
Z A P I S N I K 

 

154. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 17. srpnja 

2020. s početkom u 9:30 sati, u predavaonici 230. 

 

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, 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 i predstavnica zaposlenika Manuela Prodanić  

 

Odsutni: izv. prof. dr. sc. Željko Boneta, izv. prof. dr. sc. Darko Lončarić te 

studentske predstavnice Valentina Horak, Katarina Konestabo, Lana Šošić i Petra 

Orbanić 

 

 

DNEVNI RED 

 

 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 153. sjednice Fakultetskog vijeća održane 17. lipnja 

2020. 

2. Informacije dekanskog kolegija 

3. Informacije studentskih predstavnika 

4. Preporuke za izvođenje nastave u akademskoj godini 2020./2021. - informacija 

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskih programa diplomskog 

sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje i integriranog 

preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija (uvođenje 

potpunih online kolegija) 

6. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna programa cjeloživotnog 

obrazovanja „Rane odgojno-obrazovne intervencije za djecu i učenike s 

problemima u ponašanju“ 

7. Prijedlog člana Povjerenstva za akademsko priznavanje i priznavanje razdoblja 

studija Sveučilišta u Rijeci  

8. Prijedlog Odluke o ispunjavanju kriterija doc. dr. sc. Vilka Petrića za raniji izbor 

na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora 

9. Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih 

kadrovskih promjena Učiteljskog fakulteta u Rijeci za 2020. godinu.  

10. Razno 

 

 

Ad1) Zapisnik sa 153. sjednice Fakultetskog vijeća održane 17. lipnja 2020. prihvaćen 

je jednoglasno bez primjedbi. 

 

 

Ad2) Dekanica je informirala Vijeće: 



- ukratko je analizirala kadrovsku politiku Fakulteta te se posebno osvrnula na 

realizacije Plana napredovanja i zapošljavanja za 2018. i 2019. godinu, a koji 

su oba realizirani u cijelosti 

- o obranama završnih/diplomskih radova održanim 15. i 16. srpnja 2020. 

- o online upisima u ljetnom roku koji započinju drugi tjedan i to: 

 22. srpnja 2020. na izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Rani i 

predškolski odgoj i obrazovanje 

 23. srpnja 2020. na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni 

Učiteljski studij 

 24. srpnja 2020. na redoviti preddiplomski sveučilišni studij Rani i 

predškolski odgoj i obrazovanje. 

 

Prodekanica za nastavu i studente informirala je o: 

- dokumentacijskim obvezama provedenih online ispita i obrana 

završnih/diplomskih radova 

- sjednici Stručnog vijeća Centra za studije održanoj 13.srpnja 2020. 

- pisanom očitovanju Studentskog zbora Učiteljskog fakulteta na rezultate 

upitnika Odbora za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci o iskustvu studenata online 

nastavom tijekom pandemije COVID-19 

- najavila je aktivnosti u sklopu pripreme Izvedbenog plana nastave za ak. god. 

2020./2021. 

 

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju informirao je o: 

- Izvješću o realizaciji Strateškoga programa znanstvenih istraživanja 2016.-

2020. u proteklom razdoblju  
- održanoj sjednici Stručnoga vijeća za internacionalizaciju, istraživanje i 

projekte; naglašeno je da se za sve projekte na koje se članovi pojedinih 

sastavnica žele prijaviti, moraju obavijestiti Upravu Sveučilišta jer natječaji u 

sklopu EU ne prepoznaju pravnu osobnost fakulteta 
- interdisciplinarnom studijskom programu Science & society u sklopu 

Doktorske škole, koji je u fazi pripreme te o održanoj sjednicai 

koordinatorskoga tima na kojoj se raspravljalo o sadržaju i strukturi 

studijskoga programa, modulima i o pitanja opterećenja nastavnika 
- prema odrednicama aktualne Strategije SURI od 1. listopada 2020. neće se 

financirati objavljivanje radova u časopisima koji nisu indeksirani u 

relevantnim bazama (Scopus, WOS), a naplaćuju kotizacije za objavljivanje 

članaka 

- Sveučilište u Rijeci dobilo je status punopravnoga člana YUFE mreže 

sveučilišnih sastavnica 

- objavljeni su natječaji za financiranje časopisa i financiranje projekata mladih 

znanstvenika 

 

Prodekanica za poslovne odnose i razvoj informirala je o provedenim aktivnostima 

na Fakultetu s ciljem sprječavanja širenja epidemije COVID-19 od lipnja: nabavljena 

su i postavljena 3 dodatna beskontaktna uređaja za dezinfekciju ruku te je izvršeno 

čišćenje i dezinfekcija svih klima uređaja i komore na krovu o vlastitom trošku. 

