
Z A P I S N I K 

 

158. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 14. prosinca 

2020. s početkom u 12:00 sati putem aplikacije Microsoft Teams (online). 

 

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,   

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

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

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

zaposlenika Manuela Prodanić te studentski predstavnici Valentina Horak, Petra 

Orbanić, Zelda Bašić i Roman Grobenski 

 

Odsutni: doc. dr. sc. Ester Vidović  

 

 

DNEVNI RED 

 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 155. sjednice Fakultetskog vijeća održane 30. rujna 

2020. i 157. sjednice Fakultetskog vijeća održane elektroničkim putem 23.- 24. 

studenoga 2020. 

2. Informacije dekanskog kolegija 

3. Informacije studentskih predstavnika 

4. Informacija o ciljnim vrijednostima indikatora Strategije Sveučilišta u Rijeci 

2021. – 2025. na Učiteljskom fakultetu 

5. Prijedlog Odluke o roku za podnošenje Zahtjeva za priznavanje i vrednovanje 

prethodnog učenja  

6. Prijedlog Poslovnika Etičkog povjerenstva 

7. Prijedlog prijave znanstvene monografije kao izdanja Sveučilišta za 2021. 

godinu  

8. Izviješća o radu asistentica 

9. Informacija o Erasmus+ KA2 projektu: „Algorithmic Thinking Skills through 

Play-Based Learning for Future's Code Literates“ - ALGO-LITTLE (2020-1-

TR01-KA203-092333)  

10. Razno 

 

 

Ad1) Zapisnici sa 155. sjednice Fakultetskog vijeća održane 30. rujna 2020. i 157. 

sjednice Fakultetskog vijeća održane elektroničkim putem 23.- 24. studenoga 2020. 

prihvaćeni su jednoglasno bez primjedbi. 

Za 156. sjednicu Fakultetskog vijeća održanu 5. studenoga 2020. elektroničkim putem 

nije sačinjen zapisnik, obzirom da se radilo o tematskoj online sjednici na kojoj je 

Rektorica prezentirala Strategiju Sveučilišta u Rijeci 2021. – 2025. 

 

 



Ad2) Dekanica je informirala Vijeće: 

- o Danima Učiteljskog fakulteta 22. – 26. listopada 2020., koji su ove godine 

obilježeni online te je pozvala sve djelatnike da ukoliko to već nisu pogledaju 

postavljene materijale na web stranicama Fakulteta  

- osvrnula se na nastavu u tekućem zimskom semestru, a obzirom na pandemiju 

bolesti COVID-19 (novi koronavirus) te je naglasila da je trenutno najvažnije 

zdravlje studenata i djelatnika pa će se stoga semestar završiti u online 

okruženju, dok će se ispiti zimskog roka održati na Fakultetu uz primjenu svih 

epidemioloških mjera 

- osvrnula se na 156. tematsku sjednicu Fakultetskog vijeća održanu 5. 

studenoga 2020. elektroničkim putem (online) na kojoj je Rektorica 

prezentirala Strategiju Sveučilišta u Rijeci 2021. – 2025.  

- o sjednici Senata održanoj 24. studenoga 2020. te je naglasila da će dostavljeni 

