
Z A P I S N I K 

 

131. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 27. veljače 

2019. s početkom u 8:30 sati, u predavaonici 308. 

 

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

Renata Čepić, izv. prof. dr. sc. Marinko Lazzarich, izv. prof. dr. sc. Darko Lončarić, 

izv. prof. dr. sc. Mirna Marić,  doc. dr. sc. Jasminka Mezak, doc. dr. sc. Maja Opašić, 

doc. dr. sc. Petra Pejić Papak, doc. dr. sc. Vilko Petrić, 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, prof. dr. sc. Lidija Vujičić, predstavnice nastavnika dr. sc. Ester Vidović, v. 

pred. i Sanja Minić, v. pred., predstavnica suradnika poslijedoktorandica dr. sc. 

Morana Drakulić, predstavnica zaposlenika Helena Smokrović te studentska 

predstavnica Katarina Konestabo  

 

Odsutni: asistentica Antonia Ćurić i studentske predstavnice Ines Šoštarić, Tara 

Đuričić i Bea Mihaljević 

 

DNEVNI RED 

 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 128. sjednice Fakultetskog vijeća održane 10. prosinca 

2018., 129. sjednice Fakultetskog vijeća održane elektroničkim putem 18.-19. 

prosinca 2018. i 130. sjednice Fakultetskog vijeća održane elektroničkim putem 

24.-25. siječnja 2019. 

2. Informacije dekanskog kolegija 

3. Informacije studentskih predstavnika 

4. Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2018. godinu 

5. Financijsko izvješće Učiteljskog fakulteta u Rijeci za 2018. godinu 

6. Akcijski plan za 2019. godinu 

7. Imenovanje članice Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete  

8. Povjeravanje izvođenja nastave vanjskoj suradnici 

9. Izbor nastavnice  

10. Izviješće o radu asistentice  

11. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje  

12. Razno 

 

 

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno.  

  
 

Ad1) Zapisnici sa 128. sjednice Fakultetskog vijeća održane 10. prosinca 2018., 129. 

sjednice Fakultetskog vijeća održane elektroničkim putem 18.-19. prosinca 2018. i 

130. sjednice Fakultetskog vijeća održane elektroničkim putem 24.-25. siječnja 2019. 

prihvaćeni su jednoglasno bez primjedbi. 

 

Ad2) Dekanica je informirala Vijeće: 

- o sjednici Senata održanoj 26. veljače 2019. na kojoj je usvojen program 

cjeloživotnog obrazovanja „Glazba u odgoju i obrazovanju djece s posebnim 

potrebama“ i časopis Odgojno-obrazovne teme je uvršten u Plan izdavačke 



djelatnosti Sveučilišta za 2019. godinu. Također je izvijestila da je imenovana 

nova prorektorica za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete izv. prof. dr. sc. 

Marta Žuvić te da će se 5. ožujka 2019. godine održati tematska sjednica 

Senata na temu Financijska konsolidacija – rezultati poslovanja i financijski 

položaj Sveučilišta za 2018. godinu. Nadalje je izvijestila o održanom sastanku 

s Rektoricom na temu raspoloživih koeficijenata Sveučilišta za potrebe 

sastavnica, a na kojem je naglašeno da će jedan od kriterija za raspodjelu 

koeficijenata biti i povećanje kvota na studijskim programima 

- o HKO projektu Inoviranje programa učiteljskih i odgojiteljskih studija 

primjenom HKO-a prijavitelja Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji 

je odabran te je u veljači 2019. donesena odluka o njegovom financiranju, a 

partneri na projektu su svi javni učiteljski fakulteti u RH, pa tako i naš Fakultet 

- o objavljenim rezultatima natječaja „UNIRI PROJEKTI“ 2018., a kojim je 

predloženo financiranje pet prijavljenih projekata nastavnika Fakulteta. 

Također je podsjetila da je Rektorica raspisala poziv za namjensko financiranje 

internacionalizacije znanosti i umjetnosti kroz projekte dolazne mobilnosti 

istaknutih znanstvenika, umjetnika i nastavnika (kojim se financiraju troškovi 

dolaska i boravka istaknutih znanstvenika, umjetnika i nastavnika) 

- najavila je potpisivanje Erasmus+ K3 ugovora za projekt “Promoting Mental 

Health at Schools” u kojem je jedan od partnera Fakultet, a voditeljica projekta 

za RH je izv. prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić. Također je dala 

informaciju da je odobreno financiranje projekta izv. prof. dr. sc. Sanje 

Tatalović Vorkapić Kako bez suza u dječji vrtić i osnovnu školu? – Podrška 

socio-emocionalnoj dobrobiti djece tijekom prijelaza i prilagodbe u okviru 

provedbe projekata 27 Susjedstva u 2019. i 2020. godini 

- da je formirano Stručno vijeće za informatizaciju Sveučilišta u koje je kao 

članica s našeg Fakulteta imenovana doc. dr. sc. Jasminka Mezak 

- o međunarodnoj konferenciji Educational Systems and Societal Changes: 