Utvrđen je kvar glavnog rashladnika zgrade čija šteta je procijenjena na oko 

150.000,00 kn i koji bi trebao biti zamijenjen tijekom godišnjeg odmora i pušten u 

pogon u rujnu. 



Tijekom jeseni se gasi AAI@Edu domena ufri, jer se po zakonu smije imati samo 

jedan akademski identitet. Pozvala je djelatnike ako i dalje koriste ufri.hr identitet za 

neku od platformi ili sevisa da je o tome obavijeste. 

Napomenula je da je uveden dodatni termin za polaganje razlikovnih obveza na 

izvanrednom diplomskom studiju RPOO i to u prvom tjednu u rujnu te se predmetni 

nastavnici upućuju da individualno dogovore online ispite s kandidatima. 

Informirala je kako su u tijeku prve edukacije za primjenu hibridnog modela nastave 

koje će biti ponovljene u rujnu.  

 

 

Ad3) Na sjednici nije bilo nazočnih studentskih predstavnika.  Prodekanica za nastavu 

i studente izv. prof. dr. sc. Petra Pejić Papak dala je informaciju da su zbog 

epidemiološke situacije odgođeni redovni studentski izbori za izbor studentskih 

predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica, 

koji su se trebali održati 15. srpnja 2020. godine. 
 

 

Ad4) Nakon kratkog uvoda dekanice, s naglaskom na specifične uvjete nastave u 

novoj akademskoj godini obzirom na pandemiju bolesti COVID-19 (koronavirus),  

informaciju o Sveučilišnim preporukama za izvođenje nastave u akademskoj godini 

2020./2021. dala je prema materijalu priloženom uz poziv za sjednicu prodekanica za 

nastavu i studente izv. prof. dr. sc Petra Pejić Papak. 

 

 

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

jednoglasno je donijelo 

 

   

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama studijskog programa Integriranog preddiplomskog i 

diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija 

 

 

I. 

Studijski program Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog 

Učiteljskog studija dopunjuje se sljedećim izbornim potpunim online kolegijima na 

engleskom jeziku: 

1) Profesionalna komunikacija i vještine savjetovanja u obrazovanju (VI. 

semestar, 4 ECTS, P2+V1+S0); 

2) Psihologija dobrobiti djece (VIII. semestar, 4 ECTS, P2+V0+S1). 

Obrasci opisa predmeta čine sastavni dio ove Odluke. 

 

II. 

  Ova Odluka prosljeđuje se Povjerenstvu za akreditaciju i vrednovanje 

studijskih programa Sveučilišta u Rijeci na daljnje postupanje. 

 

 

Ad5a) Na temelju članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće 

jednoglasno je donijelo 

 



 

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija 

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 

 

 

I. 

Studijski program diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i 

obrazovanje dopunjuje se sljedećim izbornim potpunim online kolegijem na 

engleskom jeziku: 

1) Psihologija dobrobiti djece (I. semestar, 5 ECTS, P2+V0+S2). 

Obrazac opisa predmeta čini sastavni dio ove Odluke. 

 

II. 

Ova Odluka prosljeđuje se Povjerenstvu za akreditaciju i vrednovanje 

studijskih programa Sveučilišta u Rijeci na daljnje postupanje. 

 

 

 

Ad6) Na temelju članka 28. Pravilnika o cjeloživotnom obrazovanju Sveučilišta u 

Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

 

O D L U K U 

 

 

1. Usvaja se Prijedlog izmjena i dopuna programa cjeloživotnog obrazovanja 

„Rane odgojno-obrazovne intervencije za djecu i učenike s problemima u 

ponašanju“. 

 

2. Naziv programa cjeloživotnog obrazovanja se mijenja i sada glasi „Rane 

odgojno-obrazovne intervencije za učenike s teškoćama u učenju i 

ponašanju“. 

 

3. Ova Odluka prosljeđuje se Centru za studije Sveučilišta u Rijeci na daljnje 

postupanje. 

 

 

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

jednoglasno je donijelo 

 

 

O D L U K U 

 

 

 Izv. prof. dr. sc. Dunja Anđić predlaže se za članicu Povjerenstva za 

akademsko priznavanje i priznavanje razdoblja studija Sveučilišta u Rijeci. 

 

 



Ad8) 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 

  

  Doc. dr. sc. Vilko Petrić ispunjava kriterije 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. 

 

 

 

Ad9) Na temelju članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće 

jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 

 

 

Usvaja se Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja i 

ostalih kadrovskih promjena Učiteljskog fakulteta u Rijeci za 2020. godinu. 

 

  Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih 

kadrovskih promjena za 2020. godinu, koji čini privitak ove Odluke, dostavlja se 

Senatu Sveučilišta u Rijeci na usvajanje. 
 

 

Ad10) Pod točkom razno nije bilo rasprave. 

 

 

Dovršeno u 11:25 sati. 

 

 

      Zapisničar            Dekanica  

 

 

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

 


