
Z A P I S N I K 

 

134. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 27. svibnja 

2019. s početkom u 13:00 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., predstavnice suradnika poslijedoktorandica dr. sc. Morana Drakulić i 

asistentica Antonia Ćurić, predstavnica zaposlenika Helena Smokrović te studentske 

predstavnice Bea Mihaljević i Katarina Konestabo  

 

Odsutni: studentske predstavnica Ines Šoštarić i Tara Đuričić  

 

 

DNEVNI RED 

 

 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 133. sjednice Fakultetskog vijeća održane 17. travnja 

2019. 

2. Informacije dekanskog kolegija 

3. Informacije studentskih predstavnika 

4. Suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu Učiteljskog fakulteta u Rijeci 

5. Prijedlog izmjena i dopuna Plana umirovljenja, zapošljavanja, napredovanja i 

ostalih kadrovskih promjena za 2019. 

6. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna programa cjeloživotnog 

obrazovanja „KERAMIKOS“ 

7. Izbor predstavnika Fakulteta za člana Senata Sveučilišta u Rijeci  

8. Raspisivanje natječaja za izbor suradnika/suradnice 

9. Razno 

 

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno.  

  
 

Ad1) Zapisnik sa 133. sjednice Fakultetskog vijeća održane 17. travnja 2019. 

prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi. 

 

Ad2) Dekanica je informirala Vijeće: 

- o finalnim pripremama za međunarodnu konferenciju Educational Systems and 

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

održati na našem Fakultetu u organizaciji Hrvatskog udruženja za obrazovna 

istraživanja, Faculty of Education University of Malta i Fakulteta. Dekanica je 

naglasila da je do kraja roka za prijavu zaprimljeno 55 sažetaka iz desetak 

zemalja te je pozvala sve djelatnike da prisustvuju otvaranju konferencije koje 

će se održati 06. lipnja 2019. u 10:00 sati. Također je napomenula da je 



službeni program konferencije dostupan na mrežnim stranicama Fakulteta i da 

je putem e-pošte dostavljen svim nastavnicima 

- o obilježavanju 46. Dies Academicus (Danima Sveučilišta u Rijeci). Središnja 

svečanost obilježavanja Dana Sveučilišta u Rijeci održana je 17. svibnja na 

Građevinskom fakultetu (Kampus), kojom prigodom je prof. dr. sc. Aleksandra 

Pejčić promovirana u počasno zvanje professor emeritus te su dodijeljene 

nagrade za nastavnu izvrsnost našim nastavnicama doc. dr. sc. Maji Opašić i 

dr. sc. Aniti Rončević, v. pred. i uručene Rektorove nagrade najboljim 

studentima. U sklopu obilježavanja Diesa održana je manifestacija „Izvrsni 

izvrsnima“ – motivacijsko predavanje i druženje sa nagrađenim studentima 

professora honoris Vladimira Parpure i Igora Mezića, promocija monografije o 

professorima emeritusima Sveučilišta, svečana sjednica Senata i promocija 

doktora znanosti  

- o održanoj tematskoj sjednici Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe 

Strategije suzbijanja korupcije s točkom dnevnog reda „Etički izazovi u 

visokom obrazovanju i znanosti“, održanoj 20. svibnja 2019. na Kampusu 

(Akvarij), na koju su bili pozvani svi čelnici sastavnica te predsjednici i članovi 

Etičkih povjerenstava Sveučilišta 

- najavila je održavanje skupa zaposlenika 10. lipnja 2019. s točkom dnevnog 

reda Informacije o Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje (NN 

br. 9/2019) 

 

Prodekanica za nastavu i studente informirala je o: 

