ukazala je na neadekvatnu informatičku podršku SIC-a, 

kod zastoja u radu koje pripravnik nije u stanju otkloniti.    

 
    

Dovršeno u 13.50 sati. 

Zapisničar       Dekanica  

     Veljko Grozdanić     prof.. dr. sc. Jasna Krstović 


