
Z A P I S N I K 

 

164. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 12. srpnja 

2021. s početkom u 12:00 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, 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  

 

Odsutni: studentski predstavnici Valentina Horak, Zelda Bašić, Petra Orbanić i 

Roman Grobenski 

 

 

DNEVNI RED 

 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 163. sjednice Fakultetskog vijeća održane 31. svibnja 

2021. putem aplikacije Microsoft Teams (online) 

2. Informacije dekanskog kolegija 

3. Informacije studentskih predstavnika 

4. Izbor suradnika/ce  

5. Reizbor nastavnice 

6. Pokretanje postupka reizbora nastavnika  

7. Razno 

 

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno.  

 

 

Ad1) Zapisnik sa 163. sjednice Fakultetskog vijeća održane 31. svibnja 2021. putem 

aplikacije Microsoft Teams (online) prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi. 

 

 

Ad2) Dekanica je informirala Vijeće: 

- o sjednici Senata održanoj 20. srpnja 2021. 

- o sastanku uprave Fakulteta s članovima Studentskog zbora UFRI i 

predstavnicama studijskih godina održanom 9. lipnja 2021., a na kojem su 

studentima date sve informacije i pojašnjenja vezano za ljetni ispitni rok 

održan uživo (kontaktno) na Fakultetu 

- ukratko je izvijestila o dosadašnjim ulaganjima u opremu i sredstava na 

Fakultetu (STEM laboratorij, peć za keramiku, informatički kabinet U-222) s 

posebnim naglaskom na planiranu nabavku opreme za uređenje inkluzivne 

učionice koja će se financirati iz projekta „Unapređenje inkluzivnosti 



inicijalnog obrazovanja odgajatelja/ica u Hrvatskoj“, vodećih partnera 

UNICEF-a i Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
- o održanoj drugoj dvodnevnoj edukaciji za odgajatelje, učitelje i nastavnike u 

okviru projekta PROMEHS dana 24. i 25. lipnja 2021. godine 
 
 

Prodekanica za nastavu i studente informirala je o: 

- provedbi ljetnog ispitnog roka u kontroliranim uvjetima na Fakultetu te 

sređivanju dokumentacije ispitnih lista 

- planiranju izvanrednog ispitnog roka u rujnu za predmete zimskog i ljetnog 

semestra akademske 2020.2021. godine  

- obranama završnih i diplomskih radova planiranim za 15. i 16. srpnja 2021. 

- pripremi dokumentacije Izvedbenog plana nastave uz poštivanje Odluke 

Senata o hibridnom modelu izvođenja nastave u akademskoj 2021./2022. 

godini 

- točkama dnevnog reda sjednice Stručnog vijeća Centra za studije održane 8. 

lipnja 2021., s informacijama o InstaText alatu za provjeru ispravnosti 

tekstova na engleskom jeziku 

 

 

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju informirao je o: 

- održanoj 36. sjednica Stručnoga vijeća za internacionalizaciju, istraživanja i 

projekte na kojoj je bilo riječi o stanju na sveučilišnim projektima; objavljeni 

su prvi natječaji u okviru Obzora Europa (2021.-2027); 

- novi predsjednik Savjeta za znanost Sveučilišta u Rijeci je prof. dr. sc. Alen 

Šustić, dekan Fakulteta zdravstvenih studija; novi predstojnik Doktorske škole 

Sveučilišta u Rijeci je prof. dr. sc. Igor Prpić s Medicinskoga fakulteta u 

Rijeci; 

- raspisan je natječaj za mobilnost studenata za ostvarenje stručne prakse i bit će 

otvoren do listopada 2023. godine; 

- najavljen je dolazak studentice Andree Rudan s Pedagoškoga fakulteta u 

Somboru na školsku praksu u ljetnom semestru ak. 2021./2022. godine; 

- doc. dr. sc. Anita Rončević je u svojstvu predsjednice fakultetskoga Odbora za 

osiguravanje i unapređivanje kvalitete u petak 9. srpnja 2021. g. održala 

predavanje za goste iz Ukrajine, iz Agencije za odgoj i obrazovanje, o 

iskustvima internoga osiguravanja kvalitete; 

 

 

Prodekanica za poslovne odnose i razvoj informirala je članove Fakultetskog Vijeća 

kako će naša zgrada u potpunosti biti zatvorena od 31.07. do 22.08. Ulaz u zgradu 

moguć je putem garaže koja je otvorena do 21 h. Također je izvijestila da Sveučilište 

u Rijeci prvi puta ide na kolektivni godišnji odmor, tako da sveučilišne službe neće 

raditi od 26.07. do 22.08. 

Navela je informaciju za studente da se i ove jeseni planira otvaranje privremene 

poslovnice Autotroleja na Kampusu u razdoblju od 15.09.-15.10., kako bi se 

studentima olakšalo dobivanje studentske karte. 

 

 

Ad3) Obzirom da sjednici nisu nazočili studentski predstavnici, nije bilo posebnih 

informacija. 



 

 

Ad4) Na temelju članka 97., a u vezi članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 

visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-

OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – O i RUSRH, 60/15 – OUSRH i 

131/17), članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci te Izvješća i prijedloga 

Stručnog povjerenstva za izbor suradnika, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

  

O D L U K U 

 

1. Tena Pejčić, mag. prim. educ., izabire se u suradničko zvanje i na radno 

mjesto asistenta u interdisciplinarnom području znanosti, polju obrazovne 

znanosti na Učiteljskom fakultetu u Rijeci. 

 

2. S izabranom suradnicom sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme, u 

trajanju od šest godina, s punim radnim vremenom.  
 

3. Ova Odluka primjenjuje se od 01. rujna 2021. godine. 

 

 

Ad5) 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. Jasminka Mezak reizabire se na znanstveno-nastavno radno 

mjesto docenta u području društvenih znanosti, polju informacijske i 

komunikacijske znanosti na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 

 

2. Doc. dr. sc. Jasminka Mezak 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. 
 

 

 

Ad6) 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 izv. prof. dr. sc. Darka Lončarića na znanstveno-

nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora u području društvenih 

znanosti, polju psihologija, grane školska psihologija i psihologija obrazovanja 

na Učiteljskom fakultetu u Rijeci. 

 

2. U stručno povjerenstvo za reizbor nastavnika imenuju se: 

- prof. dr. sc. Svjetlana Kolić-Vehovec, Filozofski fakultet Sveučilišta u 

Rijeci, predsjednica, 

- izv. prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić, Filozofski fakultet Sveučilišta u 

Rijeci, članica, 

- izv. prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u 

Rijeci, članica. 
 

 

Ad7)  Pod točkom razno nije bilo rasprave. 

 

Dovršeno u 12:45 sati. 

 

 

      Zapisničar         Dekanica

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


