
Z A P I S N I K 

 

147. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 26. veljače 

2020. s početkom u 12:30 sati, u predavaonici 307. 

 

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

dr. sc. Nataša Vlah,  doc. dr. sc. Zlata Tomljenović, doc. dr. sc. Maja Verdonik, doc. 

dr. sc. Ester Vidović, prof. dr. sc. Lidija Vujičić, predstavnici nastavnika izabranih u 

nastavna zvanja Darko Đekić, v. pred. i Željka Ivković Hodžić, pred., predstavnice 

suradnika poslijedoktorandica dr. sc. Morana Drakulić i asistentica Antonia Ćurić, 

predstavnica zaposlenika Manuela Prodanić te studentska predstavnica Katarina 

Konestabo  

 

Odsutni: studentske predstavnice Valentina Horak, Lana Šošić i Petra Orbanić 

 

 

DNEVNI RED 

 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 146. sjednice Fakultetskog vijeća održane 27. siječnja 

2020.  

2. Informacije dekanskog kolegija 

3. Informacije studentskih predstavnika 

4. Izvješće o provedbi Akcijskog plana u 2019. godini 

5. Akcijski plan za 2020. godinu 

6. Financijsko izvješće Učiteljskog fakulteta u Rijeci za 2019. godinu 

7. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem sustavu 

osiguravanja i unapređivanja kvalitete Učiteljskog fakulteta u Rijeci 

8. Utvrđivanje upisnih kvota za akademsku godinu 2020./2021. 

9. Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu ispunjavanja kriterija za izbor na 

više znanstveno-nastavno radno mjesto s obzirom na zahtjev za ranijim izborom  

10. Raspisivanje natječaja za izbor nastavnika/ce  

11. Razno 

 

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno.  

 

Prije početka sjednice dekanica je pozdravila i čestitala na izboru u znanstveno-

nastavno zvanje docenta novoj članici Vijeća dr. sc. Luciji Jančec. 

 

Ad1) Zapisnik sa 146. sjednice Fakultetskog vijeća održane 27. siječnja 2020. 

prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi. 

 

Ad2) Dekanica je informirala Vijeće: 

- osvrnula se na sjednice Senata (2. zajedničku sjednicu Senata i Savjeta 

Sveučilišta održanu 21. veljače 2020. i  redovitu sjednicu Senata održanu 25. 

veljače 2020.). Na zajedničkoj sjednici Senata i Savjeta predstavljen je 



koncept, ciljevi i pokazatelji nove Strategije Sveučilišta u Rijeci 2021. – 2025., 

dok se s redovite sjednice  posebno osvrnula na Odluku o prihvaćanju uloge 

Senata kao savjeta za praćenje izrade Plana razvoja Primorsko-goranske 

županije. Također je informirala o aktivnostima Sveučilišta kao programskog 

partnera u EPK 2020 te je ujedno članove Vijeća upoznala s Načelnim 

mišljenjem Vijeća časti Sveučilišta u Rijeci od 3. veljače 2020. vezano za javne 

nastupe zaposlenika Sveučilišta 

- pozvala je članove i sve zaposlenike Fakulteta na oprez i pridržavanje uputa 

svih nadležnih tijela vezano uz epidemiju novog koronavirusa (COVID-19) 

- o zaprimljenom nacrtu Izvješća o rezultatima unutarnje prosudbe sustava 

osiguranja kvalitete, a iz zaključka kojeg je razvidno da da se uočava značajan 

napredak sustava osiguravanja kvalitete Učiteljskog fakulteta u odnosu na 

rezultate prethodnih postupaka vrednovanja kvalitete prema svim ESG 

standardima 

- o edukaciji iz područja sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2015 i 

GDPR-a koja će se u sklopu projektnih aktivnosti HKO projekta "Inoviranje 

programa učiteljskih i odgojiteljskih studija primjenom HKO-a" održati na 

Fakultetu 27. veljače 2020. 

- o projektu UNICEF-a Hrvatska „Poboljšanje inkluzivnosti inicijalnog 

obrazovanja odgajatelja u području ranog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj“ 

na kojem je jedan od partnera i naš Fakultet, a u sklopu kojeg ćemo opremiti 

jednu inkluzivna predavaonicu 

- o prijedlogu novog Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta u Rijeci 

prezentacija kojeg je održana na Rektoratu 19. veljače 2020. 