Planovi napredovanja, zapošljavanja i ostalih kadrovskih promjena u 2021. na 

Senatu biti usvajani naknadno i to nakon donošenja državnog proračuna i 

zaprimanja dodatnih uputa u svezi zapošljavanja i napredovanja 

- da je naše Sveučilište pozvano da se pridruži prestižnoj Mreži mladih 

europskih istraživačkih sveučilišta YERUN, koju čini sedamnaest 

istraživačkih sveučilišta, od kojih se većina nalazi među pedeset najbolje 

rangiranih sveučilišta u Europi 

- o Dies Academicus UNIRI-ja koji su početkom prosinca 2020. obilježeni 

online 

- najavila je potpisivanje Sporazuma između Sveučilišta, Fakulteta i Udruge 

Centar za kulturu dijaloga s ciljem realizacije programa inkluzije socijalno 

ugrožene djece „Moje mjesto pod suncem“ 

- ukratko je izvijestila o dosadašnjim radnjama Fakulteta poduzetim s ciljem 

ishođenja znanstvene dopusnice  

- najavila je izlazak novog broja (br. 6) časopisa Odgojno-obrazovne teme te je 

ujedno zahvalila i čestitala Urednicima na njihovom angažmanu 

- da je u sklopu projekta PROMEHS: Promoting Mental Health at Schools 

(606689 – EPP-1-2018-2-IT-EPPKA3-PI-POLICY), Promocija mentalnog 

zdravlja u školama, tiskano 7 (sedam) priručnika za potrebe Projekta, a čime 

se ujedno doprinosi vidljivosti i jačanju izdavačke djelatnosti Fakulteta 

- da će se 2021. godine obilježiti 15. godišnjica Fakulteta te je najavila 

izdavanje monografije koja će obuhvatiti razdoblje od akademske godine 

2017./2018. do 2020./2021. 

 

Prodekanica za nastavu i studente informirala je o: 

- realizaciji Izvedbenog plana nastave u zimskom semestru akademske godine 

2020./2021. s naglascima na odluke o hibridnom modelu nastavu, realizaciji 

metodičkih vježbi u školama vježbaonicama, realiziranim izravnim 

kumulativnim satima nastave kinezioloških praktikuma, online suradnji s 

odgajateljima i učiteljima mentorima, kalendaru nastave i zimskom ispitnom 

roku u veljači koji će se ukoliko epidemiološka situacija bude dozvoljavala 

realizirati na Fakultetu 

- zaprimljenom Rješenju Ministarstva kojim se DV More imenuje na još jednu 

godinu vježbaonicom Učiteljskog fakulteta 

- proceduri prihvaćanja tema završnih i diplomskih radova, sustav će biti 

otvoren od 7. siječnja do 15.siječnja 2020. 



- o razradi okvira za razvoj i procjenu kvalitete e-kolegija o kome je 

raspravljano na sastanku Povjerenstva za e-učenje te o sjednici Stručnog vijeća 

Centra za studije 

 

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju informirao je o: 

- od zadnje sjednice Vijeća održane su dvije sjednice Stručnoga vijeća za 

internacionalizaciju, istraživanja i projekte. Od važnijih obavijesti valja 

spomenuti kako završava jednogodišnji ciklus Sveučilišnih UNIRI+ projekata, 

stoga voditelji trebaju pripremiti izvješća za proteklo razdoblje. 

- obzirom da se bliži kraj kalendarske godine slijedi prikupljanje podataka u 

području znanosti: nositelji istraživačkih podtema u sklopu Strateškoga 

programa znanstvenih istraživanja 2016.-2020. trebaju podnijeti svoja izvješća 

do 15. siječnja 2021. godine. 

- ostali djelatnici koji nisu uključeni u Strateški program također trebaju 

priložiti izvješća o provedenim znanstvenim aktivnostima u ovoj godini, 

ispunjavanjem obrasca koji će im biti proslijeđen putem e-pošte. Rok za slanje 

izvješća je 15. siječnja 2021. god. 

- prodekan za znanost i međunarodnu suradnju podsjetio je kolege da redovito 

upisuju svoje objavljene radove u Crosbi bazu hrvatske znanstvene 

bibliografije jer će biti potrebno sravniti podatke o znanstvenoj produkciji 

Fakulteta u tekućoj godini. 

 
 

Prodekanica za poslovne odnose i razvoj informirala je da je domena ufri.hr 

prestala važiti u sustavu AAI@EduHr. Naglasila je kako će zgrada Učiteljskog 

fakulteta biti zatvorena od 24. prosinca 2020. do 6. siječnja 2021., ali stručne službe 

Fakulteta će i u tome periodu raditi. 

