
Z A P I S N I K 

 

132. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 25. ožujka 

2019. s početkom u 12:00 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,  

doc. dr. sc. Jasminka Mezak, doc. dr. sc. Maja Opašić, izv. prof. dr. sc. Petra Pejić 

Papak, doc. dr. sc. Vilko Petrić, 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 Ines Šoštarić, Tara Đuričić, Bea 

Mihaljević i Katarina Konestabo  

 

Odsutni: izv. prof. dr. sc. Mirna Marić, izv. prof. dr. sc. Sanja Skočić Mihić i 

asistentica Antonia Ćurić  

 

 

DNEVNI RED 

 

 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 131. sjednice Fakultetskog vijeća održane 27. veljače 

2019. 

2. Informacije dekanskog kolegija 

3. Informacije studentskih predstavnika 

4. Informacija o znanstvenim aktivnostima nastavnika Učiteljskoga fakulteta u 

Rijeci za 2018. godinu 

5. Informacija o studentskoj anketi evaluacije kvalitete nastave za zimski semestar 

akademske godine 2018./2019. 

6. Pokretanje postupka izbora dekana Učiteljskog fakulteta u Rijeci i imenovanje 

povjerenstva za prikupljanje prijava kandidata 

7. Prijedlog Odluke o uvjetima upisa za kandidate starije od 24 godine na 

preddiplomskom sveučilišnom studiju Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 

8. Javna rasprava o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu Učiteljskog fakulteta u Rijeci 

9. Izvješće o radu Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete za 2018. 

godinu 

10. Povjeravanje izvođenja nastave vanjskoj suradnici  

11. Izbor nastavnice  

12. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje  

13. Razno 

 

 

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno.  

  
 

Ad1) Zapisnik sa 131. sjednice Fakultetskog vijeća održane 27. veljače 2019. 

prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi. 



Ad2) Dekanica je informirala Vijeće: 

- da je 7. ožujka 2019. godine sa Sveučilištem potpisan Ugovor o dodjeli 

sredstava potpore znanstvenim istraživanjima za 2018. godinu te će temeljem 

toga Ugovora Fakultetu biti doznačena novčana potpora za pet projekata 

nastavnika Fakulteta  

- da je do 15. travnja 2019. produžen rok za dostavu sažetaka (prijavu) za 

sudjelovanjem na međunarodnoj konferenciji Educational Systems and Societal 

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

Rijeci u organizaciji Hrvatskog udruženja za obrazovna istraživanja, Faculty of 

Education University of Malta i našega Fakulteta. Dekanica je ponovno 

pozvala sve nastavnike da se aktivno uključe u Konferenciju  

- o održanoj manifestaciji Tjedan za darovitost 2019., kojim je Centar za 

poticanje darovitosti u suradnji s Gradskim odjelom za odgoj i školstvo, 

udrugom roditelja darovite djece “Lodur”, Učiteljskim fakultetom i Domom 

mladih obilježio Dan darovitih (21.03.) 

- o održanom Okruglom stolu „Primarno obrazovanje u vrtlogu kurikularne 

reforme“ koji je u organizaciji Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

održan 14. ožujka 2019. u Zagrebu na Učiteljskom fakultetu, uz  sudjelovanje 

svih čelnika učiteljskih fakulteta i sveučilišnih odjela koji izvode učiteljske 

studije u Republici Hrvatskoj 

- o objavljenom javnom pozivu Ministarstva znanosti i obrazovanja za prijavu 

kandidata za imenovanje osam sektorskih stručnjaka za članove Sektorskog 

vijeća XXI. Odgoj, obrazovanje i sport u novome mandatu. Poziv je otvoren do 

8. travnja 2019. godine 

- o radnom posjetu delegacije iz Visoke škole strukovnih studija za vaspitače i 

poslovne informatičare Sirmium iz Sremske Mitrovice, Republika Srbija, koji 

su dana 21. i 22. ožujka u sklopu Erasmus+ programa boravili na Fakultetu, a s 

ciljem profesionalnog usavršavanja 

 

Prodekanica za nastavu i studente informirala je o: 

- održavanju Izvanrednog ispitnog roka u travnju prema Kalendaru nastave 

- najavila je realizaciju Školske prakse studenata u školama vježbaonicama u 

periodu od 1. travnja do 12. travnja 2019. 

- ne izvođenju izbornih kolegija iz Izvedbenog plana nastave ljetnog semestra 

akademske godine 2018./2019. na integriranom preddiplomskom i 

diplomskom sveučilišnom Učiteljskom studiju: Predškola (VI. semestar) i 

Diskretna matematika (VIII. semestar), s dovoljnim brojem ostalih izbornih 

kolegija u ponudi navedenih semestara 

- o sjednici Stručnog vijeća Centra za studije održanoj 12. ožujka 2019.  

