
Z A P I S N I K 

 

135. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 8. srpnja 

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. 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. 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 Ines Šoštarić i Katarina Konestabo  

 

Odsutni: izv. prof. dr. sc. Renata Čepić, izv. prof. dr. sc. Mirna Marić, doc. dr. sc. 

Zlata Tomljenović te studentske predstavnica Bea Mihaljević i Tara Đuričić  

 

 

DNEVNI RED 

 

 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 134. sjednice Fakultetskog vijeća održane 27. svibnja 

2019. 

2. Informacije dekanskog kolegija 

3. Informacije studentskih predstavnika 

4. Analiza studentskog zadovoljstva na Sveučilištu u Rijeci za akademsku godinu 

2017./2018.  

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog 

sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 

6. Prijedlog izmjena i dopuna Zaključka o Provedbi Pravilnika o studiranju na 

Učiteljskom fakultetu u Rijeci 

7. Prijedlog Odluke o osnivanju Etičkog povjerenstva za znanstvena istraživanja 

Učiteljskog fakulteta u Rijeci 

8. Prijedlog Odluke o osnivanju Laboratorija za učenje i poučavanje unutar Katedre 

za obrazovne znanosti te imenovanju voditelja Laboratorija 

9. Prijedlog Odluke o usvajanju programa cjeloživotnog obrazovanja „Voditelj 

kinezioloških aktivnosti djece rane i predškolske dobi“ 

10. Imenovanje članice Etičkog povjerenstva  

11. Raspisivanje natječaja za izbor nastavnika/nastavnica 

12. Reizbor nastavnika/nastavnice 

13. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje  

14. Razno 

 

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno.  

  
 

Ad1) Zapisnik sa 134. sjednice Fakultetskog vijeća održane 27. svibnja 2019. 

prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi. 

 



Ad2) Dekanica je informirala Vijeće: 

- o sjednici Senata održanoj 17. lipnja 2019. Dekanica je napomenula da su 

usvojene sve točke dnevnog reda koje je predložio Fakultet: potvrda izbora 

novog člana Senata iz reda Fakulteta, dana je suglasnost na Odluku o 

izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu te su usvojene I. 

izmjene i dopune Plana umirovljenja, zapošljavanja, napredovanja i ostalih 

kadrovskih promjena za 2019. godinu 

- o Sporazumu o suradnji potpisanom između Središnjeg državnog ureda za 

Hrvate izvan Republike Hrvatske i Sveučilišta u Rijeci, a koji sporazum su 

potpisala sva sveučilišta u Republici Hrvatskoj i kojim se na odgovarajući 

način povezuje domovinu s dijasporom 

- o predstojećoj unutarnjoj prosudbi sustava za osiguravanje kvalitete koja će se 

do kraja 2019. godine provesti na APURI-ju, Odjelu za biotehnologiju, Odjelu 

za informatiku, Odjelu za matematiku, FFRI-ju i našem Fakultetu, temeljem 

trogodišnjeg plana usvojenog na Senatu 2017. godine 

- o dosadašnjim aktivnostima na HKO projektu Inoviranje programa učiteljskih i 

odgojiteljskih studija primjenom HKO-a prijavitelja Učiteljskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu te partnera na projektu - svih javnih učiteljskih fakulteta 

u RH 

- o okruglom stolu u okviru priprema za predsjedanje Republike Hrvatske 

Vijećem Europske unije 2020. - „Učitelji budućnosti“, održanom 29. svibnja 

2019. u Ministarstvu znanosti i obrazovanja RH, s moderatoricom ministricom 

prof. dr. sc. Blaženkom Divjak te dekanicom kao jednom od panelistica 

- o pozivu Ureda UNICEF-a za Hrvatsku visokim učilištima za inicijalno 

obrazovanje odgajatelja djece rane i predškolske dobi za sudjelovanjem u 

aktivnostima vezanim za pripremu inkluzivnog kurikuluma u inicijalnom 

obrazovanju odgajatelja 

 

Prodekanica za nastavu i studente informirala je o: 

- pravilniku o priznavanju i vrednovanju prethodnog učenja (javnoj raspravi) 

