
Z A P I S N I K 

 

153. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 17. lipnja 

2020. s početkom u 11:00 sati, u predavaonici 241. 

 

Nazočni: izv. prof. dr. sc. Dunja Anđić, doc. dr. sc. Danijela Blanuša Trošelj, izv. 

prof. dr. sc. Renata Čepić, doc. dr. sc. Lucija Jančec, izv. prof. dr. sc. Marinko 

Lazzarich, izv. prof. dr. sc. Darko Lončarić, doc. dr. sc. Jasminka Mezak, doc. dr. sc. 

Maja Opašić, izv. prof. dr. sc. Petra Pejić Papak, doc. dr. sc. Vilko Petrić, doc. dr. sc. 

Anita Rončević, izv. prof. dr. sc. Sanja Skočić Mihić, izv. prof. dr. sc. Sanja Tatalović 

Vorkapić, izv. prof. dr. sc. Biljana Trajkovski, izv. prof. dr. sc. Maja Verdonik, izv. 

prof. dr. sc. Nataša Vlah,  doc. dr. sc. Zlata Tomljenović, , doc. dr. sc. Ester Vidović, 

prof. dr. sc. Lidija Vujičić, predstavnici nastavnika izabranih u nastavna zvanja Darko 

Đekić, v. pred. i Željka Ivković Hodžić, pred., predstavnice suradnika 

poslijedoktorandica dr. sc. Morana Drakulić i asistentica Antonia Ćurić, predstavnica 

zaposlenika Manuela Prodanić te studentske predstavnice Valentina Horak i Katarina 

Konestabo  

 

Odsutni: izv. prof. dr. sc. Željko Boneta te studentske predstavnice Lana Šošić i Petra 

Orbanić 

 

 

DNEVNI RED 

 

 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 147. sjednice Fakultetskog vijeća održane 26. veljače 

2020., 148. sjednice Fakultetskog vijeća održane elektroničkim putem 3.- 4. 

ožujka 2020., 149. sjednice Fakultetskog vijeća održane elektroničkim putem 

12.- 13. ožujka 2020., 150. sjednice Fakultetskog vijeća održane elektroničkim 

putem 20.- 23. ožujka 2020., 151. sjednice Fakultetskog vijeća održane 

elektroničkim putem 6.- 8. travnja 2020. i 152. sjednice Fakultetskog vijeća 

održane elektroničkim putem 4.- 5. svibnja 2020. 

2. Informacije dekanskog kolegija 

3. Informacije studentskih predstavnika 

4. Prijedlog Očitovanja Učiteljskog fakulteta u Rijeci na Izvješće Povjerenstva za 

unutarnju prosudbu sustava kvalitete Učiteljskog fakulteta u Rijeci i Plana 

aktivnosti za unapređenje unutarnjeg sustava osiguranja kvalitete za period od 

2021. do 2023. 

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

Uredništva časopisa Odgojno-obrazovne teme  

6. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Međunarodnog izdavačkog savjeta 

časopisa Odgojno-obrazovne teme  

7. Prijedlog Odluke o ispunjavanju kriterija izv. prof. dr. sc. Sanje Tatalović 

Vorkapić za raniji izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog 

profesora 

8. Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu ispunjavanja kriterija za izbor na 

više znanstveno-nastavno radno mjesto s obzirom na zahtjev doc. dr. sc. Vilka 

Petrića za ranijim izborom  

9. Izbor nastavnice u naslovno nastavno zvanje  

10. Razno 



 

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno uz sljedeće dopune: 

- Iza točke 9. dodaje se točka 10. koja glasi: “10. Predlaganje dva člana i dva 

zamjenika člana Izbornog povjerenstva za  provođenje studentskih izbora za 

Studentski zbor Učiteljskog fakulteta u Rijeci” 

- Dosadašnja točka 10. postaje točka 11. 

 

Ad1) Zapisnici sa 147. sjednice Fakultetskog vijeća održane 26. veljače 2020., 148. 

sjednice Fakultetskog vijeća održane elektroničkim putem 3.- 4. ožujka 2020., 149. 

sjednice Fakultetskog vijeća održane elektroničkim putem 12.- 13. ožujka 2020., 150. 

sjednice Fakultetskog vijeća održane elektroničkim putem 20.- 23. ožujka 2020., 151. 

sjednice Fakultetskog vijeća održane elektroničkim putem 6.- 8. travnja 2020. i 152. 

sjednice Fakultetskog vijeća održane elektroničkim putem 4.- 5. svibnja 2020., 

prihvaćeni su jednoglasno bez primjedbi. 

