
Z A P I S N I K 

99. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 13. lipnja 2016. s početkom u 09.30 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. 

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, izv. prof. dr. sc. Lidija 

Vujičić, predstavnice nastavnika dr. sc. Ester Vidović v. pred. i Vesna Katić v. pred., predstavnice suradnika asistentica Željka 

Ivković i poslijedoktorandica dr. sc. Zlata Tomljenović te predstavnica studenata Laura Višnjić. 

  

Odsutni: doc. dr. sc. Darko Lončarić, doc. dr. sc. Renata Sam Palmić i predstavnice studenata Elena Predrag i Doria Vojnović.  

 

 

DNEVNI RED 

1. Prihvaćanje dnevnog reda 

2. Prihvaćanje zapisnika sa 98. sjednice Fakultetskog vijeća održane 25. travnja 2016. 

3. Informacije dekanskog kolegija 

4. Informacije studentskih predstavnika 

5. Prijedlog odluke o izmjenama studijskog programa Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog 

studija 

6. Prijedlog odluke o izmjenama studijskog programa Diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 

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

humanističkih znanosti, polju filologije, grani kroatistika   

8. Raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača u području 

društvenih znanosti, polju kineziologije, grani kineziološka edukacija i imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor 

nastavnika 

9. Raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača u području prirodnih 

znanosti, polje matematike (na katedri za metodike nastavnih predmeta prirodnih i društvenih znanosti) i imenovanje 

Stručnog povjerenstva za izbor nastavnika  

10. Prijedlog prijave Izdanja Sveučilišta za 2016. godinu 

11. Izvješće o rezultatima projekta „Do uspjeha bez prepreka. Studenti inspektori arhitektonskih barijera“. 

12. Nacrt pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata 

13. Razno 

 

 

Ad1) Dnevni red prihvaćen je jednoglasno 

 

 

Ad2) Zapisnik sa 98. sjednice Fakultetskog vijeća održane 25. travnja 2016. prihvaćen je jednoglasno. 

 

 

Ad3) Dekanica je izvijestila Vijeće o: 

- sjednici Senata na kojoj je bilo riječi da će se znanstveni projekti koji se realiziraju na teret Sveučilišta vjerojatno produljiti još 

godinu dana, nakon prethodnih prosudbi  

- da je doc. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić prijavila znanstveni projekt na natječaj Nacionalne zaklade za znanost i da joj je tom 

prigodom otvorena mogućnost prijave putem Učiteljskog fakulteta 

- da je 09. lipnja 2016. Učiteljski fakultet potpisao Sporazum o suradnji s Osnovnom waldorfskom školom. 

 

Prodekanica za nastavu i studente izvijestila je 

- o obavljenim pripremama za natječaje za upis studenata na studije UFRI-a 

- o okončanim studentskim izborima za Studentski zbor UFRI-a i ponavljanju izbora za Studentski zbor UNIRI-a 

- da još uvijek traju aktivnosti oko utvrđivanja izbornih predmeta na razini UNIR-a 

- da se što prije predaju evidencije o održanoj nastavi u lipnju 2016. 

 

Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju izvijestila je   

- o realiziranoj suradnji sa studentima iz Belgije i asistenticom sa Univerziteta u Beogradu  koja je boravila na Fakultetu u 

okviru Erasmusa 

- o sudjelovanju nastavnika UNIRI-a na znanstvenim skupovima 

- da će se vjerojatno produljiti ERASMUS natječaj za nastavnike 

 

  

Ad4) Predstavnica studenata nije imala posebnih informacija.  

 

 

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

 



O D L U K U 

o izmjenama studijskog programa Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija  

 

I. 

1. Naziv i nastavno opterećenje izbornog predmeta Učenici s poremećajima u ponašanju  mijenja se i glasi: Učenici s 

problemima u ponašanju   2P -0V -1S.  

2. Naziv i nastavno opterećenje izbornog predmeta Odgoj i obrazovanje darovitih mijenja se i glasi: Poticanje darovitih  

2P-0V-1S. 

 

II. 

Ova odluka primjenjuje se od akademske godine 2016/2017.  

 

 

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

 

 

O D L U K U 

o izmjenama studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 

 

I. 

Naziv izbornog predmeta (Modul 2.A)  Pretraživanje baza podataka mijenja se i glasi: Organizacija i analiza podataka.  

 

II. 

Ova odluka primjenjuje se od akademske godine 2016/2017.  

 

 

Ad7) Na temelju članka 95. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i 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. Maja Opašić, prof. hrvatskog jezika i književnosti, bira se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 

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.  

 

 

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 nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača u 

području društvenih znanosti, polju kineziologije, grani kineziološka edukacija  

 

2. U Stručno povjerenstvo za izbor nastavnika imenuju se: 

- doc. dr. sc. Biljana Trajkovski, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci 

- Dragan Kinkela, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci 

- doc. dr. sc. Iva Blažević, Sveučilište „Jurja Dobrile“ u Puli 

 

 

Ad9) 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 nastavno zvanje i na radno mjesto predavača u području u 

području prirodnih znanosti, polje matematike (na katedri za metodike nastavnih predmeta prirodnih i društvenih 

znanosti).  

 

2. U Stručno povjerenstvo za izbor nastavnika imenuju se: 

- prof. dr. sc. Tibor Pogany, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci 

- prof. dr. sc. Sanja Rukavina, Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci 



- Miljenko Stanić, v. pred., Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci 

 

Ad10) Na temelju članka 13. Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 

 

Povjerenstvu za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci predlaže se sljedeća Prijava izdanja Sveučilišta u Rijeci, u 

2016. godini: 

Monografija „Profesionalni razvoj učitelja: status, ličnost i transverzalne kompetencije“. 

 Urednice: doc. dr. sc. Renata Čepić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci i     prof. dr. sc. Jana Kalin, Filozofska 

fakulteta Univerze v Ljubljani  

 

Autori poglavlja, članovi projektnog tima: doc. dr. sc. Renata Čepić, doc. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić, doc. dr. sc. 

Dunja Anđić, doc. dr. sc. Darko Lončarić, doc. dr. sc. Sanja Skočić Mihić, izv. prof. dr. sc. Jana Kalin i doc. dr. sc. Barbara Šteh.  

 

  

Ad11) Rezultate projekta „Do uspjeha bez prepreka. Studenti inspektori arhitektonskih barijera“ Fakultetskom vijeću prezentirala 

je ukratko doc. dr. sc. Sanja Skočić Mihić. 

 

 

Ad12) Nacrt pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata prezentirao je ukratko tajnik i ujedno pozvao studente i nastavnike da 

se uključe u raspravu i dostave svoje prijedloge na predloženi tekst Pravilnika. Za sljedeću sjednicu pripremio bi se osvrt na 

eventualno dostavljene prijedloge.    

 

 

Ad13) - 

 

    

 

Dovršeno u 10.30 sati. 

 

 

Zapisničar       Dekanica  

 

 

     Veljko Grozdanić     prof.. dr. sc. Jasna Krstović 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