- obvezi pohranjivanja studentskih radova prema Operativnom planu Sveučilišta 

- o ispunjavanju obrazaca nabavke primjeraka obvezne literature koje 

dostavljamo voditeljici SK podružnice Kampus, gdji. Sandri Cuculić  

- trenutnom stanju odabira i prijava studenata preko centraliziranog sustava 

Postani student 

- pripremi završnih izvješća evidencije održane nastave, mentorstava, 

demonstratora, suradnja s vježbaonicama 

- najavama obrana završnih i diplomskih radova za 16. i 17. srpnja kao i 

pravovremenim predajama Zapisnika i Ispitnih lista u Studentski ured 

- pripremi Izvedbenog plana nastave za ak.god. 2019./2020. s dogovorom 

predaje opisa predmeta za sve studijske programe na šefove Katedri do 6. 

rujna 2019. 

 

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju informirao je: 

- da su naše/i nastavnice i nastavnici sudjelovali u svibnju i lipnju na sljedećim 

znanstvenim skupovima: Renata Čepić, Vesna Katić i Sanja Tatalović 

Vorkapić na 12th International Conference in the field of Education pri 

Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, a Maja Opašić, Zlata Tomljenović, Anita 

Rončević i Marinko Lazzarich na 6. Danima Šime i Ante Starčevića na Odjelu 

za nastavničke studije u Gospiću 



-  da je sjednica SVIIP-a koja se trebala održati u srpnju, odgođena  za rujan 

-  da je u svezi normiranja znanstvenoga rada sveučilišnih nastavnika 

pripremljen obrazac godišnjega plana znanstvenih aktivnosti za ak. 2019. / 

2020. godinu koji nastavnici trebaju ispuniti i predati prodekanu za znanost do 

6. rujna 2019. godine 

- da su pristigle prijave na natječaj za UNIRI + projekte još uvijek su u 

postupku evaluacije 

 

Prodekan za poslovne odnose i razvoj informirao je o zakonskoj obvezi zaprimanja 

e-računa od 1. srpnja 2019. godine te je zamolio sve djelatnike da se prije nabave tj. 

prikupljanja ponuda za nabavu bilo kakve robe i usluga konzultiraju s djelatnicama 

Ureda za financijsko-računovodstvene poslove. 
 

 

Ad3) Predstavnica studenata Ines Šoštarić informirala je: 

- da je dana 14. lipnja 2019. godine održan zabavni program za studente 

povodom zadnjeg dana nastave u suradnji sa Studentskim zborom Filozofskog 

fakulteta u Rijeci. Program se sastojao od društvenih igara i roštilja ispred 

zgrade FFRI-a te noćnog programa u ugostiteljskom objektu Tvornica piva  

- o predstojećem Kampu za brucoše RIBROO- započele su pripreme za 

trodnevni edukativno-zabavni program namijenjen brucošima koji će se 

održati tijekom rujna u Kraljevici 

 

 

Ad4) Informaciju o Analizi studentskog zadovoljstva na Sveučilištu u Rijeci za 

akademsku godinu 2017./2018. dala je prema izvješću UNIRI-ja priloženom uz poziv 

za sjednicu predsjednica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Fakulteta 

izv. prof. dr. sc. Nataša Vlah. 

Iz predmetnog izvješća razvidno je da je Učiteljski fakultet sveukupno rangiran na 

prvom mjestu među znanstveno-nastavnim sastavnicama Sveučilišta po indeksu 

zadovoljstva studenata kao prosječnoj vrijednosti indeksa zadovoljstva aspektima 

studiranja i indeksa generalnog zadovoljstva studijem, za akademsku godinu 

2017./2018..  

 

 

Ad5) Na temelju članaka 44. i 48. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko 

vijeće jednoglasno je donijelo   

 

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija  

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 

 

I. 

Usvaja se prijedlog izmjena i dopuna studijskog programa diplomskog sveučilišnog 

studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na način da se utvrđuje potreba i 

postojanje uvjeta za povećanje kapaciteta (optimalnog broja studenata za upis) s 40 na 

ukupno 70 (30 redovitih studenata i 40 izvanrednih studenata) te za izvođenjem 

studijskog programa i kao redovitog studija uz javno financiranje od akademske 

godine 2020./2021.. 

Obrazac izmjena i dopuna studijskog programa čini sastavni dio ove Odluke.  



 

II. 