 

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju informirao je: 

- da je potpisan Erasmus ugovor s Filozofskim fakultetom iz Novog Sada, 

Republika Srbija 

- da će u ljetnom semestru na našem Fakultetu gostovati docentica Simona 

Prosen s Pedagoškoga fakulteta u Ljubljani, Republika Slovenija 

- da u sklopu programa cjeloživotnoga učenja Sveučilišna knjižnica Rijeka 

pokreće radionicu pod nazivom Informacijski alati za istraživače. Budući da 

svaka sastavnica Sveučilišta u Rijeci treba predložiti jednog polaznika, s 

Učiteljskoga fakulteta sudjelovat će asistentica Akvilina Čamber Tambolaš 



- o tekućim aktivnostima u sklopu predstojeće konferencije ESSCCO čiji smo 

domaćini, uz podsjetnik recenzentima da ažurno obavljaju svoje recenzije 

pristiglih sažetaka 

 

Prodekan za poslovne odnose i razvoj informirao je da su između dvije sjednice 

Vijeća uplaćena sredstava na račun DV More povezana s izvođenjem metodičkih 

vježbi, a o čemu je na prethodnoj sjednici Vijeća raspravljano povodom pitanja koje 

je postavila studentska predstavnica. 

 

 

Ad3) Predstavnica studenata Ines Šoštarić informirala je: 

- Studentski zbor Učiteljskog fakulteta u Rijeci na Natječaj za sufinanciranje 

studentskih projekata SZSUR za 2019.godinu prijavio je 3 projekta, a to su: 

UFRI u znanosti, Šumski put pedagogije i Zajedno do vrha 

- Studenti su održali projekt UFRI u znanost u sklopu kojeg su boravili u 

Znanstveno-edukacijskom centru u Višnjanu, gdje su polazili trodnevnu 

edukaciju za nove mentore 22-24.3.2019.  

 

Ad4) Informacije o znanstvenim aktivnostima nastavnika Učiteljskoga fakulteta u 

Rijeci za 2018. godinu dao je prodekan za znanost i međunarodnu suradnju izv. prof. 

dr. sc. Marinko Lazzarich. Naglasio je da su znanstvene aktivnosti u 2018. godini bile 

raznolike i mnogobrojne. Naši su nastavnici aktivno sudjelovali na više od 50 

znanstvenih skupova, od čega 30 na međunarodnoj razini. Po broju objavljenih radova 

naš Fakultet je iznad Sveučilišnog prosjeka, s više od 1,2 objavljena rada po 

znanstveniku godišnje. 

 

 

Ad5) Informaciju o studentskoj anketi evaluacije kvalitete nastave za zimski semestar 

akademske godine 2018./2019. dala je prema materijalu priloženom uz poziv za 

sjednicu predsjednica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete izv. prof. dr. 

sc. Nataša Vlah. 
 

 

Ad6) Na temelju članka 31. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće 

jednoglasno je donijelo   
 

O D L U K U 

 

I. Pokreće se postupak izbora dekana Učiteljskog fakulteta u Rijeci.  

 

II. U Povjerenstvo za prikupljanje prijava kandidata imenuju se:  

- izv. prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić 

- doc. dr. sc. Dunja Anđić 

- doc. dr. sc. Maja Verdonik 

 

III. Kandidati za dekana dužni su, uz prijavu za izbor, dostaviti Povjerenstvu životopis 

i vlastiti program rada za dekanski mandat, u roku od 15 dana od dana donošenja ove 

Odluke.  

 



IV. Po isteku roka iz prethodne točke Povjerenstvo je dužno u daljnjem roku od 15 

dana dostaviti Fakultetskom vijeću izvješće s popisom kandidata koji su se prijavili na 

natječaj, njihovim životopisima i programima rada te prijedlogom kandidata koji 

ispunjavaju uvjete za izbor dekana.  

 

V. Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta.  

 

 

Ad7) Na temelju članka 49. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće 

jednoglasno je donijelo   

 

O D L U K U 

o uvjetima upisa za kandidate starije od 24 godine na preddiplomskom 

sveučilišnom studiju Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 

 

I. Preduvjeti za upis 

  

Preduvjeti za upis kandidata starijih od 24 godine na izvanredni preddiplomski 

sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje su: 

A) završena srednja škola u trajanju od četiri godine 

B) zdravstvena sposobnost za studij koja se dokazuje uvjerenjem specijaliste 

medicine rada. Obvezi provjere zdravstvene sposobnosti podliježu kandidati 

koji su u razredbenom postupku ostvarili pravo upisa na studij. 

 

 

II. Razredbeni postupak  

 

Razredbeni postupak provodi se BEZ RAZREDBENOG ISPITA, a 

obuhvaća vrednovanje uspjeha kandidata iz srednje škole i vrednovanje posebnih 

postignuća.  

