
Z A P I S N I K 

98. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 25. travnja 

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, predstavnica nastavnika dr. sc. Ester Vidović v. pred., 

predstavnice suradnika asistentica Željka Ivković i poslijedoktorandica dr. sc. Zlata 

Tomljenović te predstavnice studenata Elena Predrag i Doria Vojnović. 

  

 

Odsutni: Vesna Katić v. pred. i predstavnica studenata Laura Višnjić  

 

 

DNEVNI RED 

1. Prihvaćanje dnevnog reda 

2. Prihvaćanje zapisnika sa 97. sjednice Fakultetskog vijeća održane 21. ožujka 

2016. 

3. Informacije dekanskog kolegija 

4. Informacije studentskih predstavnika 

5. Prijedlog strateškog programa znanstvenih istraživanja za razdoblje od 2016. do 

2020.  

6. Izvješće Odbora za kvalitetu UNIRI o rezultatima ankete o zadovoljstvu 

studenata 

7. Izbor dekana Učiteljskog fakulteta u Rijeci  

8. Razno 

 

 

Ad1) Dnevni red prihvaćen je jednoglasno uz sljedeću dopunu: 

- točka 8. mijenja se i glasi: „Predlaganje dva člana i dva zamjenika člana 

Izbornog povjerenstva za provođenje izbora za Studentski zbor UFRI-a“   

- dosadašnja točka 8. postaje točka 9. 

 

 

Ad2) Zapisnik sa 97. sjednice Fakultetskog vijeća održane 21. ožujka 2016. prihvaćen 

je jednoglasno. 

 

 

Ad3) Dekanica je izvijestila Vijeće o: 

- promociji knjige Lidije Vujičić i suradnika „Razvoj znanstvene pismenosti u 

ustanovama ranog odgoja“  

- konferenciji Carneta, uz pohvalu dr. sc. Jasminki Mezak na sudjelovanju u 

organizaciji konferencije, na žalost uz mali odaziv studenata. 

 

Prodekanica za nastavu i studente izvijestila je 

- o sjednicama Centra za studije  



- dobitnicama Rektorove nagrade za izvrsnost (Marija Vlahović - US) i 

Stipendije za izvrsnost (Ivana Marić - RPOO) 

Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju izvijestila je   

- o sjednici Savjeta za znanost i zaključku da se sredstva na projektima UNIRI 

trebaju potrošiti do kraja lipnja i o tome podnijeti financijski izvještaj 

- obvezi stalnog ažuriranja portfelja zaposlenika na share portalu UNIRI 

- nacrtu pravilnika o izborima u znanstvena zvanja koji je na javnoj raspravi 

- da su se četiri studentice prijavile za ERASMUS 

- o zadovoljstvu polaznika na programu cjeloživotnog učenja Priča koja pomaže 

po Lessac metodi za inkluzivne zajednice   

 

Prodekan za poslovne odnose i razvoj izvijestio je 

- da će se 06. svibnja održati zajednička vježba evakuacije na Učiteljskom i 

Filozofskom fakultetu 

- o protokolu za postupanje u pružanju prve pomoće koji je izradila doc. Dr. sc. 

Sanja tatalović Vorkapić 

 

  

Ad4) Predstavnice studenata izvijestile su o utrci Akademski zec, izletu u 

Golubinjak u okviru projekta Zajedno do vrha i predstojećim izborima za Studenski 

zbor UFRI-a.  

 

 

Ad5) Na temelju članka 3. Pravilnika o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje 

znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju 

dopusnice („Narodne novine“ broj: 83/2010.), Fakultetsko vijeće jednoglasno je 

donijelo 

 

O D L U K U 

1. Usvaja se Strateški program znanstvenih istraživanja Učiteljskog fakulteta u 

Rijeci za razdoblje od 2016. do 2020. godine. 

2. Strateški program čini sadržaj Elaborata za obavljanje znanstvene djelatnosti 

Učiteljskog fakulteta u Rijeci u postupku inicijalne akreditacije za obavljanje 

znanstvene djelatnosti Učiteljskog fakulteta u Rijeci. 

 

 

Ad6) Doc. dr. sc. Marinko Lazzarich prezentirao je rezultate ankete o zadovoljstvu 

studenata diplomskih i integriranih sveučilišnih studija prema kojima je Učiteljski 

fakultet u Rijeci dobio najveće ocjene. 

    

 

Ad7) Na temelju članka 32. stavka 1. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, te 

izviješća i prijedloga Povjerenstva za prikupljanje prijava kandidata za izbor dekana,  

Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću  

 

O D L U K U 

1. Utvrđuje se da kandidatkinja izv. prof. dr. sc. Lidija Vujičić ispunjava 

uvjete za izbor dekana Učiteljskog fakulteta u Rijeci. 

2. U Povjerenstvo za provođenje postupka glasovanja imenuju se: 

- doc. dr. sc. Mirna Marić 



- doc. dr. sc. Renata Čepić  

- doc. dr. sc. Biljana Trajkovski 

  

 

Na temelju članka 32. stavka 2. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, te izviješća i 

Povjerenstva za provođenje postupka glasovanja za izbor dekana,  Fakultetsko vijeće 

tajnim glasovanjem (uz 14 glasova ZA i 6 glasova PROTIV ) donijelo je sljedeću  

 

O D L U K U 
 

1. Izv. prof. dr. sc. Lidija Vujičić bira se na dužnost dekanice Učiteljskog 

fakulteta u Rijeci na vrijeme od tri godine.  

2. Mandat dekanice započinje 01. listopada 2016. godine i traje do 30. rujna 

2019. godine 

3. Ova odluka podliježe potvrdi Senata Sveučilišta u Rijeci. 
 

 

Ad8) Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o studentskom zboru i drugim 

studentskim organizacijama, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo   

 

O D L U K U 

Za članove i zamjenike članova Izbornog povjerenstva za provođenje izbora za 

Studentski zbor Učiteljskog fakulteta u Rijeci predlažu se: 

1) Doc. dr. sc. Petra Pejić Papak za članicu i doc. dr. sc. Renata Čepić za 

zamjenicu     

2) Doc. dr. sc. Mirna Marić za članicu i doc. dr. sc. Biljana Trajkovski za 

zamjenicu.  

 

 

Ad9) Pod točkom razno, doc. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić prenijela je zahvalu 

Milane Rajić s Univerziteta u Novom Sadu nakon boravka na Učiteljskom fakultetu, 

te pohvalila studentice koje su sudjelovale na Fastivalu znanosti.    

 
 

    

Dovršeno u 12.40 sati. 

 

 

Zapisničar       Dekanica  

 

 

     Veljko Grozdanić     prof.. dr. sc. Jasna Krstović 

 

 

 

 

 

 

 