Ovaj prijedlog Odluke prosljeđuje se Povjerenstvu za akreditaciju i vrednovanje 

studijskih programa Sveučilišta u Rijeci na daljnje postupanje.  

 

 

Ad6) Na temelju članaka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće 

jednoglasno je donijelo   

 

 

Z A K L J U Č A K 

o izmjenama i dopuna Zaključka o provedbi Pravilnika o studiranju 

na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 

 

I. 

 U Zaključku o provedbi Pravilnika o studiranju na Učiteljskom fakultetu 

Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 602-04/18-01/10, URBROJ: 2170-24-18-05-15 od 16. 

srpnja 2018.), u članku I. stavak 2. mijenja se i glasi: 

„DINP-om se utvrđuje postotak uspješnosti za svaku aktivnost studenta koja 

se vrednuje tijekom nastave, do gornjih granica postotnog boda pojedine aktivnosti na 

nastavi: 

- aktivnosti na nastavi   15% 

- seminarski rad    25% 

- pisani radovi (esej)   15% 

- drugi oblici izvedbe (npr. vježbe) 25% 

- kolokvij (max. po kolokviju)  25% 

- obrazovanje na daljinu (Merlin) 10%” 

 

II. 

Nastavnici su dužni uskladiti DINP-ove s ovim Zaključkom najkasnije do 

početka akademske godine 2019./2020. 

 

 

Ad7) Na temelju prijedloga Dekanskog kolegija od 8. srpnja 2019. te članka 44. i  45. 

Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo   

 

O D L U K U 

o osnivanju Etičkog povjerenstva za znanstvena istraživanja 

Učiteljskog fakulteta u Rijeci 

 

I. 

Osniva se Etičko povjerenstvo za znanstvena istraživanja Učiteljskog fakulteta 

u Rijeci, a s ciljem zaštite prava, dostojanstva i dobrobiti sudionika u istraživanjima 

koje provode nastavnici i suradnici Učiteljskog fakulteta u Rijeci. 

 

II. 

Etičko povjerenstvo za znanstvena istraživanja ima tri člana.  

Prodekan nadležan za znanstveno-istraživačku djelatnost predsjednik je po 

funkciji, a dva člana imenuje Fakultetsko vijeće iz reda nastavnika na znanstveno-



nastavnim radnim mjestima, na prijedlog dekana. Članovi se imenuju na vrijeme od 

tri godine. 

 

III. 

Etičko povjerenstvo za znanstvena istraživanja ovlašteno je sukladno 

pozitivnim pravnim propisima, općim etičkim načelima i odredbama Etičkog kodeksa 

Sveučilišta u Rijeci ocjenjivati etičku prihvatljivost pojedinih istraživanja te na 

temelju zahtjeva istraživača dati prethodno odobrenje za istraživanja koja uključuju 

ljude kao sudionike. 

Obrazac zahtjeva prijave istraživanja za procjenu Etičkom povjerenstvu za 

znanstvena istraživanja nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 

 

IV. 

Tijekom ocjenjivanja etičke prihvatljivosti pojedinih istraživanja, 

Povjerenstvo se može savjetovati i u rad uključiti stručne osobe izvan Učiteljskog 

fakulteta. 

  

V. 

 U slučaju da je član Povjerenstva podnositelj zahtjeva za ocjenu etičke 

prihvatljivosti istraživanja, Fakultetsko vijeće će na prijedlog dekana imenovati 

zamjenu tome članu, samo za taj postupak.    

 

VI. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. 

listopada 2019. godine. 

 

 

Ad8) Na temelju članka 22. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci te članaka 8.a i 8.b 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće 

jednoglasno je donijelo   

 

O D L U K U 

 

Unutar Katedre za obrazovne znanosti Učiteljskog fakulteta u Rijeci osniva se 

Laboratorij za učenje i poučavanje. 

 

 Izv. prof. dr. sc. Darko Lončarić imenuje se za voditelja Laboratorija za učenje 

i poučavanje, na mandat od tri godine. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. 

listopada 2019. godine. 

 

 

Ad9)  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 programa cjeloživotnog obrazovanja „Voditelj 

kinezioloških aktivnosti djece rane i predškolske dobi“. 



 

2. Prijedlog programa podliježe postupku vrednovanja i konačnog usvajanja 

prema odredbama Pravilnika o cjeloživotnom obrazovanju Sveučilišta u 

Rijeci. 
 

