SVEUČILIŠTE U RIJECI
UČITELJSKI FAKULTET U RIJECI
Klasa: 602-04/12-01-20
Urbroj: 2170-24-12-01-02
Rijeka, 09. srpnja 2012.
Na temelju članka 66. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne
novine“ broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07., Odluka USRH, 46/07. i 63/11) i članka 35.
Statuta Sveučilišta u Rijeci, Fakultetsko vijeće Učiteljskog fakulteta u Rijeci na sjednici
održanoj 09. srpnja 2012. usvojilo je

ODLUKU
o osnivanju Centra za istraživanje djetinjstva Učiteljskog fakulteta u Rijeci

I. Uvodna odredba
Članak 1.
Ovom odlukom osniva se Centar za istraživanje djetinjstva Učiteljskog fakulteta u
Rijeci (u daljnjem tekstu: Centar).
Centar se osniva kao ustrojbena jedinica Učiteljskog fakulteta u Rijeci.
II. Naziv i sjedište Centra
Članak 2.
Naziv Centra je: Centar za istraživanje djetinjstva.
Sjedište Centra je u sjedištu Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Sveučilišna avenija 6.
U pravnom prometu Centar nastupa u ime i za račun Fakulteta i uz svoj naziv obvezno
koristi puni ili skraćeni naziv Fakulteta.

III. Djelatnost Centra
Članak 3.
Djelatnost Centra je interdisciplinarno istraživanje djetinjstva rane i predškolske dobi i
primarnog obrazovanja povezivanjem prakse, znanosti i studijskih programa Fakulteta.
Djelatnost Centra ostvarivat će se:
 izvedbom znanstvenih i stručnih projekata iz područja djelatnosti
 organiziranjem znanstvenih i stručnih skupova (seminara, konferencija, simpozija,
radionica, okruglih stolova i sl.) iz područja djelatnosti





izvođenjem programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja polaznika iz područja
djelatnosti imajući u vidu koncept cjeloživotnog učenja

publiciranjem radova iz područja djelatnosti
povezivanjem i suradnjom s drugim srodnim organizacijama u zemlji i inozemstvu.

IV. Unutarnji ustroj Centra
Članak 4.
Centar ima predstojnika, savjet Centra i administrativnog tajnika.

U radu Centra sudjeluju nastavnici i suradnici Fakulteta te vanjski suradnici koji svoj
znanstveni, nastavni i stručni rad obavljaju u području djelatnosti Centra.
U radu Centra mogu sudjelovati i studenti, te istaknuti stručnjaci iz prakse.

1. Predstojnik
Članak 5
Predstojnik Centra:
- zastupa i rukovodi Centrom
- izrađuje prijedlog godišnjeg programa rada i financijskog plana Centra
- izrađuje prijedlog općih akata Centra
- provodi odluke fakultetskih tijela i savjeta Centra
- podnosi godišnje izvješće o radu Centra Fakultetskom vijeću i savjetu Centra
- obavlja i druge poslove utvrđene općim aktima Centra.
Članak 6.
Predstojnika imenuje Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana.
Predstojnika predlaže dekan iz reda nastavnika Fakulteta izabranih u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto docenta ili više iz područja djelatnosti Centra.
Mandat predstojnika traje tri godine.
Predstojnik može biti razriješen i prije isteka mandata pod uvjetima utvrđenim
Statutom Fakulteta za razrješenje prodekana.

2. Savjet Centra

-

Članak 7.
Savjet Centra je tijelo Centra koje:
brine o ostvarivanju djelatnosti Centra
brine o razvoju Centra i njegovoj interakciji s društvom u kojem djeluje
usvaja razvojnu politiku Centra
usvaja godišnji program rada centra
utvrđuje prijedlog financijskog plana Centra i predlaže ga Fakultetskom vijeću na
usvajanje
utvrđuje prijedlog općih akata Centra i predlaže ih Fakultetskom vijeću na usvajanje
utvrđuje prijedlog izdavačke djelatnosti Centra, kao dijela izdavačke djelatnosti
Fakulteta
imenuje radna tijela i povjerenstva Centra
potiče suradnju Centra s drugim srodnim organizacijama u zemlji i inozemstvu
obavlja i druge poslove utvrđene općim aktima Centra.
Članak 8.

Savjet Centra ima sedam članova.
Članove savjeta imenuje Fakultetsko vijeće.
Mandat članova savjeta je tri godine.
Članovi savjeta biraju između sebe predsjednika na mandatno razdoblje od tri godine.
Imenovanje članova savjeta i izbor predsjednika savjeta obavlja se na način utvrđen
općim aktom Centra.

3. Administrativni tajnik
Članak 9.
Djelokrug rada i uvjeti za izbor na radno mjesto administrativnog tajnika Centra
propisuju se općim aktom Centra.

V. Sredstva i prostor za rad
Članak 10.
Sredstva za obavljanje djelatnosti Centra osiguravaju se iz vlastitih prihoda ostvarenih
na tržištu od istraživačkih i stručnih projekata, naknada polaznika programa cjeloživotnog
učenja, nakladničke djelatnosti, zaklada, donacija te iz ostalih izvora.
Raspodjela prihoda utvrđuje se općim aktom Centra. Ako u obavljanju djelatnosti
Centar ostvari dobit, ta se dobit koristi isključivo za unaprjeđenje rada Fakulteta.
Članak 11.
Predstojnik Centra i članovi savjeta Centra nemaju pravo na naknadu za svoj rad.
Članak 12.
Prostor za rad Centra osigurava Fakultet u svome sjedištu.
VI. Završne odredbe
Članak 13.
Dekan će u roku od 30 dana od dana davanja suglasnosti Senata Sveučilišta u Rijeci na
ovu Odluku imenovati privremenog predstojnika Centra, koji će u roku od tri mjeseca od
imenovanja pripremiti opće akte Centra i osigurati uvjete za početak njegova rada.
Članak 14.
Ova odluka podliježe suglasnosti Senata Sveučilišta u Rijeci.
Članak 15.
Ova odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Fakulteta, nakon dobivene
suglasnosti Senata.

Dekanica,
prof. dr. sc. Jasna Krstović

