
Z A P I S N I K 

 

155. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 30. rujna 

2020. s početkom u 9:00 sati, u predavaonici 230. 

 

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

prof. dr. sc. Željko Boneta, 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, predstavnica nastavnika 

izabranih u nastavna zvanja Željka Ivković Hodžić, pred., predstavnice suradnika 

poslijedoktorandica dr. sc. Morana Drakulić i asistentica Antonia Ćurić te studentske 

predstavnice Valentina Horak i Petra Orbanić 

 

Odsutni:, Darko Đekić, v. pred., predstavnica zaposlenika Manuela Prodanić te 

studentske predstavnice Katarina Konestabo i Lana Šošić  

 

 

DNEVNI RED 

 

 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 154. sjednice Fakultetskog vijeća održane 17. srpnja 

2020. 

2. Informacije dekanskog kolegija 

3. Informacije studentskih predstavnika 

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskih programa 

5. Prijedlog izvedbenog plana nastave za akademsku godinu 2020./2021. za 

redovite studije 

6. Prijedlog izvedbenog plana nastave za akademsku godinu 2020./2021. za 

izvanredne studije 

7. Informacije o izvođenju nastave u akademskoj godini 2020./2021. (pozvani svi 

nastavnici/suradnici Fakulteta) 

8. Razno 

 

Prije početka sjednice Dekanica je dala informaciju da je preminula prof. dr. sc. 

Arjana Miljak, vrhunska stručnjakinja iz područja ranog i predškolskog odgoja i 

obrazovanja te mentorica brojnim nastavnicima i odgajateljima/odgajateljicama.  

 

Ad1) Zapisnik sa 154. sjednice Fakultetskog vijeća održane 17. srpnja 2020. 

prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi. 

 

 

Ad2) Dekanica je informirala Vijeće: 

- o sjednici Senata održanoj 22. rujna 2020. na kojoj je Rektorica dala 

informaciju o njezinom sastanku s novim ministrom Ministarstva znanosti i 

obrazovanja prof. dr. sc. Radovanom Fuchsom, na temu planova zapošljavanja 

i napredovanja. Na sastanku je istaknuto da će se tekući zahtjevi za izdavanje 



prethodne suglasnosti MZO-a za zapošljavanja i napredovanja, a koji su u 

okvirima postojećih koeficijenata složenosti poslova odobravati. Nisu istaknuti 

posebni uvjeti i prioriteti već će se odobravati svi spomenuti zahtjevi ako su za 

iste osigurani koeficijenti složenosti poslova. Međutim, naglašeno je da će 

dinamika izdavanja ovisiti o tome kada će se MZO u potpunosti konstituirati, 

tj. kada će biti imenovani državni tajnici i pomoćnici. Također je napomenuto 

da je zbog izvanredne situacije izazvane pandemijom koronavirusa COVID-19 

i prekidom zapošljavanja i napredovanja u određenom periodu Sveučilište u 

Rijeci iz sredstava državnog proračuna namijenjenih za plaće i ostala 

materijalna prava zaposlenika izgubilo, prema izračunima Sveučilišta, više od 

5 milijuna kuna. Nadalje, dana je informacija da će doći do promjene 

financiranja putem programskih ugovora, ali da se još uvijek ne zna u kojem 

smjeru niti kada. Sveučilište u Rijeci ima interes da se u najvećoj mogućoj 

mjeri zadrži postojeći način financiranja temeljen na programskim ugovorima. 

Nadalje, Dekanica je skrenula pozornost na usvojene odluke o financiranju 

materijalnih troškova nastavne, znanstvene i umjetničke djelatnosti temeljene 

na rezultatima za akad. god. 2019./2020., odluke o dodjeli počasnog zvanja 

professor emeritus Sveučilišta prof. dr. sc. Nenadu Smokroviću i prof. dr. sc. 