- dodijeljenoj Rektorovoj nagradi za izvrsnost studentici Almi Rihić Ahmetović 

s 5. godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog 

Učiteljskog studija te održanoj dodjeli potvrdnica studentima dobitnicama 

Stipendija za izvrsnosti i sudjelovanju studenata na događanju „Izvrsni 

izvrsnima“ u organizaciji Sveučilišta 

- sjednici Stručnog vijeća Centra za studije održanoj 13. svibnja 2019. s 

osvrtom na Kalendar nastave i ispitnih rokova nove akademske godine te na 

točku Prijedloga pravilnika o priznavanju i vrednovanju prethodnog učenja 

Sveučilišta u Rijeci s kojim će djelatnici biti upoznati po usvajanju istoga  

- pripremi Izvedbenog plana nastave za ak. god. 2019./2020. u skladu s novim 

Kolektivnim ugovorom- uputom Ministarstva vezanu uz normiranje rada i 

Izvještaju s tribine „Koga štiti kolektivni ugovor za znanost i visoko 

obrazovanje?“, uz najavu radnih sastanaka u lipnju 

- raspisu Natječaja za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih 

studija te prijavi na Natječaj za upis na izvanredni sveučilišni preddiplomski 

studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje s kvotom od 30 studenata unutar 

koje je predviđena kvota za 10 studenata starijih od 24 godine. Sve 

informacije su dostupne na web stranici Fakulteta 

- završetku nastave zimskog semestra, obvezama vezanim uz ljetni ispitni rok, 

prijavama i obranama završnih i diplomskih radova u skladu s Kalendarom 

nastave i Pravilnikom o studiranju. Naputak za provjeru valjanosti predaje 

rada na Turnitinu, do 15. lipnja - „Je li istekao krajnji datum predaje rada?“ 

 

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju informirao je: 



- da je objavljeno slovensko izdanje knjige Profesionalni razvoj učitelja: status, 

ličnost i transverzalne kompetencije (Poklicni razvoj učiteljev: Ugled in 

transverzalne kompetence), urednica izv. prof. dr. sc. Renate Čepić i prof. dr. 

sc. Jane Kalin  

-  da je dr. sc. Ester Vidović, v. pred. izložila svoje radove na dvjema 

konferencijama: Developing Intercultural Competence via Intercultural 

Dialogue, u Kopru (Slovenija) i Međimurskim filološkim i pedagoškim 

danima, u Čakovcu 

- da su u razdoblju od 27. do 31. svibnja na našem Fakultetu gostovale tri 

studentice sa Sveučilišta u Gentu (Belgija) 

 

Prodekan za poslovne odnose i razvoj informirao je o gašenju sustava Microsoft 

Exchange i potrebi da se izvrši migracija službenih adresa e-pošte na drugi server 

(poslužitelja) u dogovoru s zaposlenicima SIC-a. 
 

 

Ad3) Predstavnica studenata Katarina Konestabo informirala je: 

- o održanom Nacionalnom kongresu studentskog predstavništva (STUP) 26. i 

27. travnja 2019. u Rijeci, na kojem je sudjelovalo troje studenata s 

Učiteljskog fakulteta  

- o studentskom sportskom druženju učiteljskih i pedagoških fakulteta u 

Ljubljani (PEFijada) 15. svibnja 2019., na kojoj je sudjelovalo dvadesetak 

studenata našeg Fakulteta. 

- od 13. do 18. svibnja 2019. u Rijeci se održao Student Day Festival u 

organizaciji SZSUR-a te je u organizaciju kulturnih, sportskih i zabavnih 

programa bio uključen i velik broj studenata s Fakulteta 

- najavila je dugogodišnji humanitarni projekt „Zajedno do vrha“ kojega vodi 

studentica Valentina Horak, a volonteri su studenti s cijelog sveučilišta 

uključujući i Učiteljski fakultet. Projekt će se održati 1. lipnja 2019. na 

Brijunima. 

- o 21. međunarodnoj Riječkoj regati u mornarskom veslanju u organizaciji 

Pomorskog fakulteta u Rijeci na kojoj će sudjelovati ženska studentska ekipa 

Učiteljskog fakulteta. Regata će se održati 28. svibnja 2019. 

- da su Studentski zbor Učiteljskog fakulteta te studentski zbor Filozofskog 

fakulteta organizirali dnevni i večernji program za zadnji dan nastave 

(14.06.2019) pod nazivom FFRI i UFRI: Endgame. Program uključuje 

zabavne sportske igre, roštilj i druženje studenata u opuštenoj atmosferi.  

