
Z A P I S N I K 

 

163. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 31. svibnja 

2021. 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, doc. dr. sc. Zlata Tomljenović, izv. prof. dr. sc. 

Biljana Trajkovski, izv. prof. dr. sc. Maja Verdonik, doc. dr. sc. Ester Vidović, izv. 

prof. dr. sc. Nataša Vlah, 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 Akvilina Čamber 

Tambolaš, predstavnica zaposlenika Manuela Prodanić te studentski predstavnici 

Valentina Horak i Zelda Bašić  

 

Odsutni: studentski predstavnici Petra Orbanić i Roman Grobenski 

 

 

DNEVNI RED 

 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 160. sjednice Fakultetskog vijeća održane 22. ožujka 

2021. putem aplikacije Microsoft Teams (online), 161. sjednice Fakultetskog 

vijeća održane 25. - 26. ožujka 2021. elektroničkim putem i 162. sjednice 

Fakultetskog vijeća održane 8. - 9. travnja 2021. elektroničkim putem 

2. Informacije dekanskog kolegija 

3. Informacije studentskih predstavnika 

4. Informacija o završetku nastave i organizaciji ispita ljetnoga ispitnoga roka u 

akademskoj godini 2020./2021. 

5. Razrješenje i imenovanje predstavnika uprave i predstavnika stručne službe u 

Odboru za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Fakulteta 

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

kadrovskih promjena Učiteljskog fakulteta u Rijeci za 2021. godinu 

7. Reizbor nastavnice  

8. Raspisivanje natječaja za izbor nastavnika/ca 

9. Pokretanje postupka reizbora nastavnice  

10. Prijedlog Odluke o korištenju prava na slobodnu studijsku godinu u akademskoj 

godini 2021./2022. 

11. Razno 

 

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno.  

 

Prije početka sjednice dekanica je pozdravila i poželjela uspješan rad novoj članici 

asistentici Akvilini Čamber Tambolaš, koja je u Vijeće izabrana kao predstavnica 

suradnika na suradničkim radnim mjestima. 

 

Ad1) Zapisnici sa 160. sjednice Fakultetskog vijeća održane 22. ožujka 2021. putem 

aplikacije Microsoft Teams (online), 161. sjednice Fakultetskog vijeća održane 25. - 



26. ožujka 2021. elektroničkim putem i 162. sjednice Fakultetskog vijeća održane 8. - 

9. travnja 2021. elektroničkim putem prihvaćeni su jednoglasno bez primjedbi. 

 

 

Ad2) Dekanica je informirala Vijeće: 

- o Dies Academicus 2021. koji su održani od 17. do 28. svibnja 2021. te se 

posebno osvrnula na godišnje nagrade za znanstvenu izvrsnost (laureati s 

našeg Fakulteta su izv. prof. dr. sc. Maja Verdonik i Aleksandra Smolić 

Batelić, asistentica), Rektorove nagrade studentima (s našeg Fakulteta 

nagrađena je Nikol Marelja Bošnjak, studentica 5. godine integriranog 

preddiplomskog i diplomskog Učiteljskog studija), kao i na predstavljanje 

dobitnika inicijalnih potpora za mlade znanstvenike (naša nastavnica doc. dr. 

sc. Lucija Jančec za projekt Skriveni kurikulum i kultura odgojno-obrazovne 

ustanove). Dekanica je iskoristila priliku i čestitala svima nagrađenima, kao i 

doc. dr. sc. Luciji Jančec na dobivenoj potpori 

- o sastanku održanom u Ministarstvu znanosti i obrazovanja dana 17. svibnja 

2021. na koji su bili pozvani svi fakulteti/sveučilišni odjeli u Republici 

Hrvatskoj koji izvode studije ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja s 

temom sastanka: Odgovarajuća vrsta obrazovanja i mogućnost dodatnog 

stjecanja kompetencija za rad na radnom mjestu odgojitelja u odgojno 

obrazovnom sustavu 

- ukratko je izvijestila o svim dosadašnjim radnjama poduzetim s ciljem 

ishođenja znanstvene dopusnice 

- o realizaciji Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena 

za 2021. te je naglasila da je Fakultet ishodio sve potrebne suglasnosti od 

Sveučilišta i MZO-a u svrhu realizacije predmetnog Plana, odnosno 

raspisivanja javnih natječaja za izbor 

- da su na prijedlog Fakulteta od strane predstavničkih tijela Grada Rijeke i 

PGŽ-a naši nastavnici imenovani za članove kulturnih vijeća (izv. prof. dr. sc. 

