
Z A P I S N I K 

 

121. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 28. svibnja 

2018. s početkom u 12:00 sati, u predavaonici 308. 

 

Nazočni: doc. dr. sc. Dunja Anđić, izv. prof. dr. sc. Željko Boneta, izv. prof. dr. sc. 

Renata Čepić, doc. dr. sc. Marinko Lazzarich, izv. prof. dr. sc. Darko Lončarić, doc. 

dr. sc. Jasminka Mezak, doc. dr. sc. Maja Opašić, doc. dr. sc. Renata Sam Palmić, 

doc. dr. sc. Petra Pejić Papak, doc. dr. sc. Vilko Petrić,  doc. dr. sc. Sanja Skočić 

Mihić, izv. prof. 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 Sanja Minić, v. pred., 

predstavnica suradnika asistentica Antonia Ćurić, predstavnica zaposlenika Helena 

Smokrović te studentske predstavnice Bea Mihaljević, Lana Šošić, Ines Šoštarić i 

Tara Đuričić  

 

Odsutni: prof. dr. sc. Jasna Krstović, doc. dr. sc. Mirna Marić i predstavnica 

suradnika poslijedoktorandica dr. sc. Morana Drakulić  

 

 

DNEVNI RED 

 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 119. sjednice Fakultetskog vijeća održane 26. ožujka 

2018. i 120. sjednice Fakultetskog vijeća održane 11. - 14. svibnja 2018. 

elektroničkim putem 

2. Informacije dekanskog kolegija 

3. Informacije studentskih predstavnika 

4. Prijedlog polazišta za unapređivanje kvalitete studijskih programa Ranog i 

predškolskog odgoja i obrazovanja (preddiplomski i diplomski) 

5. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za izradu prijedloga Odluke o 

izmjenama i dopunama Statuta 

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pokretanju časopisa 

Učiteljskog fakulteta u Rijeci  

7. Prijedlog Pravilnika o izdavanju časopisa Odgojno-obrazovne teme 

Učiteljskog fakulteta u Rijeci 

8. Prijedlog Odluke o imenovanju Glavnog urednika, Izvršnog urednika i 

Uredništva časopisa Odgojno-obrazovne teme 

9. Izvješće o radu Centra za istraživanje djetinjstva Učiteljskog fakulteta u Rijeci 

u 2017. godini i Plan rada za 2018. godinu 

10. Izbor nastavnika/suradnika  

11. Imenovanje zamjenice studentske predstavnice - članice Odbora za 

osiguravanje i unapređivanje kvalitete  

12. Izvješće o radu asistentice 

13. Razno 

 

Dnevni red prihvaćen je jednoglasno uz nadopunu točke 10. Izbor 

nastavnika/suradnika s Izvješćem i mišljenjem Stručnog povjerenstva za izbor jednog 

nastavnika/ce u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz 

znanstvenog područja društvenih znanosti, polje edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, 

grane poremećaji u ponašanju, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.  



  
Ad1) Zapisnici sa 119. sjednice Fakultetskog vijeća održane 26. ožujka 2018. i 120. 

sjednice Fakultetskog vijeća održane 11. - 14. svibnja 2018. elektroničkim putem 

prihvaćeni su jednoglasno bez primjedbi. 

 

Ad2) Dekanica je informirala Vijeće: 

- povodom Dana Sveučilišta u Rijeci i 45. obljetnice Sveučilišta te 385. godina 

visokoga obrazovanja u Rijeci održane su svečana sjednica i dodjela 

akademskih priznanja 17. i 18. svibnja na kojima su dodijeljene Rektorove 

nagrade za izvrsnost studentima i nastavnicima u akademskoj 2017./2018. 

godini. S našeg Fakulteta nagrađene su studentica Lucija Kostadin te za 

nastavnu izvrsnost doc. dr. sc. Maja Verdonik i asistentica Željka Ivković 

- o sjednici Senata održanoj 22. svibnja 2018. na kojoj je Rektorica izvijestila o 

posjeti Ministrice prof. dr. sc. Blaženke Divjak Medicinskom fakultetu u 

Rijeci. Na sjednici se raspravljalo te su date informacije o: znanstvenim 

dopusnicama, novim programskim ugovorima, mogućnostima povezivanja 

Sveučilišta i sastavnica s institutima, o planovima za osnivanje novih 

sveučilišnih odjela – dentalne medicine i religijskih znanosti, o mogućnosti 

korištenja sredstava na znanstvenim projektima sveučilišta do kraja 2018., o 

novom ciklusu natječaja za financiranje znanstvenih projekata u rujnu 2018. 

