
Z A P I S N I K 

 

137. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 17. srpnja 

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, doc. dr. sc. Jasminka Mezak, 

izv. prof. dr. sc. Mirna Marić, 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, doc. dr. sc. Zlata 

Tomljenović, 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 studentska 

predstavnica Tara Đuričić  

 

Odsutni: izv. prof. dr. sc. Darko Lončarić te studentske predstavnice Ines Šoštarić, 

Bea Mihaljević i Katarina Konestabo  

 

 

DNEVNI RED 

 

1. Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana umirovljenja, zapošljavanja, napredovanja i 

ostalih kadrovskih promjena za 2019. 

2. Raspisivanje natječaja za izbor nastavnika/nastavnice 

3. Razno 

 

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno.  

 

Prije rasprave i glasovanja o predloženim točkama dnevnog reda dekanica je ukratko 

obrazložila prijedlog II. izmjena i dopuna Plana umirovljenja, zapošljavanja, 

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

godinu, a vezano za novo radno mjesto docenta (novog zaposlenika). 

  
 

Ad1) Na temelju članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće 

jednoglasno je donijelo   

 

O D L U K U 

 

Usvaja se Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana umirovljenja, zapošljavanja, 

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

godinu. 

 

Prijedlog II. 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.  

 

 



Ad2) 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 nastavnika/ce u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 

mjesto docenta u području društvenih znanosti, polju pedagogija, grane 

pedagogija ranog i predškolskog odgoja, na neodređeno vrijeme s punim radnim 

vremenom. 

 

U Stručno povjerenstvo za izbor nastavnika imenuju se: 

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

predsjednica 

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

članica 

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

članica 

 

 

Ad3) Pod točkom razno dekanica je pozdravila sve djelatnike Fakulteta i poželjela im 

ugodan godišnji odmor. 

 

Dovršeno u 13:25 sati. 

 

   Zapisničar              Dekanica  

 

 

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


