
Z A P I S N I K 

 

165. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 28. rujna 

2021. s početkom u 12:00 sati, u predavaonici 006. 

 

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, 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 studentska predstavnica Zelda Bašić 

 

Odsutni: izv. prof. dr. sc. Darko Lončarić te studentski predstavnici Petra Orbanić, 

Karla Nešković Vranješ i Dora Delivuk 

 

 

DNEVNI RED 

 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 164. sjednice Fakultetskog vijeća održane 12. srpnja 

2021.  

2. Informacije dekanskog kolegija 

3. Informacije studentskih predstavnika 

4. Preporuke za izvođenje nastave u akademskoj godini 2021./2022.  

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskih programa  

6. Prijedlog izvedbenog plana nastave za akademsku godinu 2021./2022. za 

redovite studije 

7. Prijedlog izvedbenog plana nastave za akademsku godinu 2021./2022. za 

izvanredne studije 

8. Povjeravanje nastave vanjskim suradnicima  

9. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o studiranju na Učiteljskom fakultetu 

Sveučilišta u Rijeci  

10. Raspisivanje natječaja za izbor nastavnika/ce  

11. Imenovanje mentora suradnici  

12. Razno 

 

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno.  

 

Prije početka sjednice dekanica je pozdravila novu predsjednicu Studentskog zbora 

Učiteljskog fakulteta Zeldu Bašić, kao i nove studentske predstavnice u Fakultetskom 

vijeću Karlu Nešković Vranješ i Doru Delivuk, te je izrazila želju za nastavkom 

obostrano uspješne suradnje.  

 

Ad1) Zapisnik sa 164. sjednice Fakultetskog vijeća održane 12. srpnja 2021. 

prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi. 

 



 

Ad2) Dekanica je informirala Vijeće: 

- o novom izdanju Fakulteta, publikacije Implementacija teorije u praksu ili 

nema dobre teorije bez dobre prakse, objavljene u spomen na dr. sc. Arjanu 

Miljak (1939. – 2020.), urednice prof. dr. sc. Lidije Vujičić. Knjiga je u e-

izdanju objavljena na mrežnim stranicama Fakulteta i dostupna je svima  

- najavila je predstojeće obilježavanje Dana Fakulteta u listopadu te je ukratko 

predstavila prijedlog programa. Ukoliko epidemiološka situacija bude 

dozvoljavala za 25. listopada na Fakultetu se planira svečana sjednica 

Fakultetskog vijeća i predstavljanje monografije 15. godina Učiteljskog 

fakulteta u Rijeci, 26. listopada planiran je okrugli stol Mjesto i uloga 

slikovnice u odgoju i obrazovanju danas i sutra, koji će se održati online u 

suorganizaciji Gradske knjižnice Rijeka i Fakulteta te se za 27. i 28. listopada 

planira Festival diplomskih i završnih radova koji će se i ove godine održati 

online. Svi djelatnici Fakulteta biti će na vrijeme upoznati sa svim 

događanjima na obilježavanju Dana Fakulteta   

- ukratko je izvijestila o nabavci opreme za uređenje inkluzivne učionice (U-

409) koja se financira iz projekta „Unapređenje inkluzivnosti inicijalnog 

obrazovanja odgajatelja/ica u Hrvatskoj“, vodećih partnera UNICEF-a i 

Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao i publikaciji Kurikul za 

edukatore sveučilišnih nastavnika koji je izrađen u sklopu projekta i dostupan 

je na mrežnim stranicama UNICEF-a 

- o produženju projekta Inoviranje programa učiteljskih i odgojiteljskih studija 

primjenom HKO-a, nositelja Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za 

rok od 6 mjeseci 

- o imenovanju voditeljica izvanrednih studija od nove akademske godine i to 

Vesne Katić, v. pred., voditeljicom izvanrednog preddiplomskog sveučilišnog 

studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje te izv. prof. dr. sc. Renate Čepić 

voditeljicom izvanrednog diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski 

odgoj i obrazovanje.  

- najavila je prijem brucoša koji će se održati 4. listopada 2021. na Fakultetu 

- o sjednici Senata održanoj 21. rujna 2021. godine te se posebno osvrnula na 

usvajanje Politike otvorene znanosti Sveučilišta u Rijeci u skladu sa svim 

relevantnim nacionalnim i dokumentima Europske unije, na odluke o 

transformaciji sveučilišnih odjela za informatiku i matematiku u Fakultet 

informatike i digitalnih tehnologija i Fakultet za matematiku, odnosno u 

fakultete bez pravne osobnosti, kao i na podršku koju je Senat dao za 

provedbu programa „Istraživačko-razvojni projekti u obrazovanju – UNIRI 

CLASS“. Osvrnula se i na sjednicu Senata održanu 20. srpnja 2021. na kojoj 

je usvojena Odluka o osnivanju i sastavu Vijeća za rodnu ravnopravnost 

Sveučilišta u Rijeci, a članica kojeg je kao predstavnica Učiteljskog fakulteta 

doc. dr. sc. Lucija Jančec 
 

Prodekanica za nastavu i studente informirala je o: 

