
 
                                                                                                                             

 

Izvješće o radu Etičkog povjerenstva Učiteljskog fakulteta u 
Rijeci u akademskoj 2020./21. te do kraja kalendarske 2021. 

 

Opći podaci 

Naziv sastavnice:  Učiteljski fakultet u Rijeci 

Djeluje li na sastavnici 
etičko povjerenstvo? 

DA  

Članovi povjerenstva: 

1. izv.prof.dr.sc. Darko Lončarić, predsjednik 

2. Vesna Katić, prof., viši predavač 

3. Tara Pilčić, studentska predstavnica, po završetku studija zamijenjena aktualnom 
studentskom predstavnicom Teom Karanfilovski 

 

1. Djeluju li na vašoj sastavnici (i) posebna 
povjerenstva za pojedina pitanja (npr. 
etičnost u istraživanjima, dobrobit 
životinja i dr.) i ako da, koja? 

Na našoj sastavnici djeluje i Etičko povjerenstvo za 
znanstvena istraživanja 

2. Je li na Vašoj sastavnici donesen 
poseban akt koji, uz Dodatak Etičkom 
kodeksu Sveučilišta u Rijeci, dodatno 
uređuje postupak pred etičkim 
povjerenstvom? 

Na našoj sastavnici donesen je Poslovnik Etičkog 
povjerenstva, usklađen s odredbama Etičkog kodeksa i 
Dodatka Etičkom kodeksu Sveučilišta u Rijeci, usvojen 
na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 14. prosinca 
2020. godine. 

3. Koliko je predmeta (slučajeva) 
razmatralo Vaše etičko povjerenstvo u 
2021. godini? 

U cijeloj 2020./21. akademskoj godini i do kraja 2021. 
kalendarske godine povjerenstvo nije imalo niti jednu 
službenu prijavu. 

4. Koliko je od tih predmeta uključivalo 
studente/studentice i u kojem svojstvu 
(prijavitelji, prekršitelji, osobe koje 
imaju saznanja)? 

Nije bilo podnesenih službenih prijava koje uključuju 
studentice/studente. 

5. Koliko je zahtjeva za davanjem mišljenja 
etičkog povjerenstva podneseno zbog 
spolnog ili rodnog uznemiravanja ili 
diskriminacije na osnovi spola/ roda? 

Nije bilo podnesenih službenih zahtjeva za davanjem 
mišljenja zbog spolnog ili rodnog uznemiravanja ili 
diskriminacije na osnovi spola/ roda. 

6. Koliko je mišljenja o postojanju, a koliko 
o nepostojanju povrede Etičkog kodeksa 
donijelo Vaše etičko povjerenstvo u 
2021. godini? 

Etičko povjerenstvo nije donijelo niti jedno mišljenje o 
povredama etičkog kodeksa.  



 
                                                                                                                             

 

7. 

Molimo navedite ukratko ostale 
aktivnosti iz djelokruga rada etičkog 
povjerenstva u 2021. godini. 

Tijekom 2020./21. akademske godine održane su četiri 
(42. do 45.) sjednice o kojima su vođeni zapisnici. 

- Informiranje Vijeća časti o zapisnički 
zabilježenim aktivnostima Etičkog povjerenstva 
Učiteljskog fakulteta u Rijeci vezanim uz 
usklađivanje dokumenata s novim kodeksom i 
dodatkom kodeksu na razini Sveučilišta  

- Predsjednik Etičkog povjerenstva i članica Vesna 
Katić, prof., viši predavač, sudjelovali su na 
sastanku Vijeća časti i etičkih povjerenstava 
sastavnica Sveučilišta u Rijeci u ponedjeljak, 16. 
studenoga 2020. godine. 

- Predsjednik povjerenstva dobio je neformalan 
upit jedne osobe zaposlene na Fakultetu u vezi 
procedure predavanja završne evaluacije studija 
za studente koji brane diplomski rad. 
Predsjednik je osobi koja je postavila 
neformalan upit nakon usvajanja zapisnika 43. 
sjednice dostavio zapisnikom zabilježeno 
neformalno mišljenje Etičkog povjerenstva 
povodom postavljenog upita. 

- Informiranje o izradi Materijala za nastavnike – 
vrednovanje ishoda učenja koji bi trebao 
olakšati vrednovanje, posebice u izazovnim 
uvjetima održavanja online nastave. 

- Informiranje o izradi Priručnika za kvalitetu 
studiranja 

- Informiranje o radu Vijeća časti Sveučilišta u 
Rijeci i implikacije za rad Etičkog povjerenstva 
Učiteljskog fakulteta u Rijeci 

- Odabir zamjenice studentske predstavnice (Tea 
Karanfilovski) sukladno Poslovniku. Zamjenica je 
po završetku mandata studentske predstavnice 
Tare Pilčić preuzela ulogu studentske 
predstavnice u povjerenstvu. 

- Godišnje izvještavanje o radu EP po 
kalendarskim godinama, izvještaj Vijeću časti na 
sveučilišnom obrascu te usvajanje Izvješća o 
radu Etičkog povjerenstva Učiteljskog fakulteta 
u Rijeci u akademskoj 2019./20. te do kraja 
kalendarske 2020. godine. 

- Priprema za Informiranje nove generacije 
studenata Učiteljskog fakulteta u Rijeci o 
Etičkom povjerenstvu (generacija 2020./21.) i 
plan informiranja studenata izvanrednih studija 

-  



 
                                                                                                                             

 

U periodu od kraja 2020./21. akademske godine do 
kraja 2021. kalendarske godine održana je jedna (46.) 
sjednica o kojoj je vođen zapisnik. 

- Usvajanje Izvješća o radu Etičkog povjerenstva 
Učiteljskog fakulteta u Rijeci u akademskoj 
2020./21. te do kraja kalendarske 2021. 

- Kraj mandata članova povjerenstva 
izv.prof.dr.sc. Darka Lončarića, predsjednika i 
Vesne Katić, prof., viši predavač, članice. 

8. Molimo navedite poveznicu na mrežno 
mjesto na kojem se mogu pronaći 
podaci o sastavu i kontaktu etičkog 
povjerenstva, mišljenja i drugi 
dokumenti iz djelokruga rada etičkog 
povjerenstva. 

https://www.ufri.uniri.hr/hr/fakultet/eticko-
povjerenstvo.html 

9. Molimo navedite dodatne informacije ili 
napomene o kojima želite izvijestiti, a 
nisu prethodno obuhvaćeni. 

Sve važnije informacije obuhvaćene su prethodnim 
točkama izvješća. 

10. 

Molimo navedite prijedloge za 
unapređenje rada etičkih povjerenstava 
(primjerice, edukacija za pojedine teme, 
stručna podrška u radu etičkom 
povjerenstvu, itd.) 

- podrška uvođenju novih studenata u rad Etičkog 
povjerenstva Učiteljskog fakulteta u Rijeci 

- daljnji rad na promociji etičnosti u skladu s odredbama 
Etičkog kodeksa 

- potreba za redovitim sastancima etičkih povjerenstava 
u organizaciji Vijeća časti 

- preciziranje odnosa, procedura i nadležnosti te analiza 
eventualnih preklapanja u radu Etičkog i Stegovnog 
povjerenstva 

 

Ime i prezime podnositelja Darko Lončarić 

e-mail dloncaric@uniri.hr 

Potpis 

 
 
 
 

Datum 15. prosinca, 2021. 

 
 

 

 