 

Ad2) Dekanica je informirala Vijeće: 

- s zadovoljstvom se osvrnula na novo izdanje našeg Fakulteta - knjigu 

„Psihologija privrženosti i prilagodba u dječjem vrtiću – Psihologija dobrobiti 

djece vol. 1“ te je čestitala urednici izv. prof. dr. sc. Sanji Tatalović Vorkapić  

- ukratko je upoznala članove Vijeća sa svim do sada poduzetim radnjama 

uprave na ishođenju dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, odnosno 

upisu Fakulteta u Upisnik znanstvenih organizacija 

- da je sredstvima iz projekta "Inoviranje programa učiteljskih i odgojiteljskih 

studija primjenom HKO-a", a na kojem projektu je jedan od partnera i naš 

Fakultet, predavaonica 240 opremljena interaktivnom pametnom pločom i 

dodatnom opremom 

- da će se sredstvima iz projekta UNICEF-a Hrvatska „Poboljšanje inkluzivnosti 

inicijalnog obrazovanja odgajatelja u području ranog odgoja i obrazovanja u 

Hrvatskoj“ na kojem je jedan od partnera i naš Fakultet, opremiti jedna 

inkluzivna predavaonica 

- o prijedlogu novog Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta u Rijeci, koji 

je bio u javnoj raspravi do 10. lipnja 2020.  

- da je u tijeku postupak upisa standarda zanimanja odgajatelj djece rane i 

predškolske dobi/odgajateljica djece rane i predškolske dobi u Registar 

Hrvatskog kvalifikacijskog okvira 

 

Prodekanica za nastavu i studente informirala je o: 

- dokumentacijskim obvezama uz provedbu online ispita 

- prijavama kandidata-maturanata na studijske programe Učiteljskog fakulteta u 

sustavu NISpVU, provedenom Natječaju za upis na izvanredni studij RPOO u 

kvoti starijih od 24 godine (popunjenost kote) 

- provedenim procedurama Povjerenstva za priznavanje prethodnog učenja uz 

objašnjenja Predsjednice Povjerenstva 

- o sjednici Stručnog vijeća Centra za studije održane 16.lipnja 2020. 

- objavljenim rezultatima Natječaja Sveučilišta za razvoj potpunih online 

kolegija  

- rezultatima upitnika Odbora za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci o iskustvu 

studenata online nastavom tijekom pandemije COVID-19 od ožujka do 

svibnja 2020. Nakon danih informacija povela se rasprava te je predstavnica 

SZ UFRI Valentina Horak u bitnome izjavila da postoji nesklad između 



stvarnog zadovoljstva studenata i prikazanih rezultata te da će se o istome 

Studentski zbor pismeno očitovati. Nadalje je izjavila da je kao predsjednica 

Studentskog zbora bila u kontaktu sa studentima i da opovrgava predstavljeno 

negodovanje studenata u prikazanoj mjeri. Jasno je da postoje nezadovoljni 

pojedinci, no predmetni upitnik nije vjerodostojan prikaz većine studenata koji 

su zadovoljni online nastavom i zahvalni profesorima na maksimalnoj 

prilagodbi i razumijevanju u specifičnoj situaciji 

- rezultatima upitnika Odbora za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci o iskustvu 

nastavnika online nastavom tijekom pandemije COVID-19 od ožujka do 

svibnja 2020. 

- procedurama obrana završnih i diplomskih radova koje će se održati 15. i 16. 

srpnja 2020., povratnim informacijama mentora prijavljenih pristupnika (do 

29.6.2020.) 

- održavanju Studentskih izbora planiranih za 15. srpnja 2020. 