 

 

Ad3) Predstavnica studenata Valentina Horak informirala je: 

- o izradi nacrta beneficija i obveza za studentske predstavnike studentskih 

zborova sastavnica i Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci. Radna skupina 

zadužena za taj proces sastoji se od članova SZSUR-a u koordinaciji s 

tajnikom SZSUR-a. Nacrt bi trebao biti dovršen u siječnju 2021. godine 

- tijekom listopada i studenog 2020. godine studentica Jelena Gunc sudjelovala 

je u postupku reakreditacije Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, a studentica 

Valentina Horak u reakreditaciji Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u 

Osijeku 

- dana 25. studenoga 2020. održan je Sajam stipendija i visokog obrazovanja u 

online okruženju u kojemu je sudjelovala i studentica Valentina Horak te je, u 

sklopu panel rasprave o stručnoj praksi, predstavljala naš Fakultet 

- studenti Učiteljskog fakulteta generalno su zadovoljni  online nastavom i nema 

većih primjedbi zbog kojih je Studentski zbor morao intervenirati, osim u 

slučaju zahtjeva za izvođenjem Glazbenih praktikuma online. Slijedom 

prosljeđivanja predmetne zamolbe od strane uprave Fakulteta Studentskom 

zboru, učinjene su konzultacije sa predstavnicima studenata te je Studentski 

zbor utvrdio da 2. i 3. godina integriranog preddiplomskog i diplomskog 

sveučilišnog Učiteljskog studija te 2. i 3. godina preddiplomskog sveučilišnog 

studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja traže da im se kolegiji 



Glazbenog praktikuma izvode online, a o čemu je izvijestio upravu Fakulteta 

te je takav zahtjev usvojen. 

 
 

Ad4) Informaciju o ciljnim vrijednostima indikatora Strategije Sveučilišta u Rijeci 

2021. – 2025. na Učiteljskom fakultetu dala je prema materijalu priloženom uz poziv 

za sjednicu dekanica prof. dr. sc. Lidija Vujičić. 

 

 

Ad5) Na temelju članaka 8. i 10. Pravilnika o priznavanju i vrednovanju prethodnog 

učenja Sveučilišta u Rijeci i članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, 

Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 
 

 

O D L U K U 

 

Zahtjev za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja podnosi se 

Studentskom uredu Fakulteta najkasnije do 15. listopada tekuće akademske godine. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

Ad6) Na temelju članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće 

jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 

 

Donosi se Poslovnik Etičkog povjerenstva u tekstu predloženom uz poziv za 

sjednicu Fakultetskog vijeća. 

 

 

Ad7) Na temelju članka 9. Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta u Rijeci te 

dostavljenih pozitivnih recenzija, izvješća lektora i prijedloga autora za izdavanje 

monografije, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 

 

  Povjerenstvu za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci predlaže se 

donošenje zaključka da se znanstvena monografija „Integrirano učenje uz pokret u 

ustanovama ranog odgoja“ autora prof. dr. sc. Lidije Vujičić i doc. dr. sc. Vilka 

Petrića, a kojeg je izdavač Učiteljski fakultet u Rijeci, odobri kao izdanje Sveučilišta 

u Rijeci u 2021. godini. 

 

 

Ad8) Na temelju članka 97.a stavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju (“Narodne novine” broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka 

USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14. – Odluka USRH i 131/17) i 

članka 12. Pravilnika o ocjenjivanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora 

Sveučilišta u Rijeci te Izvješća mentora, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 



O D L U K U 

 

Usvaja se izviješće i prijedlog mentora, te se rad asistentice Aleksandre 

Smolić Batelić u prethodnoj godini dana ocjenjuje pozitivno. 
 

 

Ad8a) Na temelju članka 97.a stavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju (“Narodne novine” broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka 

USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14. – Odluka USRH i 131/17) i 

članka 12. Pravilnika o ocjenjivanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora 

Sveučilišta u Rijeci te Izvješća mentora, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 

 

Usvaja se izviješće i prijedlog mentora, te se rad asistentice Akviline Čamber 

Tambolaš u prethodnoj godini dana ocjenjuje pozitivno. 

 

 

Ad9) Informaciju o Erasmus+ KA2 projektu: „Algorithmic Thinking Skills through 

Play-Based Learning for Future's Code Literates“ - ALGO-LITTLE (2020-1-TR01-

KA203-092333), u kojem je naš Fakultet partner, dala je voditeljica projekta na 

Fakultetu doc. dr. sc. Jasminka Mezak.  

 

 

Ad10) 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. 