- da su na istoj sjednici Senata donesene Odluka o izmjenama i dopunama 

Pravilnika o studijima koja će se primjenjivati od akad. god. 2018./2019. i 

Odluka kojom se utvrđuju minimalni kriteriji za odabir mentora na 

poslijediplomskim sveučilišnim studijima Sveučilišta u Rijeci, a koja će se 

svim nastavnicima Fakulteta dostaviti putem e-maila  

- o uključivanju Fakulteta kao partnera u prijavi projekta Inoviranje programa 

učiteljskih i odgojiteljskih studija primjenom HKO-a prijavitelja Učiteljskog 

fakulteta u Zagrebu na poziv za dostavu projektnih prijedloga – „Provedba 

HKO-a na razini visokog obrazovanja“ 

 

Prodekanica za nastavu i studente informirala je o: 

- provedbi nastavnih aktivnosti (terenske nastave, gostujući predavači), 

odlascima na terensku nastavu uz prethodnu najavu, a u skladu s planiranim u 

DINP-u te dostavom podataka tajnici o odredištu i imenima studenata radi 

otvaranja putnog naloga (u svrhu osiguravanja studenata) te o potrebi 

pridržavanja termina održavanja konzultacija u vremenu kada satnicom 

studenti nemaju nastavu,  

- sjednicama Stručnog vijeća Centra za studije održanih 11.travnja i  15. svibnja 

2018. s posebnim osvrtom na točku o izmjenama i dopunama Pravilnika o 

studijima 

- pripremi Izvedbenog nastavnog plana za akad .god. 2018./2019. ( predloženim 

opterećenjima nastavnika s održanih Katedri, najavi revidiranja obrazaca 

Opisa predmeta u skladu s opterećenjima i po usvajanju novog Pravilnika o 

studiranju) 

- posjetu učenika 2. razreda OŠ „Nikola Tesla“ u pratnji učiteljica mentorica, 

inače vježbaonice Fakulteta, s kojima je 10. svibnja na Fakultetu održana 

glazbeno-likovna radionica 

- provedbama istraživačkog dijela diplomskih radova u školama i vrtićima te 

novim naputcima o procedurama rada u sustavima Turnitin i repozitoriju 



pohrane radova Dabar ( informacija doc.dr.sc. Jasminka Mezak). Informaciji o 

projektu Studentskog zbora Sveučilišta „Akademsko pisanje“. 

- Organiziranim aktivnostima studenata u suradnji s Fakultetom (43. Škola 

stvaralaštva Novigradsko proljeće, uključivanje u radionice vježbaonice OŠ 

„Pećine“ u sklopu projekta Ivane Brlić Mažuranić, izlet s učenicima OŠ 

„Pećine“ u Ogulin, sudjelovanju studenata Udruge UFRI sport na 

međunarodnim sportskim igrama u Izoli, gostovanje i aktivnosti studentica iz 

Belgije) 

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju informirao je: 

- o Natječaju za inicijalne potpore Sveučilišta u Rijeci 

- da će na mrežnim stranicama Fakulteta biti postavljen protokol i hodogram 

aktivnosti odlaznih studenata u sklopu Erasmus programa mobilnosti  

- o dvotjednom gostovanju dr. sc. Anite Rončević na Sveučilištu Ružomberok 

(Slovačka) u sklopu međunarodnoga Erasmus programa mobilnosti 

nastavnoga osoblja, u razdoblju 23.4.-5.5. 2018. 

 

Prodekan za poslovne odnose i razvoj informirao je: 

- da je u tijeku prikupljanje dokumentacije u svrhu prijave na poziv MZO-a za 

financiranje ili sufinanciranje održavanja i obnove građevina visokih javnih 

učilišta u 2018. godini, a kako bi se predavaonica U-407 adaptirala i opremila 

kao STEM laboratorij 

- da je u tijeku definiranje vizualnog identiteta fakultetskog loga i izrada 

propagandnog materijala  

- da je u tijeku izrada prijedloga Upute o proceduri izdavanja i obračunavanja 

putnih naloga 

- da su dovršene pripreme za izbore studentskih predstavnika u Studentski zbor 

Fakulteta koji će se održati 5. lipnja. 

