
Z A P I S N I K 

 

166. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 25. listopada 

2021. s početkom u 11:15 sati, u predavaonici 006. 

 

Nazočni: izv. prof. dr. sc. Dunja Anđić, 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 Tatalović Vorkapić, doc. dr. sc. Zlata Tomljenović, 

izv. prof. dr. sc. Biljana Trajkovski, izv. prof. dr. sc. Maja Verdonik, , prof. dr. sc. 

Lidija Vujičić, predstavnici nastavnika izabranih u nastavna zvanja Darko Đekić, v. 

pred., Željka Ivković Hodžić, pred., predstavnica suradnika asistentica Akvilina 

Čamber Tambolaš, predstavnica zaposlenika Manuela Prodanić te studentske 

predstavnice Zelda Bašić, Petra Orbanić i Karla Nešković Vranješ 

 

Odsutni: izv. prof. dr. sc. Nataša Vlah, doc. dr. sc. Ester Vidović, poslijedoktorandica 

dr. sc. Morana Drakulić te studentska predstavnica Dora Delivuk 

 

 

DNEVNI RED 

 

 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 165. sjednice Fakultetskog vijeća održane 28. rujna 

2021.  

2. Informacije dekanskog kolegija 

3. Informacije studentskih predstavnika 

4. Izbor nastavnika  

5. Reizbor nastavnika  

6. Prijedlog prijave dva rječnika kao izdanja Sveučilišta za 2021. godinu  

7. Razno 

 

 

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno.  

 

 

Ad1) Zapisnik sa 165. sjednice Fakultetskog vijeća održane 28. rujna 2021. prihvaćen 

je jednoglasno bez primjedbi. 

 

 

Ad2) Dekanica je informirala Vijeće: 

 o sjednici Senata održanoj 19. listopada 2021. godine te je posebno naglasila 

obvezu usvajanja Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih 

promjena Fakulteta u 2022. godini, koji će biti upućen na usvajanje na iduću 

sjednicu Senata. Naglasila je da se izbori u viša zvanja i na odgovarajuća 

radna mjesta više ne vežu uz oslobađanje koeficijenta složenosti poslova već 

uz istek roka za napredovanje te da je po prestanku radnog odnosa jednog 

zaposlenika (mirovina, sporazumni prestanak, istek ugovora o radu na 

određeno vrijeme) moguće  zatražiti zapošljavanje jednog novog zaposlenika 

na istom ili manjem koeficijentu složenosti poslova od koeficijenta složenosti 



poslova upražnjenog radnog mjesta. Također je napomenula da su raspisani 

natječaji za projekte u obrazovanju UNIRI CLASS i to za programske linije 

A1 Otvoreno personalizirano obrazovanje, A2 Digitalno građanstvo – 

inovacije u učenju i poučavanju i A3 Praktične kompetencije za budućnost, u 

okviru programa „Istraživačko-razvojni projekti u obrazovanju – UNIRI 

CLASS“ 

 
 

Prodekanica za nastavu i studente informirala je o: 

- provedbi nastave u skladu s Uputama za izvedbu nastave u akademskoj 

2021./2022., pravovremenim dostupnim materijalima na Merlinu kako bi 

studenti u samoizolaciji mogli pratiti proces  

- provedbi Školske prakse studenata u školama vježbaonicama 

- održanim sastancima s ravnateljima škola vježbaonica i razrađenim planovima 

u svrhu stjecanja praktičnih kompetencija studenata 5. godine studija kojima 

se omogućio tjedni ulazak u škole  

- održanim sastancima s ravnateljima i odgajateljima mentorima u vježbaonici 

DV Rijeka 

- praćenju hibridnog modela nastave i najavi obvezne samoevaluacije svakog e-

kolegija 

- o održanoj sjednici Stručnog vijeća Centra za studije dana 12. listopada 2021. 

- raspisanom Natječaju za stipendije izvrsnost Sveučilišta u Rijeci 

 

 

 

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju informirao je o: 

- održanoj 38. sjednici Stručnoga vijeća za internacionalizaciju i istraživanje; 

djelatnica Sveučilišne knjižnice Ivana Dorotić Malić predstavila je aktivnosti 

Centra za otvorenu znanost, a ravnatelj regionalne razvojne agencije PGŽ-e 

Vedran Kružić predstavio je Regionalnu inovacijsku platformu RIMAP. 

- u četvrtak 21. listopada održana je konstituirajuća sjednica Stručnoga vijeća 

Doktorske škole Sveučilišta u Rijeci koja uz predstojnika Škole, prof. dr. sc. 

Igora Prpića, broji 18 predstavnika sveučilišnih sastavnica. 

