
Z A P I S N I K 

 

139. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 30. rujna 

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,  izv. prof. dr. sc. Mirna Marić, 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: nitko 

DNEVNI RED 

 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 135. sjednice Fakultetskog vijeća održane 8. srpnja 

2019., 136. sjednice Fakultetskog vijeća održane elektroničkim putem 15.-16. 

srpnja 2019., 137. sjednice Fakultetskog vijeća održane 17. srpnja 2019. i 138. 

sjednice Fakultetskog vijeća održane elektroničkim putem 5.-6. rujna 2019. 

2. Informacije dekanskog kolegija 

3. Informacije studentskih predstavnika 

4. Izbor prodekana Fakulteta  

5. Izbor šefova katedri Fakulteta  

6. Imenovanje ECTS koordinatora Fakulteta  

7. Imenovanje članova Etičkog povjerenstva za znanstvena istraživanja  

8. Povjeravanje nastave u akademskoj godini 2019./2020.  

9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa 

10. Prijedlog izvedbenog plana nastave za akademsku godinu 2019./2020. za 

redovite studije 

11. Prijedlog izvedbenog plana nastave za akademsku godinu 2019./2020. za 

izvanredne studije 

12. Izbor suradnika/suradnice  

13. Raspisivanje natječaja za izbor naslovnog suradnika/suradnice 

14. Reizbor nastavnika/nastavnice 

15. Razno 

 

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno.  

 

Prije početka sjednice dekanica i članovi Vijeća oprostili su se od izv. prof. dr. sc. 

Mirne Marić, koja sa završetkom ove akademske godine odlazi u mirovinu,  

zahvalivši joj na dugogodišnjem radu i svemu učinjenom na razvoju Fakulteta. 
  
Ad1) Zapisnici sa 135. sjednice Fakultetskog vijeća održane 8. srpnja 2019., 136. 

sjednice Fakultetskog vijeća održane elektroničkim putem 15.-16. srpnja 2019., 137. 

sjednice Fakultetskog vijeća održane 17. srpnja 2019. i 138. sjednice Fakultetskog 



vijeća održane elektroničkim putem 5.-6. rujna 2019. prihvaćeni su jednoglasno bez 

primjedbi. 

 

Ad2) Dekanica je informirala Vijeće: 

- o sjednici Senata održanoj 24. rujna 2019. godine 

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

odlukama Senata provesti na našem Fakultetu krajem 2019. i početkom 2020. 

godine. Obveza Fakulteta je izrada Izvješća o samovrednovanju koje se 

dostavlja Centru za osiguravanje i unapređivanje kvalitete prije posjete 

Povjerenstva 

- o skupovima održanim na Fakultetu: stručnom skupu Podrška socio-

emocionalnoj dobrobiti i razvoju privrženosti djece tijekom prijelaza i 

prilagodbe u dječjem vrtiću i osnovnoj školi kao dio projekata: „Dobrobit djece 

u prijelaznim životnim periodima: empirijska provjera ekološko-dinamičkog 

modela” (uniri-drustv-18-11) i „Kako bez suza u dječji vrtić i osnovnu školu? – 

podrška socio-emocionalnoj dobrobiti djece tijekom prijelaza i prilagodbe“ 

dana 28.08.2019. i završoj konferencija Erasmus+ projekta GLAT – Games for 

Learning Algoritmic Thinking dana 20.09.2019.   

- najavila je Dane Učiteljskog fakulteta u Rijeci koji će se održati od 21. do 26. 

listopada 2019. 

 

Prodekanica za nastavu i studente informirala je o: 

