
Z A P I S N I K 

 

133. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 17. travnja 

2019. s početkom u 10:00 sati, u predavaonici 240. 

 

Nazočni: izv. prof. 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, izv. prof. dr. sc. Sanja Skočić Mihić, 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 studentske predstavnice Ines Šoštarić, 

Bea Mihaljević i Katarina Konestabo  

 

Odsutni: izv. prof. dr. sc. Mirna Marić, asistentica Antonia Ćurić i studentska 

predstavnica Tara Đuričić 

 

 

DNEVNI RED 

 

 

 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 132. sjednice Fakultetskog vijeća održane 25. ožujka 

2019. 

2. Informacije dekanskog kolegija 

3. Informacije studentskih predstavnika 

4. Izbor dekana Učiteljskog fakulteta u Rijeci  

5. Razno 

 

 

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno.  

  
 

Ad1) Zapisnik sa 132. sjednice Fakultetskog vijeća održane 25. ožujka 2019. 

prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi. 

 

Ad2) Dekanica je informirala Vijeće: 

- o održanom 17. Festivalu znanosti (8.-13.04.2019.) čija je ovogodišnja tema 

bila Boje i u koji se aktivno uključio naš Fakultet sa stvaraonicom i izložbom 

Živimo boje te predavanjem Sinestezija u umjetnosti – piktoralna transpozicija 

međumodalnoga iskustva. Dekanica je posebno zahvalila na angažmanu dr. sc. 

Aniti Rončević, v. pred., kao voditeljici stvaraonice i izložbe te doc. dr. sc. 

Zlati Tomljenović, koja je održala navedeno predavanje 

- o pripremama za međunarodnu konferenciju 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 naglasila da je 

do kraja roka za prijavu zaprimljeno 55 sažetaka  iz desetak zemalja 



- o raspisanom natječaj „UNIRI-plus PROJEKTI“ namijenjenom poticanju 

razvoja znanstveno-istraživačkog i umjetničkog rada na Sveučilištu u Rijeci u 

mlađim i znanstveno slabije profiliranim sastavnicama ili njihovim dijelovima 

("UNIRI-plus PROJEKTI"). Natječaj se odnosi na nova znanstveno-nastavna 

područja na mlađim sastavnicama, stručne studije koji se razvijaju u 

sveučilišne i za druge razvojne pravce Sveučilišta unutar kojih se tek stvara 

vlastiti znanstveni i znanstveno-nastavni kadar. Projekte prijavljuju timovi 

(voditelj – prijavitelj i suradnici) od najmanje tri istraživača. Na predmetni 

natječaj ne mogu se kao voditelji prijaviti oni znanstvenici i umjetnici koji su 

voditelji projekata odobrenih za financiranje u 2018. i 2019. godini. 

Predmetnim natječajem će se rasporediti iznos od 200.000,00 kn. Natječaj je 

otvoren od ponedjeljka, 8. travnja do nedjelje 5. svibnja 2019. 

 

Prodekanica za nastavu i studente informirala je o: 

- sjednici Stručnog vijeća održanoj 9. travnja 2019.  

- najavila je provedbu Upitnika o zadovoljstvu nastavnika pripremljenog od 

strane Sveučilišta 

- planiranim studentskim sportskim događanjima- uključivanja u međunarodne 

sportske igre u Ljubljani i predstavljanju studentske sportske udruge 

- izvanrednom ispitnom roku koji će se prema kalendaru nastave realizirati od 

23. do 27. travnja 

 

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju informirao je: 

- da će tijekom svibnja u sklopu Erasmus programa nastavne mobilnosti na 

našem Fakultetu gostovati profesorice iz Slovenije: Barbara Šteh, Jana Kalin i 

Marcela Batistič Zorec  

- da su naše profesorice Nataša Vlah i Sanja Tatalović Vorkapić sudjelovale na 

Prvoj međunarodnoj konferenciji Prozor u svijet obrazovanja, nauke i mladih 

koja se održala u Sarajevu 12.-13. travnja 2019. 

 

Prodekan za poslovne odnose i razvoj informirao je da su u tijeku pregovori s 

poliklinikama oko organizacije sistematskih pregleda za 2019. godinu za zaposlenike 

starije od 50 godina. 

Također je zamolio sve nastavnike da konzultiraju računovodstvo prije kupovine 

opreme ili plaćanja usluga iz sredstava projekata, a kako bi se našao najbolji način 

realizacije. 

 

Ad3) Predstavnica studenata Ines Šoštarić informirala je: 

- održan je projekt Put šumske pedagogije na kojem su sudjelovale 2 studentice 

preddiplomskog studija RPOO i jedna studentica diplomskog RPOO. Na 

edukaciji Dijete i šuma, studentice su prošle teorijski i praktični dio 

- studentice Ines Šoštarić i Tara Đuričić su od 6. do 13.travnja boravile u 

Novigradu na Novigradskom proljeću u ulozi volonterki 

 

 

Ad4) Na temelju članka 32. stavka 1. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci te 

izviješća i prijedloga Povjerenstva za prikupljanje prijava kandidata za izbor dekana, 

Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo sljedeću 

 



O D L U K U 

 

1. Utvrđuje se da kandidatkinja prof. dr. sc. Lidija Vujičić ispunjava uvjete za 

izbor dekana Učiteljskog fakulteta u Rijeci.  

 

2. U Povjerenstvo za provođenje postupka glasovanja imenuju se: 

- izv. prof. dr. sc. Dunja Anđić 

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

- doc. dr. sc. Maja Verdonik 

 

 

Na temelju članka 32. stavka 2. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci te izviješća 

Povjerenstva za provođenje postupka glasovanja za izbor dekana, Fakultetsko vijeće 

tajnim glasovanjem (s 22 glasova ZA i 1 glasom PROTIV) donijelo je sljedeću 

 

O D L U K U 

 

1. Prof. dr. sc. Lidija Vujičić bira se za dekanicu Učiteljskog fakulteta u Rijeci na 

vrijeme od tri godine.  

2. Mandat dekanice započinje 01. listopada 2019. godine i traje do 30. rujna 

2022. godine. 

3. Ova Odluka podliježe potvrdi Senata Sveučilišta u Rijeci. 

 

 

Ad5)  Pod točkom razno nije bilo rasprave. 

 
 

Dovršeno u 10:45 sati. 

 

   Zapisničar              Dekanica 

 

  

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