- u proteklom razdoblju izv. prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić sudjelovala 

je u radu sljedećih skupova: organizirala je i vodila Međužupanijski stručni 

skup za odgajatelje i stručne suradnike: Tranzicija iz obitelji u dječji vrtić: 

Potrebe i izazovi, održala je izlaganje na Znanstveno-stručnome skupu 

Psihošpancir 2021. u Varaždinu, održala je online plenarno predavanje na 

Znanstvenome međunarodnome skupu Transitions between different 

educational environments and levels u Kopru; na znanstvenoj konferenciji 25. 

Dani Ramira i Zorana Bujasa na Filozofskom fakultetu u Zagrebu predstavila 

je tri svoje knjige objavljene 2020. i 2021. godine. 

 

 

Prodekanica za poslovne odnose i razvoj informirala je članove Fakultetskog Vijeća 

da je dana 14. listopada 2021. Fakultet proveo preventivnu kemijsku dezinfekciju svih 

predavaonica i javnih prostora Fakulteta te da su u predavaonicama 407, 408 i 410 na 

prozorima ugrađeni novi alu venecijaneri. 

 

 



 

Ad3) Predstavnica studenata Zelda Bašić informirala je: 

- tijekom mjeseca studenoga raspisat će se dopunski izbori za članove 

Studentskog zbora Učiteljskog fakulteta u Rijeci, a kako bi se popunila 

ispražnjena mjesta u SZ. Izbori se provode neovisno o Studentskom zboru 

Sveučilišta u Rijeci, čim se prikupi potrebna dokumentacija 
- u mjesecu prosincu provest će se projekt „Odrastanje s umjetnošću“ financiran 

sredstvima dobivenim na Natječaju Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci za 

financiranje studentskih programa u 2021. Kroz studeni, započet će se s 

pripremama izvođenja projekta te će o detaljima svi biti pravovremeno 

obaviješteni 

 
 

Ad4) Na temelju članka 95. stavka 6. 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 nastavnika, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

  

 

O D L U K U 

 

 

1. Dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić bira se u znanstveno-nastavno zvanje i na 

radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja društvenih znanosti, 

polja psihologija, grane opća psihologija na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta 

u Rijeci. 

 

2. Dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić bira se na znanstveno-nastavno radno mjesto 

redovitog profesora na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i s 

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

propisima kojima se uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje. 
 

3. Ovu Odluku potvrđuje Senat Sveučilišta u Rijeci budući se radi o izboru u 

zvanje redovitog profesora (članak 93. stavak 4. Zakona o znanstvenoj 

djelatnosti i visokom obrazovanju). 

 

 

 

Ad4a) Na temelju članka 95. stavka 4. 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 nastavnika, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

  

 

O D L U K U 

 

 



1. Dr. sc. Morana Drakulić bira se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 

mjesto docenta u području humanističkih znanosti, polju interdisciplinarne 

humanističke znanosti na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 

 

2. Dr. sc. Morana Drakulić bira se na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta 

na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i s obvezom provođenja 

reizbora ili izbora na više radno mjesto u skladu s propisima kojima se uređuje 

znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje. 

 

3. Ova Odluka primjenjuje se od 2. studenoga 2021. 
 

 

 

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. Izv. prof. dr. sc. Darko Lončarić reizabire se na znanstveno-nastavno radno 

mjesto izvanrednog profesora u području društvenih znanosti, polju 

psihologija, grane školska psihologija i psihologija obrazovanja na 

Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 

 

2. Izv. prof. dr. sc. Darko Lončarić reizabire se na znanstveno-nastavno radno 

mjesto izvanrednog profesora 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 9. Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta u Rijeci te 

dostavljenih pozitivnih recenzija, izvješća lektora i prijedloga urednice za izdavanje 

rječnika, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 

 

Povjerenstvu za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci predlaže se 

donošenje zaključka da se publikacija „Rječnik osnovnih pojmova iz priručnika za 

odgajatelje i učitelje u svrhu promicanja mentalnoga zdravlja djece u dobi od 3. do 

10. godine“ urednica izv. prof. dr. sc. Sanje Tatalović Vorkapić i prof. dr. sc. Lidije 

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

u Rijeci u 2021. godini. 

 

 



 

Ad6a) Na temelju članka 9. Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta u Rijeci te 

dostavljenih pozitivnih recenzija, izvješća lektora i prijedloga urednice za izdavanje 

rječnika, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 

 

Povjerenstvu za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci predlaže se 

donošenje zaključka da se publikacija „Rječnik osnovnih pojmova iz priručnika za 

nastavnike u svrhu promicanja mentalnoga zdravlja učenika od 5. do 8. razreda 

osnovne škole i srednjoškolskih učenika“ urednica izv. prof. dr. sc. Sanje Tatalović 

Vorkapić i prof. dr. sc. Lidije Vujičić, a kojeg je izdavač Učiteljski fakultet u Rijeci, 

odobri kao izdanje Sveučilišta u Rijeci u 2021. godini. 

 

 

Ad7)  Pod točkom razno nije bilo rasprave.  

 

 

Dovršeno u 11:55 sati. 

 

 

      Zapisničar         Dekanica

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