- provedbi izvanrednog ispitnog roka, obranama završnih i diplomskih radova u 

rujnu te sređivanju dokumentacije ispitnih lista akademske 2020./2021. godine 

- rezultatima upisa studenata u 1. godinu studija u ljetnom i jesenskom upisnom 

roku te 100% popunjenosti kvota na svim studijskim programima  

- rješenjima o prijelazu studenata s drugih Sveučilišta na isti studijski program i 

praćenju popisnih lista upisanih studenata u Nastavničkom portalu 



- održanim sastancima s profesorima metodičarima, ravnateljicama osnovnih 

škola vježbaonica i vrtića vježbaonica te protokolima ulazaka u vanjske 

institucije za potrebe provedbe dijela nastave prema studijskim programima  

- Uputama za izvedbu nastave u akademskoj 2021./2022. na Učiteljskom 

fakultetu u Rijeci 

- dokumentacijskoj pripremi (izvedbeni planovi kolegija, konzultacije, 

kolokviji) 

- praćenju provedbe hibridnog modela nastave (% udjela online nastave po 

kolegiju za sve studijske programe) 

- dnevnom redu sjednice Stručnog vijeća Centra za studije održane 14. rujna 

2021. 

- najavi raspisivanja Natječaja za studente demonstratore u akademskoj godini 

2021./2022. 

- najavi obveznog sistematskog pregleda studenata 1. godina studija prema 

rasporedu koji dostavlja liječnica 

 

 

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju informirao je o: 

- uprava Sveučilišta u Rijeci organizirala je sastanak povjerenika za održivi 

razvoj na kojem se raspravljalo o okviru Times Higher Education, Impact 

Rankings, rangiranju svjetskih sveučilišta u domeni održiva razvoja; sukladno 

određenim ciljevima održivoga razvoja (SDG) mi ćemo se usmjeriti na SDG4 

koji se odnosi na kvalitetno obrazovanje. 

- održanoj 37. sjednici Stručnoga vijeća za internacionalizaciju, istraživanja i 

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

Sveučilišnom je portalu uređena engleska inačica Portfelja u koju nastavnici 

mogu unositi svoje podatke. 

- predstojnik Doktorske škole prof. dr. sc. Igor Prpić izvijestio je o provedenim 

aktivnostima u sklopu rada Škole: usklađen je statut, u pripremi je osnivanje 

Stručnoga vijeća Doktorske škole i izrada mrežnih stranica. 

- podsjetio je nazočne da redovito unose podatke u CROSBI bazu i prate 

obavijesti na mrežnim stranicama Centra za europske projekte Sveučilišta u 

Rijeci. 

 

 

Prodekanica za poslovne odnose i razvoj informirala je članove Fakultetskog Vijeća 

kako će se u predvorju naše zgrade ugraditi digitalni ekran kojim ćemo se pridružiti 

studentskoj informativnoj digitalnoj mreži s ciljem povezivanja akademske zajednice 

u Republici Hrvatskoj.  

Također je izvijestila da je zbog usklađivanja prostorija došlo do malih izmjena u 

rasporedima za izvanredne studije koji se tiču prostorija u kojima se izvodi nastava, a 

koji će biti izmijenjeni na mrežnim stranicama do kraja tjedna. 

Navela je informaciju za studente o novim pristupnim podacima za korištenje Turnitin 

programa koji će biti dostavljeni predstavnicima studijskih godina na početku nove 

akademske godine. 

 

 

Ad3) Predstavnica studenata Zelda Bašić informirala je: 

- o izmjenama u sastavu Studentskog zbora Učiteljskog fakulteta u Rijeci. Nova 

predsjednica Studentskog zbora je Zelda Bašić s 3. godine studija Rani i 



predškoski odgoj i obrazovanje, a zamjenica predsjednice je studentica Karla 

Nešković Vranješ s 3. godine Učiteljskog studija. Novi studentski predstavnici 

u Fakultetskom vijeću su Dora Delivuk s 4. godine Učiteljskog studija i Karla 

Nešković Vranješ s 3. godine Učiteljskog studija; 
- najavila je „Ribroo – kamp za brucoše“, koji će se u organizaciji Studentskog 

zbora Sveučilišta održati od 30. rujna do 3. listopada. Od studenata viših 

godina u organizaciji sudjeluju naše studentice Zelda Bašić i Karla Nešković 

Vranješ. 