Vladimiru Takšiću, da je otvorena javna rasprava o prijedlogu Pravilnika o 

poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima, da se planira 

održavanje Dies Academicus UNIRI-ja u mjesecu listopadu 2020. te je ujedno 

najavila zajedničku tematsku sjednicu Fakultetskih vijeća Učiteljskog i 

Filozofskog fakulteta koja će se održati online 5. studenoga 2020., a na kojoj 

će Rektorica predstaviti Strategiju Sveučilišta u Rijeci 2021. – 2025. 

- osvrnula se na značajnu obljetnicu, desetogodišnjicu izvođenja diplomskog 

sveučilišnog studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na našem 

Fakultetu. To je značajna obljetnica, na koju Fakultet može biti ponosan 

- na edukacije koje će se održati u sklopu UNICEF-ovog projekta 

Unaprjeđivanje inkluzivnosti inicijalnog obrazovanja odgojitelja djece rane i 

predškolske dobi, a na kojima će sudjelovati i naši nastavnici 

- najavila je nacionalnu PROMEHS konferenciju koja će se održati 14. 

listopada 2020. u svrhu prezentacije europskog projekta PROMEHS: 

Promoting Mental Health at Schools (606689 – EPP-1-2018-2-IT-EPPKA3-

PI-POLICY), Promocija mentalnog zdravlja u školama sufinanciranog 

Erasmus+ programom u okviru Ključne aktivnosti 3, Podrška reformi politika 

- najavila je svečanu sjednicu Fakultetskog vijeća povodom Dana Fakulteta 26. 

listopada 2020. 

 

Prodekanica za nastavu i studente informirala je o: 

- provedenom izvanrednom ispitnom roku i obranama završnih/diplomskih 

radova, pregledu dokumentacije akademske godine 2019./2020. 

- rezultatima upisa u ljetnom i jesenskom upisnom roku na programe Fakulteta i 

popunjenosti kvota za akademsku godinu 2020./2021. 

- pripremama Izvedbenog plana nastave za ak. god. 2020./2021. s naglascima na 

održanim sastancima s ravnateljima škola i vrtića vježbaonica, metodičarima i 

nositeljima kolegija razvoja praktičnih kompetencija te dobivanju dozvola za 

realizacijom planiranih modela ulazaka u vježbaonice s obzirom na 

epidemiološku situaciju 

- o  sjednici Stručnog vijeća Centra za studije održanoj 15. rujna 2020. 



- sastanku Povjerenstva za online učenje Sveučilišta održanog 8. rujna 2020. u 

svezi primjene hibridnog modela nastave  

- zaključcima sastanka savjeta Ureda za studente s invaliditetom održanog 16. 

rujna 2020. 

- zaključcima sastanka s voditeljem epidemiološkog odjela NZJZ PGŽ i 

nadležnim studentskim liječnicima  

- prijemu studenata 1. godina studija koji će se prema rasporedu održati 1. 

listopada 2020. 

 

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju informirao je o: 

- u rujnu je održana 27. sjednica Stručnoga vijeća za internacionalizaciju, 

istraživanja i projekte; budući da na natječaju za Erasmus mobilnost nije 

popunjena kvota, odlučeno je da se natječaj ponovi te da bude otvoren do 

kolovoza 2021. godine, tj. da se neutrošena financijska sredstva prenose u 

novu akademsku godinu; na Sveučilištu u Rijeci bit će organizirane virtualne 

radionice s ciljem poticanja izlazne mobilnosti nastavnoga osoblja 

- sugerirao je nastavnicima da na mrežnim stranicama Centra za europske 

projekte prate obavijesti o relevantnim natječajima 

 
 

Prodekanica za poslovne odnose i razvoj informirala je da bi problemi s radom e-

mailova trebali biti riješeni do kraja tjedna jer sutra (1.10.2020.) naša sastavnica 

prelazi na Exchange online. Naglasila je da će u petak (2.10.) tri djelatnika SIC-a biti 

na raspolaganju svim djelatnicima ukoliko imaju problema s prijavom i podešavanjem 

novog poštanskog sandučića.  