U razredbenom postupku pristupnik može steći najviše 100 bodova i to: 

1. vrednovanjem uspjeha iz srednje škole – najviše 80 bodova 

2. vrednovanjem posebnih postignuća – najviše 20 bodova 

 

II.1. Vrednovanje uspjeha iz srednje škole 

 

Uspjeh kandidata iz srednje škole vrednuje se:  

1.) prema prosječnom uspjehu kandidata iz svih razreda srednje škole i uspjeha na 

završnom ispitu:  

- odličan (4,5 – 5,0): 35 bodova  

- vrlo dobar (3,5 – 4,5): 25 bodova  

- dobar (2,5 – 3,5): 10 bodova  

- dovoljan (2,0 – 2,5): 5 bodova  

 

2.) prema prosječnim ocjenama iz hrvatskog jezika, matematike i engleskog jezika, za 

svaki predmet posebno:  

- odličan (4,5 – 5,0): 15 bodova  

- vrlo dobar (3,5 – 4,5): 10 bodova  

- dobar (2,5 – 3,5): 5 bodova  

- dovoljan (2,0 – 2,5): 2 boda  



 

Na osnovi vrednovanja postignutog uspjeha iz srednje škole kandidat može 

ostvariti maksimalno 80 bodova.  

 

II.2. Vrednovanje posebnih postignuća 

 

Dodatne bodove kandidat može dobiti:  

 

- ako ima završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski 

studij i stečen akademski naziv magistar/magistra primarnog obrazovanja ili 

završen stručni dodiplomski studij i stečen stručni naziv diplomirani 

učitelj/diplomirana učiteljica (na temelju diplome odgovarajućeg studija): 10 

bodova 

 

- ako ima završenu još jednu srednju školu u četverogodišnjem trajanju - 

glazbenu, plesnu, likovnu ili drugu umjetničku srednju školu u 

četverogodišnjem trajanju (na temelju svjedodžbi svih razreda srednje 

umjetničke škole i o završnom radu): 10 bodova 

 

Na osnovi vrednovanja posebnih postignuća kandidat može ostvariti 

maksimalno 20 bodova.  

 Vrednovanje posebnih postignuća priznaje se kandidatu ako je uz prijavu na 

natječaj priložio odgovarajuće dokaze o ostvarenom postignuću. 

 

 Temeljem rezultata razredbenog postupka formira se rang lista kandidata. 

 

III. Upis na studij 

 

Upis na studij obavlja se prema rezultatima ostvarenim u razredbenom 

postupku, temeljem utvrđene rang liste. 

Kandidat koji je ostvario pravo na upis, ali u oglašenom roku nije izvršio upis, 

gubi to pravo. Pravo na upis umjesto toga kandidata stječe sljedeći kandidat s rang 

liste u okviru utvrđene upisne kvote. 

 

IV. Završna odredba 

 

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se na upis 

studenata u prvu godinu studija od akademske godine 2019./2020. 

 

 

Ad8) Na temelju članka 44. i  81. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko 

vijeće jednoglasno je donijelo   

 

O D L U K U 

 

 Otvara se javna rasprava o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Učiteljskog fakulteta u Rijeci.  

 Javna rasprava otvorena je do 2. travnja 2019. godine. 



 Sve primjedbe i prijedlozi na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Učiteljskog fakulteta u Rijeci dostavljaju se 

elektroničkim putem na elektroničku poštu tajnika Fakulteta.  

 Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu Učiteljskog fakulteta u Rijeci čini sastavni dio ove Odluke.  

 

 

Ad9) Na temelju članka 44. Statuta, a u vezi s člankom 12. Pravilnika o unutarnjem 

sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Učiteljskog fakulteta u Rijeci, 

Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo   

 

O D L U K U 

 

  Usvaja se Izvješće o radu Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete 

Učiteljskog fakulteta u Rijeci za 2018. godinu. 

 

 

Ad10) Na temelju članka 5. Pravilnika o studiranju na Učiteljskom fakultetu u Rijeci, 

Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo   

 

O D L U K U 

 

Ani Dražul, mag. mus., povjerava se izvođenje nastave u ljetnom semestru 

akademske godine 2018./2019. do jedne trećine nastavnog predmeta iz slijedećih 

predmeta:  

- Glazbeni praktikum I, u II. semestru integriranog preddiplomskog i 

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

- Glazbeni praktikum III, u IV. semestru integriranog preddiplomskog i 

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

 

 

Ad11) 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. Dunja Anđić bira se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 

izvanrednog profesora iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje 

pedagogija, grane opća pedagogija na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u 

Rijeci. 

 

2. Dr. sc. Dunja Anđić 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 15. travnja 2019. 



 

Ad12) 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. Ester Vidović, višeg predavača Učiteljskog 

fakulteta u Rijeci, u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u području 

humanističkih znanosti, polju filologija. 

 

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

znanstvenoj organizaciji ovlaštenoj za provođenje dijela postupka izbora. 

 

 

Ad13) Pod točkom razno nije bilo rasprave. 

 
 

Dovršeno u 13:05 sati. 

 

 

   Zapisničar,             Dekanica,  

 

 

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