Challenges and Opportunities koja će se 6. i 7. lipnja 2019. održati u 

organizaciji Hrvatskog udruženja za obrazovna istraživanja i Fakulteta 

- da je u tijeku postupak sređivanja arhivske građe Fakulteta i da je Fakultet kao 

pravni sljednik preuzeo arhivsku građu Visoke učiteljske škole u Gospiću te 

bivše ustrojbene jedinice Fakulteta - Odsjeka za učiteljski studij u Gospiću od 

Odjela za nastavničke studije u Gospiću, Sveučilišta u Zadru 

- da su u tijeku postupci provjere vjerodostojnosti diploma djelatnika osnovnih 

škola 

- o pokretanju studija Logopedije na Sveučilištu u Rijeci 

- o pozitivnoj Akreditacijskoj preporuci AZVO-a u postupku reakreditacije 

Fakulteta od 31. prosinca 2018 

- o novom Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje koji je stupio 

na snagu i primjenjuje se od 27. prosinca 2018. 

- o nemogućnosti Fakulteta da nastavi preuzimati obvezu financiranja obavljanja 

sanitarnih pregleda studenata II. i III. godine preddiplomskog sveučilišnog 

studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje obzirom da se radi o velikim 

izdacima za Fakultet 

- najavila je raspisivanje Erasmus natječaja za mobilnost studenata, nastavnog i 

nenastavnog osoblja u akad. god. 2019./2020. 

- da će Plan napredovanja i zapošljavanja Fakulteta za 2018. godinu biti 

realiziran u cijelosti 

 



 

Prodekanica za nastavu i studente informirala je o: 

- održanim sjednicama Stručnog vijeća Centra za studije održanih 15. siječnja i 

12.veljače 2019.  

- realizaciji ispitnih rokova u zimskom ispitnom terminu uz obvezu dostave 

dokumentacije, obranama završnih i diplomskih radova prema Kalendaru 

nastave 

- novom ustroju DV u Gradu Rijeci, vježbaonicama DV Rijeka i DV More te 

održanom sastanku s odgajateljima mentorima iz PPO Đurđice (provedba 

vježbi iz predmeta Integriranih kurikuluma) 

- aktivnostima studenata demonstratora prema Odlukama o studentima 

demonstratorima u akademskoj godini 2018./2019. uz obvezu dostave 

studentskog ugovora svaki mjesec 

- pripremi dokumentacije ljetnog semestra, realizaciji terenske nastave 

- objavljenoj privremenoj listi stipendija izvrsnosti studenata 

 

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju informirao je: 

- da su u tijeku pripreme oko realizacije Doktorske škole Sveučilišta u Rijeci 

koja će biti ustrojena po modelu ljubljanske Doktorske škole; Doktorsku školu 

zastupa i njenim radom rukovodi predstojnica izv. prof. dr. sc. Sandra 

Kraljević Pavelić;  

- potpisani su Erasmus sporazumi o suradnji s dvjema visokoškolskim 

institucijama iz Srbije: Visokom školom strukovnih studija za vaspitače i 

poslovne informatičare ¨Sirmium¨ iz Sremske Mitrovice i Visokom školom 

strukovnih studija za vaspitače ¨Mihailo Palov¨ iz Vršca; 

- prihvaćena je ponuda za partnerstvo u prijavi na natječaj za međunarodni 

projekt Erasmus+ pod nazivom Challenging of PreSchools for Highly 

Intelligent Lifelong Development – CHILD, u suradnji s turskim Sveučilištem 

iz Adane, Mariborom, Elblagom (Poljska) i INTER-EDU agencijom iz 

Makedonije, u prijavi na natječaj;  

- o konferenciji ESSCCO: pristiglo dvadesetak prijava, produžen je rok za 

slanje sažetaka do 15. ožujka; pozivaju se djelatnici Učiteljskoga fakulteta da 

aktivno sudjeluju na konferenciji izlaganjem svojih radova; 

 

Prodekan za poslovne odnose i razvoj informirao je o zamolbi SIC-a da se isprazni 

e-pošta pomoću opcije arhiviranja pošte, a kako bi se oslobodio prostor u e-

poštanskim sandučićima. 

Obavijestio je o postavljanju Odluke o proceduri izdavanja putnih naloga i obračunu 

putnih troškova na sharepoint portalu. 

 

 

Ad3) Predstavnica studenata Katarina Konestabo informirala je: 

- Tijekom prošlog semestra studenti su imali neočekivane novčane izdatke 

participiranjem u troškovima sanitarnog pregleda, u izradi didaktičkih 

materijala i kupovini likovnog pribora.  Navedeno se odnosi na studente 

Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Predlaže se da se studente prije 

upisa kolegija obavijesti o mogućim dodatnim novčanim izdacima na kolegiju. 

Predloženo se iznosi u svrhu povećanja kvalitete života studenata na 

Fakultetu. 