- održanom sastanku s ravnateljima škola vježbaonica i voditeljima Aktiva 

razredne nastava u prisustvu nastavnika metodičkih predmeta  

- radnom susretu nastavnika metodika i Didaktike na Učiteljskom studiju s 

višom savjetnicom za razrednu nastavu Ivanom Jurjević Jovanović, 

ravnateljicom Tatjanom Bandera Mrakovčić i učiteljicama škole vježbaonice 

Nikola Tesla na temu refleksije eksperimentalne provedbe „Škole za život“ i 

uvođenju promjenama u poučavanje metodičkih predmeta u visokoškolskoj 

nastavi 

- održanom sastanku s ravnateljicom PPO Đurđice, stručnom suradnicom i 

odgajateljima mentorima u prisustvu nastavnika na predmetima integriranog 

kurikuluma 

- analizi popunjenosti kvota na 1. godini studija svih studijskih programa 

Fakulteta po završetku upisa u novu akademsku godinu, uz iskazano 

zadovoljstvo 100% popunjenosti kvota; odobrenom prijelazu studentici na 

program preddiplomski RPOO,a koja je završila 1. godinu na drugom visokom 

učilištu 

- pripremljenom Izvedbenom planu i programu za sve studijske programe, 

dogovorima oko provedbe prvog dana nastave, organiziranom prijemu 

studenata 1. godina studija, objavama usklađenih termina kolokvija i 

konzultacija, objavljenoj listi izbornih predmeta Sveučilišta 

- raspisu natječaja za studente demonstratore 

- proceduri neformalnih razgovora o potencijalnim temama završnih i 

diplomskih radova 

- najavi nastupnog predavanja kolegice Željke Ivković Hodžić, 2.listopada 

2019. u 8:15 sati 

- obilježavanju Tjedna cjeloživotnog učenja te prezentaciji cjeloživotnih 

programa Fakulteta u smotru sajma na Korzu 3. listopada 2019. 

- održanoj sjednici Centra za studije 17. rujna 2019. 



 

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju informirao je: 

- zahvalio se nastavnicima koji su dostavili ispunjene obrasce Godišnjega plana 

znanstvenih djelatnosti u dogovorenom roku 

- Sveučilište u Rijeci isplatilo je drugi obrok financijskih sredstava za UNIRI 

projekte, a voditelji projekata trebat će dostaviti izvješća za prvu fazu 

provedenih aktivnosti do ožujka 2020. godine 

- da je u tijeku je evaluacija UNIRI + projekata 

- u ponedjeljak 23. rujna 2019. održana je u Akvariju Sveučilišnoga kampusa 

radionica ˝Otvorena znanost, zašto je važna i kako nam može pomoći Open 

Aire˝, uz sudjelovanje izlagača iz Instituta ˝Ruđer Bošković˝ 

- da je doc. dr. sc. Maja Verdonik sudjelovala  16. rujna 2019. u predstavljanju 

svoje knjige Lutkarski žanrovi na sceni Gradskoga kazališta lutaka u Rijeka i 

suvremeno hrvatsko lutkarstvo (2011.-2019) u Kulturnom centru Travno u 

Zagrebu te da je održala izlaganje 25. rujna 2019. na 7. hrvatskom 

slavističkom kongresu u Šibeniku 

- nastavnici u području humanističkih znanosti obavješteni su o novostima u 

sklopu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u 

znanstvena zvanja, te kategorizaciji domaćih časopisa i drugih publikacija 

 

 

Prodekan za poslovne odnose i razvoj informirao je da je u tijeku postupak 

opremanja STEM kabineta (U-407) te da su u predavaonice U-407 i U-410 ugrađene 

vodovodne instalacije i umivaonici. Nadalje je informirao da je naručeno uštimavanje 

svih klavira i da je obnovljena polica osiguranja od nezgode za studente. 
 

 

Ad3) Predstavnica studenata Katarina Konestabo informirala je: 

- Studentski zbor Učiteljskog fakulteta podržao je projekt Studentskog zbora 

Sveučilišta u Rijeci „RiBROO kamp za brucoše“ sudjelujući u kampu kao 

predstavnici fakulteta te u organizatorskom timu kao volonteri. 

- da su u tijeku su posljednje pripreme za prijem brucoša u sklopu kojeg ćemo 

brucoše pobliže upoznati s ustrojem Fakulteta, zgradom Fakulteta te im 

predstaviti dugogodišnji projekt „Mladi i mudri“, koji će se i ove godine 

provesti. 

 

 

Ad4) Na temelju članka 37. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće 

jednoglasno je donijelo   

 

O D L U K U 

 

 

1. Izv. prof. dr. sc. Petra Pejić Papak bira se za prodekanicu za nastavu i 

studente Učiteljskog fakulteta u Rijeci. 

 

2. Mandat prodekanice započinje 01. listopada 2019. i traje najdulje do 30. 

rujna 2022., odnosno do prestanka mandata dekanice na čiji je prijedlog 

izabrana.  

 



 

Ad4a) Na temelju članka 37. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće 

jednoglasno je donijelo   
 

 

O D L U K U 

 

 

1. Izv. prof. dr. sc. Marinko Lazzarich bira se za prodekana za znanost i 

međunarodnu suradnju Učiteljskog fakulteta u Rijeci. 

 

2. Mandat prodekana započinje 01. listopada 2019. i traje najdulje do 30. 

rujna 2022., odnosno do prestanka mandata dekanice na čiji je prijedlog 

izabran.  