- najavila je hibridni model nastave prema Preporukama za izvođenju nastave u 

2020./2021. koje će se tek detaljnije razraditi na razini Sveučilišta 

- automatskom otvaranju svih kolegija iz ISVU-a u Merlinu, na jesen 

 

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju informirao je: 

- da je intenziviran rad na osmišljavanju platforme za izvođenje 

interdisciplinarnoga studijskoga programa Science & Society u sklopu 

Doktorske škole Sveučilišta u Rijeci 

- da je potpisan ugovor o suradnji s Visokom školom Artesis Plantijn u 

Antwerpenu, Belgija 

- pojačane su aktivnosti rada na YUFE mreži sveučilišnih sastavnica 

- prema najnovijoj Clarivate ranking listi Sveučilište u Rijeci nalazi se među 4 

% najboljih sveučilišta u svijetu (na 705. mjestu) 

- da je na Sveučilištu pokrenut natječaj za financiranje časopisa; uskoro se 

očekuje raspisivanje natječaja za financiranje projekata mladih znanstvenika 

- natječaj za Erasmus+ mobilnost produžen do 1. rujna 2020. godine 

 

Prodekanica za poslovne odnose i razvoj informirala je o provedenim aktivnostima 

na Fakultetu s ciljem sprečavanja širenja epidemije COVID-19 tijekom protekla tri 

mjeseca: nabavljena dezinfekcijska sredstva, pleksiglas pregrade za studentsku 

službu, izvršeno dezinficiranje svih prostorija, sve o vlastitom trošku Fakulteta. 

Naglasila je kako su i dalje važeće Preporuke za preddiplomsku, diplomsku i 

poslijediplomsku nastavu na visokim učilištima s obzirom na epidemiju COVID-19 

HZJZ od 20. svibnja 2020. koje se odnose na praćenje ulaska u zgrade te da se osim 

djelatnika trebaju evidentirati i studenti koji dolaze na Fakultet. S time u vezi svim 

nastavnicima će se dostaviti upitnik za studente koji trebaju potpisati prilikom 

dolaska. Također je napomenula kako se svako okupljanje više osoba u učionicama 

treba najaviti tjedan dana unaprijed kako bi se pripremila prostorija. Obrazložila je 

stav Fakulteta zašto će se i ispitni rokovi u prvom dijelu ljetnog ispitnog roka održati 

na daljinu. 

Napomenula je da iako studenti sami mogu izvršiti provjeru izvornosti na platformi 

Turnitin i dalje trebaju predati rad profesoru prema uputama o završetku studija koje 

se nalaze na web stranicama Fakulteta. 

Informirala je kako su tijekom protekla tri mjeseca održana tri sastanka Kampus 

koordinacije na kojima su usuglašavane mjere i donosile su se odluke o aktivnostima 

koje Sveučilište i sastavnice trebaju sprovesti u cilju sprječavanja širenja epidemije 



COVID-19, te dva sastanka Stručnog vijeća za informatizaciju na kojima su 

razmatrane platforme za provođenje online nastave te je preporuka korištenje Merlina, 

Microsoft Teamsa i BigBlueButton platformi. Iako je prelazak na ISVURI našeg 

Fakulteta bio predviđen za ljetni ispitni rok zbog trenutne situacije odgađa se za jesen 

odnosno za iduću akademsku godinu. 

 

 

Ad3) Predstavnica studenata Valentina Horak informirala je: 

- o osvojenim Rektorovim nagradama za studente: Petra Skočić, studentica 5. 

godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog 

studija, osvojila je Rektorovu nagradu za izvrsnost, Nikol Marelja-Bošnjak, 

studentica 4. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog 

Učiteljskog studija, osvojila je Rektorovu nagradu za sport 

- da je projekt „Zajedno do vrha“ prošao na Natječaju Studentskog zbora 

Sveučilišta u Rijeci za financiranje studentskih programa u 2020. godini te da 

je ocijenjen najvišom ocjenom, što znači da je od visoke važnosti za 

Sveučilište u Rijeci. S obzirom na trenutnu korona situaciju, projekt se odgađa 

za rujan 2020. godine 

- da će se redovni studentski izbori za izbor studentskih predstavnika u 

Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica 

Sveučilišta u Rijeci održati 15. srpnja 2020. godine 

 

 

Ad4) Na temelju članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće 

jednoglasno je donijelo 
 

O D L U K U 

 

Usvaja se Očitovanje Učiteljskog fakulteta u Rijeci na Izvješće Povjerenstva 

za unutarnju prosudbu sustava kvalitete Učiteljskog fakulteta u Rijeci i Plan aktivnosti 

za unapređenje unutarnjeg sustava osiguranja kvalitete za period od 2021. do 2023. 

 

  Očitovanje i Plan čine sastavni dio ove Odluke. 
 

 

 

Ad5) 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 doc. dr. 

sc. Vilko Petrić. 

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

sc. Lucija Jančec. 

