
 

 

Z A P I S N I K 

 

130. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 24. – 25. siječnja 

2019. godine elektroničkim putem. 

 

Od 26 članova Fakultetskog vijeća elektroničkim putem glasovalo je 24 članova. 

 

Za predloženi dnevni red glasovalo je 24 članova Fakultetskog vijeća. 

 

Za predloženu odluku glasovalo je 24 članova Fakultetskog vijeća.  

 

D N E V N I   R E D 

 

 

 

1. Prijedlog Odluke o uvjetima upisa za izvanredne studente na preddiplomskom 

sveučilišnom studiju Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama broja upisnih mjesta u I. godinu 

preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 

 

 

Ad1) Na temelju članaka 49. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće 

donijelo je 

 

 

O D L U K U 

o uvjetima upisa za izvanredne studente na preddiplomskom sveučilišnom studiju  

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje  

 

I. 

Usvajaju se uvjeti upisa za izvanredne studente na preddiplomskom sveučilišnom 

studiju Rani i predškolski odgoj i obrazovanje prema Obrascu za dostavu uvjeta upisa. 

Obrazac za dostavu uvjeta upisa čini sastavni dio ove Odluke. 

 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se na upis studenata u 

prvu godinu studija od akademske godine 2019./2020. 

 

 

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

je 

 

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama broja upisnih mjesta u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog 

studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje  

 

 

Broj upisnih mjesta za upis u I. godinu sveučilišnog preddiplomskog studija Rani i 

predškolski odgoj i obrazovanje povećava se za 30 upisnih mjesta za izvanredne studente, a 

čime se broj upisnih mjesta za upis u I. godinu studija povećava na ukupno 80 (50 redovitih 



 

 

studenata RH/EU i 30 izvanrednih studenata od kojih je 10 upisnih mjesta za kandidate starije 

od 24. godine) u akademskoj godini 2019./2020.  
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