
 

 

Z A P I S N I K 

 

152. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 4. - 5. svibnja 2020. 

elektroničkim putem. 

 

 

Od 29 članova Fakultetskog vijeća elektroničkim putem glasovalo je 29 članova. 

 

Za predloženi dnevni red glasovalo je 29 članova Fakultetskog vijeća. 

 

Za predložene odluke glasovalo je 29 članova Fakultetskog vijeća.  

 

 

 

DNEVNI RED 

 

 

1. Informacija - Odluka Vlade RH o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih 

Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih 

korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu (NN br. 41/20) 

2. Izmjene i dopune Kalendara nastave za akademsku godinu 2019./2020. 

3. Prijedlog izmjena i dopuna izvedbenih planova nastave za akademsku godinu 

2019./2020. za redovite studije 

4. Prijedlog izmjena i dopuna izvedbenih planova nastave za akademsku godinu 

2019./2020. za izvanredne studije 

 

 

Ad1) Članovima Fakultetskog vijeća je uz poziv na sjednicu dostavljena Odluka Vlade 

Republike Hrvatske o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom 

Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog 

proračuna za 2020. godinu (NN br. 41/20), koja je stupila na snagu 4. travnja 2020. godine. 

 

 

Ad2) Na temelju članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće donijelo 

je 

 

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Kalendara nastave za akademsku godinu 2019./2020. 

 

 

 Usvajaju se izmjene i dopune Kalendara nastave i ispitnih rokova za akademsku 

godinu 2019./2020.  

   

  Kalendar nastave i ispitnih rokova nalazi se u privitku i čini sastavni dio ove Odluke. 

 

 

Ad3) 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 donijelo je 



 

 

 

O D L U K U 

 

I. 

  Usvajaju se izmjene i dopune Izvedbenih planova nastave za akademsku godinu 

2019./2020. (ljetni ispitni rokovi) za redovite studije: preddiplomski sveučilišni studij Rani i 

predškolski odgoj i obrazovanje i integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski 

studij. 

 

II. 

  Izmjene i dopune Izvedbenih planova nastave redovitih studija iz točke I. ove Odluke 

objavit će se na mrežnim stranicama Fakulteta. 

 

 

 

Ad4) 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 donijelo je 

 

O D L U K U 

 

I. 

  Usvajaju se izmjene i dopune Izvedbenih planova nastave za akademsku godinu 

2019./2020. (ljetni ispitni rokovi) za izvanredne studije: preddiplomski sveučilišni studij Rani 

i predškolski odgoj i obrazovanje i diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i 

obrazovanje. 

 

II. 

  Izmjene i dopune Izvedbenih planova nastave redovitih studija iz točke I. ove Odluke 

objavit će se na mrežnim stranicama Fakulteta. 

 

 

    Zapisnik sastavio,                      Dekanica,  

        

          

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