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

- prof. dr. sc. Lidija Vujičić; 

- izv. prof. dr. sc. Marinko Lazzarich; 

- izv. prof. dr. sc. Petra Pejić Papak; 

- izv. prof. dr. sc. Nataša Vlah;  



- doc. dr. sc. Maja Opašić; 

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

Republika Srbija; 

- izv. prof. dr. sc. Tina Štemberger, Pedagoška fakulteta Univerze na 

Primorskem, Republika Slovenija; 

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

Republika Slovenija. 

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

2 (dvije) godine. 

 

 

Ad6) Na temelju članka 18. Pravilnika o izdavanju časopisa „Odgojno-obrazovne 

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

 

O D L U K U 

 

1. Za članove  Međunarodnog izdavačkog savjeta časopisa „Odgojno-obrazovne 

teme“ biraju se: 

- Branislav Antala, Comenius University, Faculty of Physical Education and 

Sports, Bratislava (Slovačka), 

- Branislava Baranović, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu 

(Hrvatska), 

- Matjaž Duh, Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru (Slovenija),  

- Oliver Holz, Faculty of Economics and Business, Katholieke Universiteit 

te  Leuven (Belgija),  

- Todd Lubart, Université Paris Descartes (Francuska), 

- Francisco Martins, Faculty of Sciences, University of Lisbon (Portugal), 

- Dragana Pavlović Breneselović, Filozofski fakultet Univerziteta u 

Beogradu (Srbija),   

- Milosh Raykov, Faculty of Education, University of Malta (Malta), 

- Taisir Subhi Yamin, International Centre for Innovation in Education Ulm 

(Njemačka), 

- Milena Valenčić Zuljan, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani 

(Slovenija). 

2. Članovi Međunarodnog izdavačkog savjeta biraju se na vrijeme od 2 (dvije) 

godine. 

 

 

Ad7) Na temelju članka 95. stavka 8. 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 R USRH, 60/15 – OUSRH i 131/17) 

i članka 6. Pravilnika o postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, 

znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na 

Sveučilištu u Rijeci te izviješća i prijedloga Stručnog povjerenstva, Fakultetsko vijeće 

jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 

  

  Izv. prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić ispunjava kriterije za izbor na 

znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju, kao 



preduvjeta za raniji izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u 

području društvenih znanosti, polju psihologija, grani opća psihologija. 

 

 

Ad8) Na temelju članka 95. stavak 8. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju te članka 6. Pravilnika o postupku izbora u znanstveno-nastavna, 

umjetničko-nastavna, 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 

 

  U Stručno povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja kriterija doc. dr. sc. Vilka 

Petrića za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora, kao 

preduvjeta za raniji izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora 

u području društvenih znanosti, polju kineziologija, grane kineziološka edukacija 

imenuju se: 

 

1. prof. emer. dr.sc. Vladimir Findak, Kineziološki fakultet Sveučilišta u 

Zagrebu, predsjednik, 

2. prof. dr.sc. Goran Sporiš, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, član, 

3. prof. dr. sc. Lidija Vujičić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, članica. 

 

 

 

Ad9) Na temelju članka 101. stavka 3. 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. Ana Dražul, mag. mus., bira se u naslovno nastavno zvanje predavač iz 

umjetničkog područja, polja glazbena umjetnost (bez zaključivanja ugovora o 

radu) na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 

 

2. Nastavnica se bira u naslovno nastavno zvanje predavača s obvezom 

provođenja reizbora ili izbora u više naslovno zvanje u skladu s propisima 

kojima se uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje. 

 

3. Ova Odluka primjenjuje se od 18. lipnja 2020. godine. 
 

 

Ad10) Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o studentskom zboru i drugim 

studentskim organizacijama (“Narodne novine” broj 71/07) i članka 5. Pravilnika o 

provedbi izbora za izbor studentskih predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta u 

Rijeci i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Rijeci, 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) izv. prof. dr. sc. Željko Boneta za člana i doc. dr. sc. Danijela Blanuša Trošelj, 

za zamjenicu 

2) Darko Đekić, v. pred., za člana i Željka Ivković Hodžić, pred., za zamjenicu 

 

 

Ad11) Pod točkom razno nije bilo rasprave. 

 

 

Dovršeno u 13:30 sati. 

 

 

      Zapisničar            Dekanica 

 

  

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

 