- da je članicama Udruge za promicanje dobrobiti djece „Portić“ – tetama 

pričalicama, inače udruge s kojom naš Fakultet uspješno surađuje duži niz 

godina, dodijeljena nagrada Ponos Hrvatske. Dekanica je čestitala predsjednici, 

našoj nastavnici doc. dr. sc. Maji Opašić 

 

Prodekanica za nastavu i studente informirala je o: 

- održanim sastancima s nastavnicima metodičarima na US i RPOO s ciljem 

refleksije provedenih aktivnosti u vrtiću i školama vježbaonicama tijekom 

zimskog semestra 

- osmišljenom Programu edukacije za odgajatelje-mentore PPO Đurđice kojega 

će provoditi nastavnici integriranog kurikuluma; održanom organizacijskom 

sastanku s ravnateljicom i pedagoginjom DV More 

- dokumentacijskoj pripremi za realizaciju nastave ljetnog semestra 

- sastanku nositelja kolegija izvanrednog preddiplomskog studija RPOO kojega 

je održala voditeljica izvanrednog studija doc.dr.sc. Jasminka Mezak 

- održanoj sjednici Stručnog vijeća Centra za studije, 18. veljače 2020 

- završenom programu unaprjeđivanja nastavničkih kompetencija „Osiguranje 

kvalitete u Visokom obrazovanju“ (jedna nastavnica); početku izvedbe 

programa „Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i 

poučavanje“ (dvije nastavnice) 

- održanoj radionici, ali i sastancima o metodologiji priznavanja prethodnog 

učenja 

- studentima Fakulteta koji su dobitnici stipendija izvrsnosti (7 studentica) 

- najavila je raspis Natječaja za dodjelu Rektorovih nagrada 

 

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju informirao je: 



- Sveučilište u Rijeci će 2. ožujka 2020. raspisati natječaje za mobilnost u 

okviru programa Erasmus, za studente, nastavno i nenastavno osoblje u ak. 

2020./2021. godini, rok za prijavu studenata je 3. travnja 2020., a rok za 

prijavu osoblja 20. travnja 2020.   

- potpisan je novi Erasmus ugovor o suradnji s Pedagoškim fakultetom u 

Somboru,  Univerziteta u Novom Sadu 

- zahvalio se kolegama na poslanim podatcima za izvješće o Strategiji  

Sveučilišta u Rijeci i Strateški program znanstvenih istraživanja za 2019. 

godinu. Za sljedeću sjednicu FV-a pripremit će analizu realiziranih aktivnosti 

u sklopu Strateškoga programa znanstvenih istraživanja 

- podsjetio je voditelje sveučilišnih projekata da upišu osnovne podatke o  

projektu u projektnu bazu podataka Instituta Ruđer Bošković 

 

Prodekanica za poslovne odnose i razvoj informirala je: 

- o održanom sastanku Stručnog vijeća za informatizaciju, 7. veljače 2020 na 

kojem je najavljen prelazak našeg Fakulteta na informacijski sustav ISVURI 

zajedno s preostalih 6 sastavnica do lipnja 

- SRCE nudi virtualne servere za web projekata i laboratorija (uz zadržavanje 

uniri domene)  

- najavila je migraciju i stvaranje novih web stranica sastavnica na jesen 

(Wordpress i novi UNIRI dizajn) 

 

 

Ad3) Predstavnica studenata Katarina Konestabo informirala je: 

- na otvaranju EPK 2020 sudjelovalo je 25 studenata-volontera s Učiteljskog 

fakulteta te dio studenata nastavlja volontirati na drugim projektima vezanim 

uz EPK 2020. 

- da će na Školi stvaralaštva u sklopu Novigradskog proljeća kao volonterke 

sudjelovati dvije studentice našeg Fakulteta. Škola će se održati od 28.03. do 

4.04.2020. 

- o planiranom sudjelovanju studenata cijelog Sveučilišta na utrci Wings for Life 

u Zadru u organizaciji SZSUR i Sveučilišta (suorganizator je i SZ UFRI). 

Očekuje se da će velik broj studenata s našeg Fakulteta sudjelovati na 

humanitarnoj utrci koja će se održati 3.05.2020. 