Za potrebe nastave u tijeku je nabava web kamera za predavaonice u kojima se 

održava nastava kako bi omogućili istovremeno održavanje nastave uživo i online 

putem Teamsa. Napomenula je da je Fakultet do sada  za potrebe sprečavanja širenja 

pandemije COVID-19 utrošio 60.662,00 kn iz vlastitih sredstava. Naglasila je da su 

na web stranicama Fakulteta objavljene važeće Preporuke HZJZ i Sveučilišta za 

izvedbu nastave na visokim učilištima s obzirom na epidemiju COVID-19 od rujna, te 

upute za studente i zaposlenike tijekom boravka u zgradi Fakulteta. Posebno se 

obratila predstavnicima studenata da upozore kolege da svakako pregledaju upute za 

boravak u zgradi i izvedbu nastave u novoj akademskoj godini.  

 

 

Ad3) Predstavnica studenata Valentina Horak informirala je: 

- o provedenim studentskim izborima održanim online 21. i 23. rujna 2020. U 

Studentski zbor Učiteljskog fakulteta u Rijeci novoizabrane su sljedeće 

članice: Karla Nešković Vranješ – studentica 2. godine integriranog 

preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija, Josipa Skorić 

Iskra – studentica 4. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog 

sveučilišnog Učiteljskog studija. Ujedno je najavila održavanje konstituirajuće 

sjednicu Studentskog zbora koja će se održati danas u poslijepodnevnim 

satima.  

 
 

Ad4) 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 

 

 

U studijskom programu integriranog preddiplomskog i diplomskog 

sveučilišnog Učiteljskog studija mijenja se semestar izvedbe izbornih kolegija: 

- Poticanje socijalno-emocionalnih kompetencija u razredu (4 ECTS; 

1P+2V+0S) iz 8. semestra u 5. semestar; 

- Diskretna matematika (4 ECTS; 2P+2V+0S) iz 8. semestra u 9. semestar. 

 

 

 

Ad4a) 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 preddiplomskog sveučilišnog studija 

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 

 

 

U studijskom programu preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i 

predškolski odgoj i obrazovanje mijenja se semestar izvedbe izbornog kolegija: 

- Iskustveno učenje (3 ECTS; 2P+0V+1S) iz 6. semestra u 3. semestar. 

 

 

 

Ad5) Na temelju članka 79. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka USRH, 46/07, 

45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje USRH, 60/15 – Odluka 

USRH i 131/17) i članka 5. Pravilnika o studiranju na Učiteljskom fakultetu 

Sveučilišta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 

 

I. 

  Usvajaju se Izvedbeni planovi nastave za akademsku godinu 2020./2021. za 

redovite studije: preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i 

obrazovanje i integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij. 

 

II. 

  Izvedbeni planovi nastave redovitih studija iz točke I. ove Odluke objavit će se 

na mrežnim stranicama Fakulteta. 

 

 

 

Ad6) Na temelju članka 79. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka USRH, 46/07, 



45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje USRH, 60/15 – Odluka 

USRH i 131/17) i članka 5. Pravilnika o studiranju na Učiteljskom fakultetu 

Sveučilišta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

 

O D L U K U 

 

I. 

  Usvajaju se Izvedbeni planovi nastave za akademsku godinu 2020./2021. za 

izvanredne studije: preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i 

obrazovanje i diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje. 

 

II. 

 Izvedbeni planovi nastave izvanrednih studija iz točke I. ove Odluke objavit će se 

na mrežnim stranicama Fakulteta. 

 

 

Ad7) Nakon uvoda dekanice, koja je naglasila specifične uvjete u kojima se nalazimo 

s obzirom na pandemiju bolesti COVID-19 (novi koronavirus), informacije i dodatna 

pojašnjenja o izvođenju nastave u akademskoj godini 2020./2021. dala je prodekanica 

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

 

 

Ad8) Pod točkom razno nije bilo rasprave. 

 

 

Dovršeno u 10:35 sati. 

 

      Zapisničar            Dekanica  

 

 

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