 

Ad3) Predstavnica studenata Ines Šoštarić informirala je: 

- o održavanju studentskih izbora 5. lipnja 2018. 

- o održanim studentskim projektima Gradilište sreće (radionice sa studentima 

UFRI i donacije za izgradnju senzorne sobe za slijepe i slabovidne učenike u 

OŠ Pećine) i UFRI djeci (radionice u Dječjem domu I.B. Mažuranić) - 

voditeljice oba projekta Ines Šoštarić i Alma Rihić Ahmetović 

- da su studenti UFRI- ja sudjelovali na humanitarnoj utrci Wings for life u 

Zadru 6. svibnja 2018. 

- o održanom Student Day Festivalu (SDF) od 14.05. – 19.05. 

- o održanoj prezentaciji studenata sudionika na Novigradskom proljeću 14. 

svibnja 2018. - Ines Šoštarić i Tara Đuričić 

- o održanoj prezentaciji studentima o Čudotvornici 21. svibnja 2018. od strane 

PPMHP 

- da je SZ UFRI priredio doček studenticama iz Belgije  

- uputila je  poziv profesorima na sudjelovanje u projektu Zajedno do vrha 9. 

lipnja 

- iznijela je primjedbu u vezi nadoknade nastave, na koju je odgovor dala 

prodekanica za nastavu i studente doc. dr. sc. Petra Pejić Papak naglasivši 

obvezu usklađivanja nadoknade s izvođenjem nastave prema redovitoj satnici, 

a kako ne bi došlo do preklapanja iste te prethodnom najavom planirane 

nadoknade prodekanici za nastavu i studente 



Ad4) Nakon uvodnih riječi dekanice izv. prof. dr. sc. Lidije Vujičić, prijedlog 

polazišta za unapređivanje kvalitete studijskih programa Ranog i predškolskog odgoja 

i obrazovanja (preddiplomski i diplomski) obrazložila je prema materijalu priloženom 

uz poziv za sjednicu Vijeća prodekanica za nastavu i studente doc. dr. sc. Petra Pejić 

Papak. 

Nakon obrazloženja donesen je zaključak kojim se usvajaju Polazišta za 

unapređivanje kvalitete studijskih programa Ranog i predškolskog odgoja i 

obrazovanja (preddiplomski i diplomski).   

 

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

jednoglasno je donijelo   

 

O D L U K U 

 

  U Povjerenstvo za izradu prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i 

dopunama Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci imenuju se: 

1) izv. prof. dr. sc. Željko Boneta, prodekan za poslovne odnose i razvoj 

2) doc. dr.sc. Petra Pejić Papak, prodekanica za nastavu i studente 

3) doc. dr. sc. Marinko Lazzarich, prodekan za znanost i međunarodnu suradnju 

4) izv. prof. dr. sc. Sanja Tatalović, šefica Katedre za obrazovne znanosti 

5) doc. dr. sc. Dunja Anđić, šefica katedre za metodike nastavnih predmeta 

prirodnih i društvenih znanosti 

6) doc. dr. sc. Maja Verdonik, šefica Katedre za metodike nastavnih predmeta 

humanističkih znanosti i umjetnosti 

7) Željko Ševerdija, tajnik Fakulteta 

 
 

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

jednoglasno je donijelo   

 

O D L U K U 

o izmjeni i dopuni Odluke o pokretanju znanstvenog časopisa  

 

 

U Odluci o pokretanju znanstvenog časopisa donesenoj na 119. sjednici 

Fakultetskog vijeća održanoj 26. ožujka 2018. mijenja sa stavak 2. članka I. koji sada 

glasi: 

„Naslov Časopisa je „Odgojno-obrazovne teme“. 

 

Sve ostale odredbe Odluke o pokretanju znanstvenog časopisa ostaju 

neizmijenjene i na snazi. 

 
 

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

jednoglasno je donijelo   

 

O D L U K U 

 

Usvaja se Pravilnik o izdavanju časopisa „Odgojno-obrazovne teme“ Učiteljskog 

fakulteta u Rijeci u tekstu predloženom uz poziv za sjednicu Fakultetskog vijeća. 



 

Ad8)  Na temelju članka 10. Pravilnika o izdavanju časopisa „Odgojno-obrazovne 

teme“ Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo   

 

O D L U K U 

 

1. Za Glavnog urednika časopisa „Odgojno-obrazovne teme“ imenuje se izv. 

prof. dr. sc. Željko Boneta. 