 

 

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

jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 

 

Usvaja se Izvješće o provedbi Akcijskog plana Učiteljskog fakulteta u Rijeci 

za 2019. godinu. 

 

 Obrazac Izvješća o provedbi Akcijskog plana za 2019. godinu čini sastavni dio 

ove Odluke. 

 

 

 



Ad5) Na temelju članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće 

jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 

 

Usvaja se Akcijski plan Učiteljskog fakulteta u Rijeci za 2020. godinu. 

 

Obrazac Akcijskog plana za 2020. godinu čini sastavni dio ove Odluke. 

 

Ad6) Na temelju članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće 

jednoglasno je donijelo 

 

 

O D L U K U 

 

 

1. Usvaja se Financijsko izvješće Učiteljskog fakulteta u Rijeci za 2019. godinu. 

 

2. U razdoblju od 01.01. - 31.12.2019. ostvaren je višak prihoda poslovanja u 

iznosu od 909.768,02 kn te manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 

od 250.684,89 kn. Ukupni višak prihoda u 2019. iznosi 659.083,13 kn.  

S obzirom na to da je u razdoblju od 01.01. do 31.12.2018. godine ostvaren 

ukupni manjak prihoda i primitaka od 115.672,86 kn, a u 2017. manjak nakon 

prebijanja viška u iznosu 114.088,47 kn, ukupni manjak prethodnih godina za 

pokriće u 2019. godini iznosio je  229.761,33 kn. U tijeku godine došlo je da 

povrata neiskorištenih sredstava HZZ za ranije raskinuti ugovor za stručno 

osposobljavanje na teret rezultata poslovanja u iznosu 6.003,08 kn. Ukupni 

iznos manjka za pokriće iz viška 2019. iznosi 235.764,41 kn. Nakon prebijanja 

prenesenog manjka 2018. godine sa ukupnim viškom 2019. godine ukupni 

višak raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 423.318,72 kn. 

 

 

 

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

jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 

 

Utvrđuju se upisne kvote za upis u I. godinu sveučilišnog preddiplomskog 

studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje te integriranog preddiplomskog i 

diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija u akademskoj godini 2020./2021., kako 

slijedi: 

 

- Rani i predškolski odgoj i obrazovanje: 50 redovitih studenata RH/EU i 30 

izvanrednih studenata od kojih je 15 upisnih mjesta za kandidate starije od 24. 

godine; 

- Učiteljski studij: 40 redovitih studenata RH/EU. 

 

 



Ad8a) Na temelju članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće 

jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama broja upisnih mjesta u I. godinu  

diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje  

 

 

Broj upisnih mjesta (kvota) za upis u I. godinu sveučilišnog diplomskog 

studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje povećava se za 30 upisnih mjesta za 

redovite studente, a čime se broj upisnih mjesta za upis u I. godinu studija povećava 

na ukupno 70 (30 redovitih studenata RH/EU i 40 izvanrednih studenata) u 

akademskoj godini 2020./2021.  

 

  Ova Odluka, u odnosu na 30 upisnih mjesta za redovite studente, primjenjivat 

će se od akademske godine 2020./2021. samo u slučaju dobivanja odobrenja za javno 

financiranje izvođenja redovitoga studija od nadležnog ministarstva. 

 

 

Ad9) Na temelju članka 95. stavak 8. 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) 

te članka 6. Pravilnika o postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-

nastavna, 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 

 

  U Stručno povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja kriterija izv. prof. dr. sc. Sanje 

Tatalović Vorkapić za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora 

u trajnom zvanju, kao preduvjeta za raniji izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto 

redovitog profesora u području društvenih znanosti, polju psihologija, grane opća 

psihologija, imenuju se: 

 

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

predsjednica, 

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

3. prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, članica. 

 

 

 

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 naslovno nastavno zvanje predavač iz 

umjetničkog područja, polja glazbena umjetnost (bez zaključivanja ugovora o 

radu). 

 

U Stručno povjerenstvo za izbor nastavnika imenuju se: 

- Darko Đekić, v. pred., Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, predsjednik 

- Sanja Minić, v. pred., Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, članica 

- red. prof. art. Vladimir Babin, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu, 

član 

 

 

Ad11) Pod točkom razno nije bilo rasprave. 

 

 

Dovršeno u 14:00 sati. 

 

    Zapisničar,            Dekanica,  

 

      

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


