
Z A P I S N I K 

 

145. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 16. prosinca 

2019. s početkom u 11:30 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. Biljana Trajkovski, izv. prof. dr. sc. Nataša 

Vlah,  doc. dr. sc. Zlata Tomljenović, doc. dr. sc. Maja Verdonik, doc. dr. sc. Ester 

Vidović, prof. dr. sc. Lidija Vujičić, predstavnici nastavnika Darko Đekić, v. pred. i 

Željka Ivković Hodžić, pred., predstavnice suradnika poslijedoktorandica dr. sc. 

Morana Drakulić i asistentica Antonia Ćurić, predstavnica zaposlenika Manuela 

Prodanić te studentske predstavnice Valentina Horak, Lana Šošić i Katarina 

Konestabo  

 

Odsutni: izv. prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić  

 

 

DNEVNI RED 

 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 143. sjednice Fakultetskog vijeća održane 18. 

studenoga 2019. i 144. sjednice Fakultetskog vijeća održane elektroničkim 

putem 21.- 22. studenoga 2019. 

2. Informacije dekanskog kolegija 

3. Informacije studentskih predstavnika 

4. Prijedlog Odluke o usvajanju zaključaka Senata Sveučilišta u Rijeci vezanih uz 

poticanje aktivnosti transfera znanja 

5. Prijedlog Odluke o primjeni Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnih natječaja 

za zapošljavanje na službenička i namještenička radna mjesta na Sveučilištu u 

Rijeci  

6. Izvješće o radu Etičkog povjerenstva u akademskoj godini 2018./2019. 

7. Imenovanje članova Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete  

8. Imenovanje Povjerenstva za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja 

9. Izbor nastavnice/suradnice 

10. Razno 

 

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno.  

 

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

nastavno zvanje docenta dr. sc. Ester Vidović te je ujedno pozdravila i čestitala na 

izboru novim članovima Vijeća i to: predstavnicima nastavnika Darku Đekiću, v. 

pred. i Željki Ivković Hodžić, pred. i predstavnici zaposlenika Manueli Prodanić. 

Također je čestitala na novom mandatu predstavnicama suradnika poslijedoktorandici 

dr. sc. Morani Drakulić i asistentici Antoniji Ćurić. 

 

Ad1) Zapisnici sa 143. sjednice Fakultetskog vijeća održane 18. studenoga 2019. i 

144. sjednice Fakultetskog vijeća održane elektroničkim putem 21.- 22. studenoga 

2019. prihvaćeni su jednoglasno bez primjedbi. 



 

 

Ad2) Dekanica je informirala Vijeće: 

- o svečanoj sjednici Senata i tradicionalnom blagdanskom prijemu na Rektoratu 

koji će se održati 17. prosinca 2019., a kojom prigodom će našem Fakultetu biti 

uručena posebna Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci zbog iznimnih i proaktivnih 

rezultata u kvaliteti studiranja, a koji nas prema iskazanom zadovoljstvu 

studenata pozicioniraju na sam vrh unutar Sveučilišta  

- o izlasku monografije Neka bude Orijent, autora izv. prof. dr. sc. Marinka 

Lazzaricha, koja je predstavljena 30. studenoga 2019. na svečanoj akademiji 

održanoj u HKD na Sušaku povodom stogodišnjice HNK Orijent, a koja 

predstavlja doprinos istraživanju sportske povijesti našega grada 

- o održanom stručno-znanstvenom interdisciplinarnom skupu STEM: DANAS 

ZA SUTRA 2, koji je održan 15. studenoga 2019., a jedan od partnera je i naš 

Fakultet. Dekanica je zahvalila svim nastavnicima koji su sudjelovali na skupu 

- najavila je 4th PROMEHS Meeting koji će se 13. – 14. siječnja 2020. održati 

na našem Fakultetu 

- najavila je izradu Izvješća o provedbi Strategije Sveučilišta za 2019., kao i 

predstojeći posjet Povjerenstva za provedbu unutarnje prosudbe sustava za 

osiguravanje kvalitete našem Fakultetu planiran za 15. siječnja 2020.  

 

Prodekanica za nastavu i studente informirala je o: 

- održanom velikom broju gostujućih predavanja i terenskih nastava, u 

proteklom periodu, na redovitim studijskim programima 

- organizacijskoj fleksibilnosti i nadoknadi sati školske prakse i ocjenskih 

predavanja studenata u školama vježbaonicama, pomicanjem uslijed 

neodržavanja nastave u školama 

- odluci Ministarstva o obnovljenim statusima vježbaonica i popisom učitelja 

mentora za pet osnovnih škola u kojima se realizira nastava metodičkih 

kolegija 

- održanoj sjednici Stručnog vijeća Centra za studije 10. prosinca 2019. 

- ispitivanju zapošljivosti završenih studenata Sveučilišta u Rijeci 2019. godine 

i odazivu studenata Učiteljskog fakulteta 

- dostavljenom očitovanju prema MZO o prilagodbi izvedbe nastave potrebama 

izvanrednih studenata 

- održavanju dopunskih studentskih izbora 

- raspisivanju Natječaja Sveučilišta za dodjele stipendija studentima 

- rasporedima obveznih sistematskih pregleda studenata prvih godina studija i 

organizaciji nastave 

- definiranju i usklađivanju sata održavanja ispita zimskog ispitnog roka, obveza 

nastavnika zabilježiti sat održavanja ispita do 20. prosinca 2019. 

- redovitim nastavnim obvezama prema satnici nastave koje se realiziraju u 

tjednu do 20.prosinca 2019. 