2. Za Izvršnu urednicu časopisa „Odgojno-obrazovne teme“ imenuje se Danijela 

Blanuša Trošelj. 

3. Za članove Uredništva časopisa „Odgojno-obrazovne teme“ imenuju se: 

- izv. prof. dr. sc. Lidija Vujičić; 

- doc. dr. sc. Petra Pejić Papak; 

- doc. dr. sc. Marinko Lazzarich; 

- izv. prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić;  

- doc. dr. sc. Dunja Anđić; 

- doc. dr. sc. Maja Verdonik; 

- prof. dr. sc. Živka Krnjaja, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu;  

- doc. dr. sc. Tomaž Petek, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. 

4. Glavni urednik, Izvršni urednik i članovi Uredništva imenuju se na vrijeme od 

2 (dvije) godine. 

 

 

Ad9) 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 Sveučilišta u Rijeci u 2017. godini i Plan rada za 2018. godinu. 

 

 

Ad10) Na temelju članka 95. stavka 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju (“Narodne novine” broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 - OUSRH, 

46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – O i RUSRH, 60/15 – OUSRH i 131/17), 

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. Biljana Trajkovski bira se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 

mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja društvenih znanosti, 

polje kineziologija, grane kineziološka edukacija na Učiteljskom fakultetu 

Sveučilišta u Rijeci. 

 

2. Dr. sc. Biljana Trajkovski bira se na znanstveno-nastavno radno mjesto 

izvanrednog profesora na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i s 

obvezom provođenja reizbora ili izbora na više radno mjesto u skladu s 

propisima kojima se uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje. 



 

3. Ova Odluka primjenjuje se od 01. listopada 2018. 

 

 

Ad10a) Na temelju članka 97., a u vezi članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 

visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-

OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – O i RUSRH, 60/15 – OUSRH i 

131/17), članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci te Izvješća i prijedloga 

Stručnog povjerenstva za izbor suradnika, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo   

 

O D L U K U 

 

1. Akvilina Čamber Tambolaš, mag. praesc. educ., bira se u suradničko zvanje i 

na radno mjesto asistenta u interdisciplinarnom području znanosti, polju 

obrazovne znanosti, na Učiteljskom fakultetu u Rijeci. 

 

2. S izabranom suradnicom sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme, u 

trajanju od šest godina, s punim radnim vremenom.  

 

3. Ova Odluka primjenjuje se od 01. listopada 2018. godine. 
 

 

Ad10b) Na temelju članka 95. stavka 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju (“Narodne novine” broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 - OUSRH, 

46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – O i RUSRH, 60/15 – OUSRH i 131/17), 

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. Nataša Vlah bira se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 

izvanrednog profesora iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje 

edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, grane poremećaji u ponašanju na 

Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 

 

2. Dr. sc. Nataša Vlah bira se na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog 

profesora na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i s obvezom 

provođenja reizbora ili izbora na više radno mjesto u skladu s propisima 

kojima se uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje. 

 

3. Ova Odluka primjenjuje se od 01. listopada 2018. 

 

 

Ad11) Na temelju članka 8. Pravilnika o unutarnjem sustavu osiguravanja i 

unapređivanja kvalitete Učiteljskog fakulteta u Rijeci i prijedloga Studentskog zbora, 

Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo   

 

O D L U K U 

 



U Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Učiteljskog fakulteta u Rijeci 

imenuje se Helena Hastor, zamjenica predstavnice studenata. 

 

Zamjenica se imenuje na mandat do isteka akademske godine 2017./2018. 

 

 

Ad12) Na temelju članka 97.a stavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju (“Narodne novine” broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka 

USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14. – Odluka USRH i 131/17) i 

članka 12. Pravilnika o ocjenjivanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora 

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

 

O D L U K U 

 

Usvaja se izviješće i prijedlog mentora, te se rad asistentice Danijele Blanuše 

Trošelj u prethodnoj godini dana ocjenjuje pozitivno. 

 

 

Ad13) Pod točkom razno ništa nije raspravljano. 

 

Dovršeno u 13:45 sati. 

 

 

       Zapisničar           Dekanica  

 

 

      Željko Ševerdija, dipl. iur., v.r.            izv. prof. dr. sc. Lidija Vujičić, v.r. 