 

 

 

Ad4b) Na temelju članka 37. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće 

jednoglasno je donijelo   
 

 

O D L U K U 

 

 

1. Doc. dr. sc. Jasminka Mezak bira se za prodekanicu za poslovne odnose i 

razvoj Učiteljskog fakulteta u Rijeci. 

 

2. Mandat prodekanice započinje 01. listopada 2019. i traje najdulje do 30. 

rujna 2022., odnosno do prestanka mandata dekanice na čiji je prijedlog 

izabrana.  

 

 

 

Ad5) Na temelju članka 21. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće 

jednoglasno je donijelo   

 

 

O D L U K U 

 

 

1) Izv. prof. dr. sc. Nataša Vlah bira se za šeficu Katedre za obrazovne 

znanosti, na mandatno razdoblje od tri godine. 

 

2) Ova se Odluka primjenjuje od 01. listopada 2019. godine. 

 

 

 

Ad5a) Na temelju članka 21. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće 

jednoglasno je donijelo   

 

O D L U K U 



 

 

1) Doc. dr. sc. Vilko Petrić bira se za šefa Katedre za metodike nastavnih 

predmeta prirodnih i društvenih znanosti, na mandatno razdoblje od tri godine. 

 

2) Ova se Odluka primjenjuje od 01. listopada 2019. godine. 

 

 

 

Ad5b) Na temelju članka 21. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće 

jednoglasno je donijelo   

 

 

O D L U K U 

 

 

1) Doc. dr. sc. Maja Opašić bira se za šeficu Katedre za metodike nastavnih 

predmeta humanističkih znanosti i umjetnosti, na mandatno razdoblje od tri godine. 

 

2) Ova se Odluka primjenjuje od 01. listopada 2019. godine. 

 

 

 

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

jednoglasno je donijelo   
 

 

O D L U K U 

 

 

Doc. dr. sc. Zlata Tomljenović imenuje se za ECTS koordinatora Učiteljskog 

fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 

 

 

Ad7) Na temelju članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci i članka II. Odluke o 

osnivanju Etičkog povjerenstva za znanstvena istraživanja Učiteljskog fakulteta u 

Rijeci od 8. srpnja 2019., Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo   

 

 

O D L U K U 

 

 

1) Izv. prof. dr. sc. Renata Čepić i izv. prof. dr. sc. Željko Boneta imenuju se za 

članove Etičkog povjerenstva za znanstvena istraživanja Učiteljskog fakulteta 

u Rijeci, na vrijeme od tri godine. 

 

2) Ova se Odluka primjenjuje od 01. listopada 2019. godine. 

 

 



Ad8) Na temelju članka 92. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

(NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 

94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje USRH, 60/15 – Odluka USRH i 131/17) i 

članka 86. Statuta Sveučilišta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo   

 
 

O D L U K U 

 

 

1. Prof. dr. sc. Mileni Valenčič Zuljan, nastavnici Pedagoškog fakulteta Univerze 

v Ljubljani, Ljubljana, Republika Slovenija, povjerava se izvođenje nastave u 

zimskom semestru akademske godine 2019./2020. i 2020./2021. iz predmeta 

Profesionalne kompetencije odgajatelja, na diplomskom sveučilišnom studiju 

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje; 

 

2. Ova Odluka podliježe suglasnosti Senata Sveučilišta u Rijeci. 

 

 

 

Ad8a) Na temelju članka 92. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

(NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 

94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje USRH, 60/15 – Odluka USRH i 131/17) i 

članka 86. Statuta Sveučilišta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo   

 
 

O D L U K U 

 

 

1. Izv. prof. dr. sc. Boštjanu Surini, nastavniku Fakulteta za matematiko, 

naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskemu, Kopar, 

Republika Slovenija, povjerava se izvođenje nastave u zimskom semestru 

akademske godine 2019./2020. i 2020./2021. iz predmeta Prirodoslovlje, na 

integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom Učiteljskom 

studiju; 

 

2. Ova Odluka podliježe suglasnosti Senata Sveučilišta u Rijeci. 

 

 

 

Ad9)  Na temelju članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće 

jednoglasno je donijelo   

 

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama studijskog programa integriranog preddiplomskog i 

diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija 

 

 

U studijskom programu integriranog preddiplomskog i diplomskog 

sveučilišnog Učiteljskog studija mijenja se semestar izvedbe izbornih kolegija: 

- Odgoj za ljudska prava (2P+0V+1S) (3 ECTS) iz 9. semestra u 7. semestar; 



- Poticanje socijalno-emocionalnih kompetencija u razredu (1P+2V+0S) (4 

ECTS) iz 4. semestra u 8. semestar. 