Maja Verdonik u Kulturno vijeće za dramsku umjetnost, ples i pokret Grada 

Rijeke i Darko Đekić, v. pred., u Kulturno vijeće Primorsko-goranske 

županije) 

- da je dana 4. svibnja 2021. potpisan Sporazum između Sveučilišta, našeg 

Fakulteta i Udruge Centar za kulturu dijaloga u cilju realizacije programa 

inkluzije socijalno ugrožene djece „Moje mjesto pod suncem“. Ovim se 

Sporazumom predviđa suradnja Udruge i Fakulteta, a planira se i postupak 

imenovanja Udruge stručnom bazom Sveučilišta 

- najavila je stručni skup u sklopu u okviru projekta PROMEHS pod nazivom: 

Implementacija Kurikula za mentalno zdravlje – edukacija za odgajatelje, 

učitelje i nastavnike, koji će se održati 24. i 25. lipnja 2021. godine  

- najavila je svečanu promociju diplomanata koja će se održati dana 16. lipnja 

2021. te je za isti dan najavila i fotografiranje svih djelatnika za potrebe 

monografije kojom će se obilježiti 15. godišnjica Fakulteta  
 

Prodekanica za nastavu i studente informirala je o: 

- provedbi nastave ljetnog semestra u hibridnom i online obliku, izvedbi online 

nastave do 12. lipnja 2021. prema Odluci dekanice  

- o modelima realizacije metodičkih vježbi i stručne prakse studenata 

uključivanjem suradnika u online nastavu te realizaciji školske prakse u OŠ 

Nikola Tesla u svibnju i lipnju, sve u skladu s epidemiološkim mjerama 



- o sjednici Stručnog vijeća Centra za studije održane u svibnju 2021. 

- izlaganju rezultata istraživanja o psihološkom i emocionalnom statusu 

studenata u pandemijskom razdoblju prof. Živčić Bećirević, preporukama 

nastavnicima te webinaru za nastavnike koji će se održati 16. srpnja 2021. 

- pripremi Natječaja za upise studenata u 1. godine studija u akademskoj 

2021./2022., s postojećim kvotama na svim studijskim programima 

- pripremama Izvedbenog plana nastave za akademsku 2021./2022. 

 

 

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju informirao je o: 

- u pripremi je nacionalna baza portfelja pod nazivom CRORIS, napredni 

informacijski sustav koji će asimilirati brojne platforme poput Crosbija i 

Poirota 

- aktualnome natječaju Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske 

unije 

- sklopljeni su novi Erasmus ugovori o međunarodnoj suradnji s Faculty of 

Education Sveučilišta Fatih Sultan Mehmet Vakif u Istanbulu (Turska) i s 

Faculty of Education Sciences Sveučilišta Stefan Cel Mare, Suceava 

(Rumunjska) 

- u sklopu Erasmus mobilnosti nastavnoga osoblja u ljetnom semestru na našem 

Fakultetu gostuju doc. dr. sc. Erna Žgur s Pedagoškoga fakulteta u Ljubljani i 

doc. dr. sc. Dejan Đorđić s Pedagoškoga fakulteta u Somboru 

- nominacije dolaznih studenata za akademsku 2021./2022. godinu: Issabel 

Murillo i Victor Alcazar iz Zaragoze i Eva Slanska iz Usti nad Labom, Češka 

- novim izdanjima naših nastavnika u izdavaštvu Učiteljskoga fakulteta u Rijeci: 

Integrirano učenje uz pokret u ustanovama ranog odgoja, autora prof. dr. sc. 

Lidije Vujičić i doc. dr. sc. Vilka Petrića; izv. prof. dr. sc. Sanja Tatalović 

Vorkapić objavila je Kako bez suza u dječji vrtić i osnovnu školu?: Podrška 

socijalno-emocionalnoj dobrobiti djece tijekom prijelaza i prilagodbe, vol. 2, a 

doc. dr. sc. Vilko Petrić objavio je sveučilišni udžbenik Osnove kineziološke 

edukacije 

- doc. dr. sc. Anita Rončević i Vesna Katić, v. pred, u svojstvu gostujućih 

predavačica održale su nastavu studentima Sveučilišta Ružomberk (Slovačka); 

osim profesorica nekoliko tematskih predavanja održale su i studentice Ranog 

i predškolskog odgoja te odgojiteljice iz vježbaonice DV More 

- u sklopu kolegija Inkluzivni odgoj i obrazovanje pod mentorstvom izv. prof. 