 

 

Ad4) Na temelju članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, a u vezi s člankom 

21. stavkom 4. Statuta Sveučilišta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo   

 

O D L U K U 

 

Daje se suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu Učiteljskog fakulteta u Rijeci (KLASA: 602-04/19-02/07, 

URBROJ: 2170-24-19-01-01, od 27. svibnja 2019.) 

 

 



Ad5) Na temelju članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće 

jednoglasno je donijelo   

 

O D L U K U 

 

 

Usvaja se Prijedlog izmjena i dopuna Plana umirovljenja, zapošljavanja, 

napredovanja i ostalih kadrovskih promjena Učiteljskog fakulteta u Rijeci za 2019. 

godinu. 

 

Prijedlog izmjena i dopuna Plana umirovljenja, zapošljavanja, napredovanja i 

ostalih kadrovskih promjena za 2019. godinu,  koji čini privitak ove Odluke, dostavlja 

se Senatu Sveučilišta u Rijeci na usvajanje.  

 

 

Ad6) Na temelju članka 11. Pravilnika o cjeloživotnom obrazovanju Sveučilišta u 

Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo   

 

O D L U K U 

 

1. Usvaja se Prijedlog izmjena i dopuna programa cjeloživotnog obrazovanja 

„KERAMIKOS“. 

 

2. Naziv programa cjeloživotnog obrazovanja se mijenja i sada glasi 

„KERAMIKOS - KERAMIKA U ODGOJU I OBRAZOVANJU DJECE I 

ODRASLIH“. 

 

3. Prijedlog programa podliježe postupku vrednovanja i konačnog usvajanja 

prema odredbama Pravilnika o cjeloživotnom obrazovanju Sveučilišta u 

Rijeci. 

 

Ad7) Na temelju članka 61. stavka 4. Statuta Sveučilišta u Rijeci i Odluke Senata 

Sveučilišta u Rijeci donijete na 28. sjednici održanoj 30. travnja 2019. (KLASA: 003-

01/19-03/02, URBROJ: 2170-57-01-19-132), Fakultetsko vijeće jednoglasno je 

donijelo   

 

O D L U K U 

 

 1. Prof. dr. sc. Lidija Vujičić bira se za člana Senata Sveučilišta u Rijeci na 

mandatno razdoblje od tri godine, odnosno do isteka dekanskog mandata. 

 

2. Ova Odluka podliježe potvrdi Senata Sveučilišta u Rijeci. 

 

 

Ad8) Na temelju članka 44. i 69. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci i članka 7. 

Pravilnika o postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastava, znanstvena, 

nastavna i suradnička zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci, 

Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo   

 

O D L U K U 



o raspisivanju javnog natječaja 

 

 

- za izbor jednog/jedne suradnika/suradnice u suradničko zvanje i na radno mjesto 

asistent iz umjetničkog područja, polja glazbena umjetnost, grane glazbena 

pedagogija, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom. 

 

U Stručno povjerenstvo za izbor suradnika imenuju se: 

- izv. prof. dr. sc. Snježana Dobrota, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, 

predsjednica, 

- izv. prof. dr. sc. Sabina Vidulin, Muzička akademija Sveučilišta Jurja 

Dobrile u Puli, članica, 

- doc. dr. sc. Vesna Svalina, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, članica. 

 

 

Ad9)  Pod točkom razno izv. prof. dr. sc. Darko Lončarić informirao je članove 

Vijeća da će u dogovoru s upravom Fakulteta svim djelatnicima dostaviti bilješku 

koju je sačinio o tematskoj sjednici Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe 

Strategije suzbijanja korupcije „Etički izazovi u visokom obrazovanju i znanosti“, 

održanoj 20. svibnja 2019. godine na Kampusu. Ujedno je postavio upit o osnivanju 

povjerenstva za ocjenu etičke prihvatljivosti istraživanja. 

Izv. prof. dr. sc. Nataša Vlah, kao predsjednica Odbora za osiguravanje i 

unapređivanje kvalitete podsjetila je studente i nastavnike na vrednovanje nastave 

(studentsku anketu) za ljetni semestar akademske godine 2018./2019., koje će se 

provesti od 8. do 14. lipnja 2019. godine. 
 

Dovršeno u 14:15 sati. 

 

   Zapisničar              Dekanica  

 

 

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