 

 

Ad10) Na temelju članka 79. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

(NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 

94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje USRH, 60/15 – Odluka USRH i 131/17) i 

članka 5. Pravilnika o studiranju na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, 

Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo   

 

 

O D L U K U 

 

I. 

  Usvajaju se Izvedbeni planovi nastave za akademsku godinu 2019./2020. za 

redovite studije: preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i 

obrazovanje i integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij. 

 

II. 

  Izvedbeni planovi nastave redovitih studija iz točke I. ove Odluke objavit će se 

na mrežnim stranicama Fakulteta. 

 

 

Ad11) Na temelju članka 79. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka USRH, 46/07, 

45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje USRH, 60/15 – Odluka 

USRH i 131/17) i članka 5. Pravilnika o studiranju na Učiteljskom fakultetu 

Sveučilišta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo   

 

 

O D L U K U 

 

 

I. 

  Usvajaju se Izvedbeni planovi nastave za akademsku godinu 2019./2020. za 

izvanredne studije: preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i 

obrazovanje i diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje. 

 

II. 

  Izvedbeni planovi nastave izvanrednih studija iz točke I. ove Odluke objavit će 

se na mrežnim stranicama Fakulteta. 

 

 

Ad12) Na temelju članka 97., a u vezi članka 43. 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 suradnika, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo   

 

  



O D L U K U 

 

 

1. Aleksandra Smolić Batelić, mag. mus., bira se u suradničko zvanje i na radno 

mjesto asistenta u umjetničkom području, polju glazbena umjetnost, grane 

glazbena pedagogija na Učiteljskom fakultetu u Rijeci. 

 

2. S izabranom suradnicom sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme, u 

trajanju od šest godina, s punim radnim vremenom.  
 

3. Ova Odluka primjenjuje se od 01. listopada 2019. godine. 
 

 

 

Ad12a) Na temelju članka 97., a u vezi članka 43. 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 suradnika, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo   

 

 

O D L U K U 

 

 

1. Sanja Ljubičić, mag. cin., bira se u naslovno suradničko zvanje asistenta u 

području društvenih znanosti, polju kineziologija, grane kineziološka 

edukacija (bez zaključivanja ugovora o radu) na Učiteljskom fakultetu u 

Rijeci. 

 

2. Suradnica se bira u naslovno suradničko zvanje asistenta na vrijeme od šest 

godina. 
 

3. Ova Odluka primjenjuje se od 01. listopada 2019. godine. 
 

 

 

Ad13) 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/ce u naslovno suradničko zvanje asistent u 

području društvenih znanosti, polju psihologija, grane razvojna psihologija 

(bez zaključivanja ugovora o radu). 

 

U Stručno povjerenstvo za izbor suradnika imenuju se: 

- izv. prof. dr. sc. Sanja Smojver-Ažić, Filozofski fakultet Sveučilišta u 

Rijeci, predsjednica 



- izv. prof. dr. sc. Tamara Martinac Dorčić, Filozofski fakultet Sveučilišta u 

Rijeci, članica 

- izv. prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u 

Rijeci, članica 

 

 

Ad14) Na temelju članka 102. stavka 3. 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 – Odluka 

USRH i 131/17), članka 6. stavka 2. Pravilnika o postupku reizbora osoba na 

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

na Sveučilištu u Rijeci te Izviješća i prijedloga Stručnog povjerenstva za reizbor 

nastavnika, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo     

 

O D L U K U 

 

1. Vesna Katić, v. pred. reizabire se na nastavno radno mjesto višeg predavača u 

području društvenih znanosti, polju pedagogija, grane pedagogija ranog i 

predškolskog odgoja na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 

 

2. Vesna Katić, v. pred. reizabire se na nastavno radno mjesto višeg predavača s 

obvezom provođenja reizbora u skladu s propisima kojima se uređuje 

znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje. 

 

 

Ad15) Pod točkom razno nije bilo rasprave. Dekanica je iskoristila priliku te se 

zahvalila na suradnji i svemu učinjenom za Fakultet izv. prof. dr. sc. Željku Boneti, 

koji s današnjim danom prestaje obnašati funkciju prodekana za poslovne odnose i 

razvoj. 
 

 

Dovršeno u 11:35 sati. 

 

     Zapisničar             Dekanica  

 

 

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