- u ponedjeljak 4. listopada na Fakultetu će se održati svečani prijem brucoša, 

odnosno studenata prve godine, a na kojem će se brucošima predstaviti 

Studentski zbor UFRI. Također je najavila provedbu projekta „Mladi i mudri“, 

koji omogućuje studentima prvih godina stupanje u kontakt sa studentima 

viših godina od kojih mogu saznati sve potrebne informacije u vezi studiranja. 
 

 

Ad4) Nakon uvodne riječi dekanice, informaciju o izvođenju nastave u akademskoj 

godini 2021./2022. dala je prema materijalima (Preporuke za organizaciju nastave i 

rada na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2021./2022. i Upute za 

izvedbu nastave u akademskoj godini 2021./2022.) dostavljenim uz poziv za sjednicu 

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

 

 

Ad5) 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: 

- Računalo u predškolskom odgoju (3 ECTS; 1P+1V+0S) iz 2. semestra u 6. 

semestar. 
 

 

Ad5a) 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: 



- Integrirane jezične vještine u engleskom jeziku (4 ECTS; 1P+2V+0S) iz 4. 

semestra u 6. semestar; 

- Engleski jezik za akademske svrhe (4 ECTS; 2P+1V+0S) iz 6. semestra u 4. 

semestar; 

- The Psychology of Child Well-being (4 ECTS; 2P+0V+1S) iz 8. semestra u 5. 

semestar – kolegij će se izvoditi i na hrvatskom jeziku pod nazivom 

Psihologija dobrobiti djece. 
 

 

Ad5b) 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 diplomskog sveučilišnog studija 

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 

 

 

U studijskom programu diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski 

odgoj i obrazovanje u 1. semestru, izbornom modulu 1.B kolegiji: 

- The Psychology of Child Well-being (5 ECTS; 2P+0V+2S) izvodit će se na 

hrvatskom jeziku pod nazivom Psihologija dobrobiti djece;  

- Pozitivna psihologija (5 ECTS; 2P+0V+2S) se deaktivira. 

 
 

Ad6) 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 2021./2022. 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. 

 

 

Ad7) 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 2021./2022. 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. 

 

 

Ad8) Na temelju članka 92. stavak 3. 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 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće 

jednoglasno je donijelo 
 

O D L U K U 

 

1. Dr. sc. Sandri Antulić Majcen, povjerava se izvođenje nastave iz predmeta 

Vrjednovanje i samovrjednovanje (5 ECTS, 2P+1V+1S) u 1. semestru 

diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, do 

jedne trećine nastavnog predmeta; 

 

2. Ani Poropat Janković, mag. ing. agr., povjerava se izvođenje nastave iz 

predmeta Prirodoslovlje (4 ECTS, 2P+0V+1S) u 3. semestru integriranog 

preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija, do jedne 

trećine nastavnog predmeta. 
 

 

Ad9) Na temelju članka 44. i 56. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko 

vijeće jednoglasno je donijelo   

 

O D L U K U 

 

Donosi se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o studiranju na 

Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci u tekstu predloženom uz poziv za sjednicu 

Fakultetskog vijeća. 

 

 

Ad10) 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 

 

 



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

mjesto docenta u području društvenih znanosti, polju pedagogija, grane 

pedagogija ranog i predškolskog odgoja, na neodređeno vrijeme s punim 

radnim vremenom. 

 

U Stručno povjerenstvo za izbor nastavnika imenuju se: 

- doc. dr. sc. Lucija Jančec, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 

predsjednica 

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

članica 

- izv. prof. dr. sc. Bojana Ćulum Ilić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 

članica 

 

 

Ad11) Na temelju članka 14. Pravilnika o ocjenjivanju rada asistenata, 

poslijedoktoranada i mentora Sveučilišta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno je 

donijelo 

 

O D L U K U 

 

 

1. Izv. prof. dr. sc. Petra Pejić Papak imenuje se za mentoricu Teni Pejčić, mag. 

prim. educ., suradnici u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistentice u 

u interdisciplinarnom području znanosti, polju obrazovne znanosti.  

 

2. Mentorica ima obveze utvrđene člankom 15. Pravilnika o ocjenjivanju rada 

asistenata, poslijedoktoranada i mentora Sveučilišta u Rijeci. 

 

 

Ad12)  Pod točkom razno nije bilo rasprave. Doc. dr. sc. Danijela Blanuša Trošelj, 

kojoj radni odnos na Fakultetu sporazumno prestaje dana 30. rujna 2021. godine, 

iskoristila je priliku pozdraviti se sa svim članovima Vijeća, kao i djelatnicima 

Fakulteta. 

 

Dovršeno u 13:45 sati. 
 

 

      Zapisničar,           Dekanica, 

 

        

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