 



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 Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014. - 2020. 

tijekom 2018. godine na Učiteljskom fakultetu u Rijeci. 

 

 

Ad5) 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 2018. godinu. 

  

2. U razdoblju od 01.01. - 31.12.2018. ostvaren je manjak prihoda poslovanja u 

iznosu od 83.667,14 kn te manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 

od 32.005,72 kn. Ukupni manjak prihoda u iznosu 115.672,86 prenijeti će se 

za pokriće u 2019. godinu.  

S obzirom na to da je u razdoblju od 01.01. do 31.12.2017. godine ostvaren 

višak prihoda i primitaka od 224.785,30 kn koji je korišten za podmirenje 

manjka iz 2016. u iznosu od 338.873,77 kn, iznos manjka prihoda i primitaka 

za pokriće u 2018. je iznosio 114.088,47 kn. Ukupni manjak prethodne godine 

zajedno sa manjkom 2018. godine za pokriće u 2019. godini iznosi  

229.761,33 kn. 
 

 

Ad6) 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 2019. godinu. 

  
 

 

Ad7) Na temelju članka 8. Pravilnika o unutarnjem sustavu osiguravanja i 

unapređivanja kvalitete Učiteljskog fakulteta u Rijeci i prijedloga Studentskog zbora 

Učiteljskog fakulteta u Rijeci od 20. veljače 2019., Fakultetsko vijeće jednoglasno je 

donijelo   

 

O D L U K U 

 

1) Monika Magdić, studentica III. godine integriranog preddiplomskog i 

diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija, imenuje se kao predstavnica 

studenata u Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Učiteljskog 

fakulteta u Rijeci. 

  

2) Mandat imenovane članice Odbora je dvije godine. 

 



 

Ad8) Na temelju članka 5. Pravilnika o studiranju na Učiteljskom fakultetu u Rijeci, 

Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo   

 

O D L U K U 

 

Naslovnoj asistentici Hani Grubišić Krmpotić, mag. prim. educ., povjerava se 

izvođenje nastave u ljetnom semestru akademske godine 2018./2019. iz nastavnih 

predmeta:  

- Metodika prirode i društva, u VIII. semestru integriranog preddiplomskog i 

diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija, vježbe (0+1+0); 

- Pedagogija održivog razvoja,  u VIII. semestru integriranog preddiplomskog i 

diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija, seminari (0+0+1); 

- Pedagogija održivog razvoja, u IV. semestru preddiplomskog sveučilišnog 

studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, seminari (0+0+1). 

 

 

Ad9) Na temelju članka 95. stavka 5. 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. Petra Pejić Papak bira se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 

mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja društvenih znanosti, 

polje pedagogija, grane didaktika na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u 

Rijeci. 

 

2. Dr. sc. Petra Pejić Papak bira se na znanstveno-nastavno radno mjesto 

izvanrednog 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. Ova Odluka primjenjuje se od 01. ožujka 2019. 

 

 

Ad10) Na temelju članka 97.a stavka 1. 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. – Odluka USRH i 131/17) i 

članka 12. Pravilnika o ocjenjivanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora 

Sveučilišta u Rijeci te Izvješća mentora, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo   

 

O D L U K U 

 

Usvaja se izviješće i prijedlog mentora, te se rad asistentice Antonije Ćurić u 

prethodnoj godini dana ocjenjuje pozitivno. 

 



 

Ad11) Na temelju članka 33. stavka 2. i 3. 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), 

Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo   
  

O D L U K U 

 

1. Pokreće se postupak izbora dr. sc. Danijele Blanuša Trošelj, 

poslijedoktorandice Učiteljskog fakulteta u Rijeci, u znanstveno zvanje 

znanstvenog suradnika u području društvenih znanosti, polju pedagogija. 

 

2. Zahtjev za izbor podnijet će se Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, 

znanstvenoj organizaciji ovlaštenoj za provođenje dijela postupka izbora. 

 

 

Ad12) Pod točkom razno doc. dr. sc. Maja Opašić ukratko je informirala članove 

Vijeća o projektu 3,4 UČI, SAD: Projekt osnaživanja učenika za uspješno učenje, 

kritičko mišljenje i emocionalni razvoj: 

- nositelj projekta je Udruga „Portić“, a provodi se u suradnji s Učiteljskim i 

Filozofskim fakultetom uz potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade 

i socijalnu politiku (očekujemo i druge potpore) 

- voditeljica projekta dr. sc. Iva Buchberger s Filozofskoga fakulteta u Rijeci 

- nastavnici koji žele mogu ponuditi studentima oblik društveno-korisnoga 

učenja tako da studentima koji sudjeluju u ovom projektu priznaju to 

sudjelovanje u zamjenu za neku drugu ocjensku aktivnost ili sl. te da navedeno 

mogu uvrstiti u svoje DINP-ove. 

 

 

Dovršeno u 10:15 sati. 
 

 

   Zapisničar,            Dekanica, 

 

  

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


