
Z A P I S N I K 

 

143. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 18. 

studenoga 2019. s početkom u 11:00 sati, u predavaonici 307. 

 

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, doc. dr. sc. Vilko Petrić, doc. dr. sc. Anita Rončević, izv. prof. dr. 

sc. Sanja Skočić Mihić, 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 Valentina Horak, Lana 

Šošić i Katarina Konestabo  

 

Odsutni: nitko  

 

 

DNEVNI RED 

 

 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 142. sjednice Fakultetskog vijeća održane 4. studenoga 

2019. 

2. Informacije dekanskog kolegija 

3. Informacije studentskih predstavnika 

4. Prijedlog Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena 

Učiteljskog fakulteta u Rijeci u 2020. godini  

5. Izbor nastavnice 

6. Razno 

 

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno.  

 

Prije početka sjednice dekanica je pozdravila i čestitala na izboru u znanstveno-

nastavno zvanje docenta novoj članici Vijeća dr. sc. Aniti Rončević. 

 

 

Ad1) Zapisnik sa 142. sjednice Fakultetskog vijeća održane 4. studenoga 2019. 

prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi. 

 

 

Ad2) Dekanica je informirala Vijeće: 

- da je naš nastavnik doc. dr. sc. Vilko Petrić dobitnik nagrade Zaklade 

Sveučilišta u Rijeci za kalendarsku 2018. godinu za znanstvenike u kategoriji 

društvene i humanističke znanosti te je iskoristila prigodu i čestitala doc. dr. sc. 

Vilku Petriću  

- najavila je predstojeći posjet Povjerenstva za prosudbu sustava osiguravanja 

kvalitete planiran za 15. siječnja 2020. te zamolila sve djelatnike Fakulteta za 

suradnju u postupku unutarnje prosudbe sustava kvalitete  



- najavila je iduću sjednicu Fakultetskog vijeća za 16. prosinca 2019., a nakon 

koje će biti održana i tradicionalna božićna priredba u organizaciji naših 

studenata 

 

Prodekanica za nastavu i studente informirala je o: 

- održanoj sjednici Stručnog vijeća Centra za studije dana 12. studenoga 2019. 

- najavila je predstojeće radionice i prezentacije vezane za priznavanje i 

vrednovanje prethodnog učenja 

- sudjelovanju Sveučilišta u Rijeci u YUFE mreži europskih sveučilišta 

- predstojećim edukacijama za unapređivanje nastavničkih kompetencija 

- najavila je održavanje dopunskih studentskih izbora u prosincu 2019. godine 

 

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju informirao je: 

- da je potpisan ugovor o međunarodnoj suradnji s Visokom školom strukovnih 

studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu, AP Vojvodina, Republika 

Srbija  

- da je održan sastanak s prof. Holgerom Winkelmaierom, koordinatorom za 

Erasmus s Padagogische Hochschule iz Beča, Republika Austrija, nakon čega 

je potpisan ugovor o međunarodnoj suradnji u sklopu programa Erasmus + na 

razini sveučilišta  

- da je doc. dr. sc. Maja Verdonik sudjelovala na Međunarodnom znanstvenom 

skupu 100 godina zagrebačke romanistike: tradicija, kontakti, perspektive, u 

organizaciji Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  

 

Prodekanica za poslovne odnose i razvoj nije imala posebnih informacija.  
 

 

Ad3) Predstavnica studenata Valentina Horak informirala je: 

- o dopunskim izborima u organizaciji Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci 

koji će se održati 19. prosinca 2019., a kojima će se nadopuniti upražnjena 

mjesta u Studentskom zboru Učiteljskog fakulteta u Rijeci, kao i na ostalim 

sastavnicama Sveučilišta  

- da je mješovita studentska ženska veslačka ekipa Učiteljskog fakulteta i 

Tehničkog fakulteta na regati u Portorožu održanoj 9. studenoga 2019. godine 

osvojila 4 mjesto od ukupno 8 ekipa 

- najavila je božićnu priredbu „Božićni UFRI“ koja će se održati 16. prosinca 

2019. 

 

 

Ad4) Na temelju članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće 

jednoglasno je donijelo   

 

 

O D L U K U 

 

 

1. Utvrđuje se Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena 

Učiteljskog fakulteta u Rijeci u 2020. godini. 

 



2. Plan zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena, koji čini 

privitak ove Odluke, dostavlja se Senatu Sveučilišta u Rijeci na usvajanje. 

 

 

Ad5) Na temelju članka 95. stavka 4. 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 nastavnika, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo   

  

 

O D L U K U 

 

 

1. Dr. sc. Ester Vidović bira se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 

docenta u području humanističkih znanosti, polju filologija, grane anglistika 

na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 

 

2. Dr. sc. Ester Vidović bira se na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta na 

neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i s obvezom provođenja 

reizbora ili izbora na više radno mjesto u skladu s propisima kojima se uređuje 

znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje. 

 

3. Ova Odluka primjenjuje se od 02. prosinca 2019. 

 

 

Ad6) Pod točkom razno nije bilo rasprave.  
 

Dovršeno u 11:40 sati. 

 

   Zapisničar            Dekanica  

 

 

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