dr. sc. Nataše Vlah studentice Učiteljskoga studija sudjelovale su na trima 

konferencijama prezentirajući svoje radove pod afilijacijom UFRI-ja 

- u Tjednu dobre dječje knjige izv. prof. dr. sc. Maja Verdonik i Vesna Katić, v. 

pred., održale su izlaganje pod naslovom Slikovnica od najranije dobi 

- izv. prof. dr. sc. Petra Pejić Papak održala je pozvano predavanje na državnom 

skupu učitelja razredne nastave u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje 

- povodom Noći knjige 2021., a u okviru nastave na izbornom kolegiju 

Slikovnica - prva knjiga djeteta, studentice RPOO-a su pod mentorstvom izv. 

prof. dr. sc. Maje Verdonik izradile Slikovnicu Ljekovnicu 

- prof. dr. sc. Lidija Vujičić, izv. prof. dr. sc. Maja Verdonik i doc. dr. sc. Maja 

Opašić plenarnim su izlaganjima sudjelovale na Državnom stručnom skupu za 

odgojitelje predškolske djece u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje 

 



Prodekanica za poslovne odnose i razvoj informirala je o izvedenim radovima na 

sustavu grijanja/hlađenja Fakulteta te je naglasila da će sustav hlađenja ovo ljeto biti u 

funkciji. 

Ponovila je da će se ispiti ljetnog ispitnog roka održati uživo sukladno važećim 

epidemiološkim mjerama i zamolila nastavnike da se svakako drže rokova za 

određivanje grupa i pauza između grupa kako bi na vrijeme osigurali dezinfekciju 

predavaonica putem Tehničke službe Kampusa. 

 

Ad3) Predstavnica studenata Valentina Horak informirala je: 

- da se desetak studentica Učiteljskog studija i studija Ranog i predškolskog 

odgoja i obrazovanja uključilo u anketiranje obitelji slabijeg imovinskog 

stanja na području Rijeke u sklopu projekta „Moje mjesto pod suncem“, a u 

organizaciji Centra za kulturu dijaloga 

- da je potpisan ugovor za projekt studentice 2. godine RPOO Zelde Bašić koji 

će se provoditi najesen, odnosno na početku akademske godine 2021./2022. 

Projekt je financiran putem Natječaja Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci 

za financiranje studentskih programa u 2021. 

 

 

Ad4) Informaciju o završetku nastave i organizaciji ispita ljetnoga ispitnoga roka u 

akademskoj godini 2020./2021. iznijela je prodekanica za nastavu i studente izv. prof. 

dr. sc. Petra Pejić Papak.  

 

 

Ad5) Na temelju članaka 8. i 10. Pravilnika o unutarnjem sustavu osiguravanja i 

unapređivanja kvalitete Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno 

je donijelo 
 

O D L U K U 

 

1. Izv. prof. dr. sc. Petra Pejić Papak razrješuje se članstva u Odboru za 

osiguravanje i unapređivanje kvalitete Učiteljskog fakulteta u Rijeci kao 

predstavnica uprave. 

 

2. Daniela Uzelac razrješuje se članstva u Odboru za osiguravanje i 

unapređivanje kvalitete Učiteljskog fakulteta u Rijeci kao predstavnica stručne 

službe. 

 

3. Izv. prof. dr. sc. Marinko Lazzarich, prodekan za znanost i međunarodnu 

suradnju, imenuje se članom Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete 

Učiteljskog fakulteta u Rijeci kao predstavnik uprave. 
 

4. Željko Ševerdija imenuje se članom Odbora za osiguravanje i unapređivanje 

kvalitete Učiteljskog fakulteta u Rijeci kao predstavnik stručne službe. 
 

5. Predstavnik uprave imenuje se na vrijeme od tri godine ili kraće ovisno o 

položajnom mandatu. 
 

6. Predstavnik stručne službe imenuje se na vrijeme od tri godine. 
 

7. 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 

 

Usvaja se Prijedlog izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja i 

ostalih kadrovskih promjena Učiteljskog fakulteta u Rijeci za 2021. godinu. 

 

 Prijedlog izmjena i dopuna Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih 

promjena za 2021. godinu, koji čini privitak ove Odluke, dostavlja se Senatu 

Sveučilišta u Rijeci na usvajanje. 