 

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju informirao je: 

- uputio je nastavnike Fakulteta na praćenje mrežnih stranica Sveučilišta u svezi 

međunarodne mobilnosti i Erasmus programa 

- da je Europska komisija 5. studenog 2019. objavila natječaj za program 

Erasmus + za 2020. godinu, a tekst natječaja dostupan je na mrežnim 

stranicama UNIRI 



 

Prodekanica za poslovne odnose i razvoj informirala je da upravo u tijeku montaža 

namještaja za STEM laboratorij, da je većina laboratorijskog i sitnog inventara 

isporučena te da se očekuje isporuka računala do 01. siječnja 2020. Nadalje, da se 

20.12. očekuju prekidi mreže u nekoliko navrata, zbog rada na serveru.  

Obzirom na nadolazeće blagdane zgrada će biti otvorena 23. i 30.12.2019. te 2. i 3. 

01.2020. do 13:00  

 

 

Ad3) Predstavnica studenata Valentina Horak informirala je: 

- o održanom mirnom okupljanju studenata u znak podrške štrajku učitelja i 

nastavnika 29. studenoga 2019. Okupljanje je organizirao Studentski zbor 

Učiteljskog fakulteta u Rijeci u suradnji sa Studentskim zborom Filozofskog 

fakulteta u Rijeci. 

- o predstojećim dopunskim studentskim izborima (19. prosinca 2019.) u 

organizaciji Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci, a kojima će se nadopuniti 

upražnjena mjesta u Studentskom zboru Učiteljskog fakulteta u Rijeci, kao i 

na ostalim sastavnicama Sveučilišta kojima je potrebno isto 

- uputila je poziv svom nastavnom i nenastavnom osoblju da se pridruži 

božićnoj priredbi „Božićni UFRI“ nakon sjednice Fakultetskog vijeća 

planirane za 16. prosinca 2019. 

 

 

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

jednoglasno je donijelo   

 

O D L U K U 

 

  Usvajaju se zaključci vezani uz poticanje aktivnosti transfera znanja usvojeni 

na 34. sjednici Senata održanoj 22. listopada 2019. godine. 

 

Predmetni zaključci, koji čine privitak ove Odluke, na odgovarajući način će 

se primjenjivati na Učiteljskom fakultetu u Rijeci. 

 

 

Ad5) Na temelju članka 44. Statuta, a u vezi s člankom 15. stavak 1. Pravilnika o 

raspisivanju i provedbi javnih natječaja za zapošljavanje na službenička i 

namještenička radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno je 

donijelo   

   

O D L U K U 

 

 Odredbe Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnih natječaja za zapošljavanje 

na službenička i namještenička radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci, usvojenog na 35. 

sjednici Senata održanoj 19. studenoga 2019. godine, odgovarajuće će se primjenjivati 

na Učiteljskom fakultetu u Rijeci.  

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 



Ad6) Na temelju članka 74.a Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće 

jednoglasno je donijelo   

 

O D L U K U 

 

Usvaja se izviješće o radu Etičkog povjerenstva Učiteljskog fakulteta u Rijeci 

u akademskoj godini 2018./2019. 

 

 

Ad7) Na temelju članka 8. Pravilnika o osiguravanju i unapređivanju kvalitete 

Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo   

 

 

O D L U K U 

 

1. Za članove Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Učiteljskog 

fakulteta u Rijeci imenuju se: 

- doc. dr. sc. Anita Rončević, predstavnica nastavnika Katedre za metodike 

nastavnih predmeta humanističkih znanosti i umjetnosti 

- Vesna Katić, v. pred., predstavnica nastavnika Katedre za metodike nastavnih 

predmeta prirodnih i društvenih znanosti 

- Željka Ivković Hodžić, pred., predstavnica nastavnika Katedre za obrazovne 

znanosti 

- Daniela Uzelac, predstavnica stručne službe. 

 

2. Predstavnice nastavnika i predstavnica stručne službe imenuju se na vrijeme 

od tri godine. 

 

3. Ova Odluka stupa na snagu dana 20. prosinca 2019. godine, odnosno istekom 

mandata dosadašnjih članova predstavnika nastavnika i predstavnika stručne 

službe.  

 

 

Ad8) Na temelju članka 8. Pravilnika o priznavanju i vrednovanju prethodnog učenja 

Sveučilišta u Rijeci, usvojenog na 33. sjednici Senata održanoj 24. rujna 2019. 

godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo   

 

 

O D L U K U 

 

 

U Povjerenstvo za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja Učiteljskog 

fakulteta u Rijeci imenuju se: 

1. izv. prof. dr. sc. Renata Čepić, predsjednica 

2. izv. prof. dr. sc. Petra Pejić Papak, članica 

3. izv. prof. dr. sc. Dunja Anđić, članica 

4. doc. dr. sc. Zlata Tomljenović, članica 

5. Ivana Bistrović, članica 

 



Povjerenstvo se imenuje na mandat do 30. rujna 2022. godine, odnosno do 

prestanka mandata dekanice na čiji su prijedlog imenovani.  

 

 

Ad9) 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. Danijela Blanuša Trošelj bira se u znanstveno-nastavno zvanje i na 

radno mjesto docenta u području društvenih znanosti, polju pedagogija, grane 

pedagogija ranog i predškolskog odgoja na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u 

Rijeci. 

 

2. Dr. sc. Danijela Blanuša Trošelj 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 17. prosinca 2019. 

 

 

 

Ad9a) 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. Tanja Đoić, mag. psych., bira se u naslovno suradničko zvanje asistenta u 

području društvenih znanosti, polju psihologija, grane razvojna psihologija 

(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 17. prosinca 2019. godine. 

 

 

 

 



 

Ad10) Pod točkom razno nije bilo rasprave.  

 

 

Dovršeno u 12:15 sati. 

  

 

  Zapisničar          Dekanica  

 

 

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