 

Ad10) Na temelju članaka 3. i 5. Dodatka Etičkom kodeksu Sveučilišta u Rijeci i 

članka 74.a Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno je 

donijelo   
 

 

O D L U K U 

 

Tara Pilčić, studentica prve godine preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i 

predškolski odgoj i obrazovanje, imenuje se za članicu Etičkog povjerenstva kao 

predstavnica studenata, na vrijeme od tri godine ili kraće ukoliko studentica završi 

studij prije isteka mandata.   

 

 

Ad11) 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 većinom glasova (s jednim suzdržanim glasom) je donijelo   

 

O D L U K U 

o raspisivanju javnog natječaja 

 

1) za izbor jednog/jedne nastavnika/ce u nastavno zvanje i na radno mjesto 

predavač u području društvenih znanosti, polju sociologija, grane posebne 

sociologije, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. 

 

U Stručno povjerenstvo za izbor nastavnika imenuju se: 

- izv. prof. dr. sc. Željko Boneta, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 

predsjednik 

- doc. dr. sc. Marko Mrakovčić, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, član 

- izv. prof. dr. sc. Petra Pejić Papak, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 

članica 

 

2) za izbor jednog/jedne suradnika/ce u naslovno suradničko zvanje asistent u 

području društvenih znanosti, polju kineziologija, grane kineziološka 

edukacija (bez zaključivanja ugovora o radu). 

 

U Stručno povjerenstvo za izbor suradnika imenuju se: 

- izv. prof. dr. sc. Biljana Trajkovski, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 

predsjednica 

- doc. dr. sc. Vilko Petrić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, član 

- izv. prof. dr. sc. Iva Blažević, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti 

Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, članica 

 



Ad12) Na temelju članka 102. stavka 2. 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 – O i RUSRH, 60/15 – OUSRH i 

131/17)  i članaka 3., 4. i 10. Pravilnika o postupku reizbora osoba na znanstveno-

nastavnim, umjetničko-nastavnim, nastavnim i stručnim radnim mjestima na 

Sveučilištu u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo   

 

O D L U K U 

 

 

1. Pokreće se postupak reizbora Vesne Katić, v. pred. na nastavnom radnom 

mjestu višeg predavača u području društvenih znanosti, polju pedagogija, 

grane pedagogija ranog i predškolskog odgoja na Učiteljskom fakultetu u 

Rijeci. 

 

2. U Stručno povjerenstvo za reizbor nastavnika imenuju se: 

- izv. prof. dr. sc. Renata Čepić, Učiteljski fakultet u Rijeci, predsjednica 

- prof. dr. sc. Lidija Vujičić, Učiteljski fakultet u Rijeci, članica 

- izv. prof. dr. sc. Bojana Ćulum Ilić, Filozofski fakultet u Rijeci, članica 

 

 

Ad12a) Na temelju članka 102. stavka 2. 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 – O i RUSRH, 60/15 – OUSRH i 

131/17)  i članaka 3., 4. i 10. Pravilnika o postupku reizbora osoba na znanstveno-

nastavnim, umjetničko-nastavnim, nastavnim i stručnim radnim mjestima na 

Sveučilištu u Rijeci, Fakultetsko vijeće većinom glasova (s jednim suzdržanim 

glasom) je donijelo   

 

O D L U K U 

 

1. Pokreće se postupak reizbora Denisa Lopca, pred. u naslovno nastavno zvanje 

predavača u području društvenih znanosti, polju kineziologija, grane 

kineziološka edukacija na Učiteljskom fakultetu u Rijeci. 

 

2. U stručno povjerenstvo za reizbor nastavnika imenuju se: 

- izv. prof. dr. sc. Biljana Trajkovski, Učiteljski fakultet u Rijeci, 

predsjednica 

- doc. dr. sc. Vilko Petrić, Učiteljski fakultet u Rijeci, član 

- Veno Đonlić, v. pred., Filozofski fakultet u Rijeci, član 

 

 

Ad13) 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 doc. dr. sc. Maje Verdonik, docentice Učiteljskog 

fakulteta u Rijeci, u znanstveno zvanje višeg 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. 

 

Ad14) Pod točkom razno nije bilo rasprave. 

 

Dovršeno u 11:10 sati. 

 

     Zapisničar             Dekanica  

 

 

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