 

 

Ad7) Na temelju članka 102. stavka 3. 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 – O i RUSRH, 60/15 – Odluka 

USRH i 131/17), članka 6. stavka 2. Pravilnika o postupku reizbora osoba na 

znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavnim, nastavnim i stručnim radnim mjestima 

na Sveučilištu u Rijeci te Izviješća i prijedloga Stručnog povjerenstva za reizbor 

nastavnika, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

   

O D L U K U 

 

1. Doc. dr. sc. Maja Opašić reizabire se na znanstveno-nastavno radno mjesto 

docenta u području humanističkih znanosti, polju filologija, grane kroatistika 

na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 

 

2. Doc. dr. sc. Maja Opašić reizabire se na znanstveno-nastavno radno mjesto 

docenta s obvezom provođenja reizbora ili izbora na više radno mjesto u 

skladu s propisima kojima se uređuje znanstvena djelatnost i visoko 

obrazovanje. 

 

 

Ad8) Na temelju članka 44. i 69. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci i članka 7. 

Pravilnika o postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastava, znanstvena, 

nastavna i suradnička zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci, 

Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 

o raspisivanju javnog natječaja 

 

1) za izbor jednog/jedne nastavnika/ce u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 

mjesto redovitog profesora u području društvenih znanosti, polju psihologija, 

grane opća psihologija, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. 

 

U Stručno povjerenstvo za izbor nastavnika imenuju se: 

- prof. dr. sc. Igor Kardum, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 

predsjednik 

- prof. dr. sc. Meri Tadinac, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 

članica 



- prof. dr. sc. Dražen Domijan, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, član 

 

 

2) za izbor jednog/jedne nastavnika/ce u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 

mjesto docenta u području humanističkih znanosti, polju interdisciplinarne 

humanističke znanosti, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. 

 

U Stručno povjerenstvo za izbor nastavnika imenuju se: 

- izv. prof. dr. sc. Marinko Lazzarich, Učiteljski fakultet Sveučilišta u 

Rijeci, predsjednik 

- doc. dr. sc. Ester Vidović, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, članica 

- izv. prof. dr. sc. Irena Vodopija-Krstanović, Filozofski fakultet Sveučilišta 

u Rijeci, članica 

 

 

Ad9) Na temelju članka 102. stavka 2. 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 – O i RUSRH, 60/15 – OUSRH i 

131/17)  i članaka 3., 4. i 10. Pravilnika o postupku reizbora osoba na znanstveno-

nastavnim, umjetničko-nastavnim, nastavnim i stručnim radnim mjestima na 

Sveučilištu u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 

 

1. Pokreće se postupak reizbora doc. dr. sc. Jasminke Mezak na znanstveno-

nastavnom radnom mjestu docenta u području društvenih znanosti, polju 

informacijske i komunikacijske znanosti na Učiteljskom fakultetu u Rijeci. 

 

2. U stručno povjerenstvo za reizbor nastavnika imenuju se: 

- prof. dr. sc. Patrizia Poščić, Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci, 

predsjednica, 

- izv. prof. dr. sc. Sanja Čandrlić, Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci, 

članica, 

- izv. prof. dr. sc. Petra Pejić Papak, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 

članica. 

 

 

Ad10) Na temelju članka 94. Statuta Sveučilišta u Rijeci (pročišćeni tekst od 12. 

veljače 2020.) te članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće 

jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 

 

1. Izv. prof. dr. sc. Sanji Skočić Mihić odobrava se korištenje plaćene slobodne 

studijske godine (sabbatical). 

 

2. Korištenje plaćene slobodne studijske godine odobrava se za akademsku 

godinu 2021./2022., odnosno u razdoblju od 1. listopada 2021. do 30. rujna 

2022. godine. 

 



3. Ova Odluka primjenjuje se od 1. listopada 2021. godine. 

 

O b r a z l o ž e n j e 

 

Temeljem zamolbe izv. prof. dr. sc. Sanje Skočić Mihić za odobrenjem korištenja 

slobodne studijske godine od 16. travnja 2021. godine, a obzirom da je osigurano 

izvođenje nastave na predmetima iz kojih nastavnica izvodi nastavu tijekom 

navedenog razdoblja te će slobodnu studijsku godinu koristi u svrhu znanstveno-

stručnog rada (izrada udžbenika), odobrava se korištenje slobodne studijske godine. 

 

 

Ad11)  Pod točkom razno nije bilo rasprave. 

 

Dovršeno u 13:50 sati. 

 

 

      Zapisničar         Dekanica

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


