
Z A P I S N I K 

 

167. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 15. 

studenoga 2021. s početkom u 11:30 sati putem aplikacije Microsoft Teams (online) 

 

Nazočni: izv. prof. dr. sc. Dunja Anđić, izv. prof. dr. sc. Željko Boneta, izv. prof. dr. 

sc. Renata Čepić, doc. dr. sc. Morana Drakulić, doc. dr. sc. Lucija Jančec, izv. prof. 

dr. sc. Darko Lončarić,  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,  izv. prof. dr. sc. Nataša Vlah, prof. dr. sc. Lidija Vujičić, 

predstavnik nastavnika izabranih u nastavna zvanja Darko Đekić, v. pred., 

predstavnica suradnika asistentica Akvilina Čamber Tambolaš, predstavnica 

zaposlenika Manuela Prodanić te studentske predstavnice Zelda Bašić i Dora Delivuk 

 

Odsutni: izv. prof. dr. sc. Marinko Lazzarich, doc. dr. sc. Jasminka Mezak, doc. dr. 

sc. Ester Vidović te studentske predstavnice Petra Orbanić i Karla Nešković Vranješ 

 

 

 

DNEVNI RED 

 

 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 166. sjednice Fakultetskog vijeća održane 25. listopada 

2021.  

2. Informacije dekanskog kolegija 

3. Informacije studentskih predstavnika 

4. Prijedlog Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena 

Učiteljskog fakulteta u Rijeci u 2022. godini 

5. Raspisivanje natječaja za izbor nastavnika/ce  

6. Razno 

 

 

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno.  

 

Prije početka sjednice dekanica je čestitala dr. sc. Morani Drakulić na napredovanju u 

zvanju, odnosno na izboru u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta. 

 

Ad1) Zapisnik sa 166. sjednice Fakultetskog vijeća održane 25. listopada 2021. 

prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi. 

 

 

Ad2) Dekanica je informirala Vijeće: 

- o Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebne 

sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i 

namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i 

namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika 

trgovačkih društava i ustanova („NN“ 121/2021) od dana 12. studenoga 2021., 

a koja stupa na snagu 16. studenoga 2021. godine 



- o održanim Danima Fakulteta (25. – 28. listopada 2021.), a kojima je ujedno 

obilježena 15. obljetnica osnutka našega Fakulteta. Sve informacije o 

obilježavanju ove važne obljetnice dostupne su na web stranicama Fakulteta 

pod poveznicom https://www.ufri.uniri.hr/hr/zivot-na-ufri-ju/4235-15-godina-

uciteljskog-fakulteta-u-rijeci.html  

- najavila je sjednicu Senata koja će se održati 23. studenoga 2021.  

- o zaprimljenim Uputama MZO-a za postupak izmjene odobrenih studijskih 

programa od 9. lipnja 2021., a s kojima će biti upoznati svi nastavnici 

Fakulteta 

 

 

Prodekanica za nastavu i studente informirala je o: 

- provedbi nastave uz pridržavanje epidemioloških mjera, a sve u skladu s 

Uputama za izvedbu nastave u akademskoj 2021./2022.  

- koordinacijama sa školama i vrtićima vježbaonicama u svrhu izvedbi 

metodičkih vježbi 

- analizi praćenja hibridnog modela nastave, samoevaluacija e-kolegija  

- sjednici Stručnog vijeća Centra za studije održanoj 9. studenog 2021. 

- obavljenoj analizi Izvedbenih planova na mrežnim stranicama sastavnica  

- novoj Odluci Sveučilišta o priznavanju izvannastavnih aktivnosti- dodatak 

diplomi 

 

 

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju informirao je o (obzirom da je 

prodekan za znanost i međunarodnu suradnju bio opravdano odsutan s današnje 

sjednice, informaciju je u njegovo ime dala prodekanica za nastavu i studente): 

- naša nastavnica Željka Ivković Hodžić, pred., je od 20. do 21. listopada 

sudjelovala na američkoj znanstvenoj konferenciji "Socialism, Capitalism, and 

Childhood" održanoj u Atlanti (Georgia, SAD), online, s izlaganjem pod 

naslovom "Images of childhood within economic contexts of socialist and 

post-socialist Croatia". Simultano su se održale još četiri konferencije u Europi 

na sličnu tematiku, a cjelokupno događanje organiziralo je Sveučilište u 

Tampereu u Finskoj s partnerima iz SAD-a, Mađarske i Njemačke 

 

 

Prodekanica za poslovne odnose i razvoj bila je opravdano odsutna s današnje 

sjednice te nije bilo posebnih informacija. 

 

 

Ad3) Predstavnica studenata Zelda Bašić informirala je: 

- da će se u mjesecu prosincu realizirati aktivnosti na projektu „Odrastanje s 

umjetnošću“, financiranog sredstvima dobivenim na Natječaju Studentskog 

zbora Sveučilišta u Rijeci za financiranje studentskih programa u 2021. Planira 

se održavanje radionica na Fakultetu, a svi zainteresirani će o detaljima biti 

pravovremeno obaviješteni 

 
 

Ad4) Na temelju članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko 

vijeće jednoglasno je donijelo 

 

https://www.ufri.uniri.hr/hr/zivot-na-ufri-ju/4235-15-godina-uciteljskog-fakulteta-u-rijeci.html
https://www.ufri.uniri.hr/hr/zivot-na-ufri-ju/4235-15-godina-uciteljskog-fakulteta-u-rijeci.html


O D L U K U 

 

1. Utvrđuje se Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena 

Učiteljskog fakulteta u Rijeci u 2022. godini. 

 

2. Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena, koji čini 

privitak ove Odluke, dostavlja se Senatu Sveučilišta u Rijeci na usvajanje. 
 

 

 

Ad5) 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, 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 
 

 

 

Ad6)  Pod točkom razno nije bilo rasprave.  

 

 

Dovršeno u 12:05 sati. 

 

 

      Zapisničar         Dekanica

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


