
Z A P I S N I K 

 

146. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 27. siječnja 

2020. s početkom u 12:00 sati, u predavaonici 307. 

 

Nazočni: izv. prof. dr. sc. Dunja Anđić, doc. dr. sc. Danijela Blanuša Trošelj, 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, doc. dr. sc. Ester Vidović, prof. dr. 

sc. Lidija Vujičić, predstavnik nastavnika Darko Đekić, v. pred., predstavnice 

suradnika poslijedoktorandica dr. sc. Morana Drakulić i asistentica Antonia Ćurić, 

predstavnica zaposlenika Manuela Prodanić te studentske predstavnice Valentina 

Horak, Lana Šošić, Katarina Konestabo i Petra Orbanić 

 

Odsutni: Željka Ivković Hodžić, pred.  

 

 

DNEVNI RED 

 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 145. sjednice Fakultetskog vijeća održane 16. prosinca 

2019.  

2. Informacije dekanskog kolegija 

3. Informacije studentskih predstavnika 

4. Informacija o ispitivanju zadovoljstva nastavnika i nenastavnog osoblja na 

Sveučilištu u Rijeci u 2019. godini 

5. Izbor nastavnice  

6. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o studiranju na 

Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci  

7. Izmjene i dopune Kalendara nastave za akademsku godinu 2019./2020. 

8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa  

9. Prijedlog izmjena i dopuna izvedbenog plana nastave za akademsku godinu 

2019./2020. za redovite studije  

10. Povjeravanje nastave vanjskim suradnicima  

11. Izvješće Glavnog urednika časopisa „Odgojno-obrazovne teme“ za 2019. godinu  

12. Izvješća o radu poslijedoktorandice i asistentice 

13. Prijedlog prijave znanstvene monografije kao izdanja Sveučilišta za 2020. 

godinu 

14. Prijedlog Odluke o imenovanju ERASMUS koordinatora   

15. Raspisivanje natječaja za izbor nastavnika/ce  

16. Prijedlog za dodjelu nagrade HAZU  

17. 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. Danijeli Blanuša Trošelj te je 

ujedno pozdravila i čestitala na izboru studentskoj predstavnici Petri Orbanić. 



 

Ad1) Zapisnik sa 145. sjednice Fakultetskog vijeća održane 16. prosinca 2019. 

prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi. 

 

Ad2) Dekanica je informirala Vijeće: 

- osvrnula se na svečanu sjednicu Senata i tradicionalni blagdanski prijem na 

Rektoratu koji se održao 17. prosinca 2019., a kojom prigodom je našem 

Fakultetu 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  

- zahvalila je svim djelatnicima Fakulteta na suradnji prilikom posjete 

Povjerenstva za provedbu unutarnje prosudbe sustava za osiguravanje kvalitete 

našem Fakultetu 15. siječnja 2020.  

- da je uspješno završeno uređenje i opremanje STEM laboratorija Fakulteta 

(predavaonica U-407) te je najavila i prigodno službeno otvorenje početkom 

ožujka 2020. 

- o realizaciji Plana napredovanja i zapošljavanja za 2019. koji će biti u cijelosti 

realiziran 

- o sjednici Senata održanoj 21. siječnja 2020. Posebno se osvrnula da je na 

vlastiti zahtjev prof. dr. sc. Sanja Barić razriješena dužnosti prorektorice za 

studije i studente te da je izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić imenovana kao 

prorektorica za studije, studente i osiguranje kvalitete, da je usvojena Odluka o 

izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta kojom se mijenja članak 56. Statuta 

koji propisuje postupak izbora rektora, kao i da je u tijeku postupak akreditacije 

preddiplomskog sveučilišnog studija Logopedije koji će se od iduće akademske 

godine izvoditi na Sveučilištu.  

 

Prodekanica za nastavu i studente informirala je o: 

- odabiru tema završnih i diplomskih radova studenata, proceduri podnošenja 

zahtjeva za provedbom istraživanja po upisu kolegija Završni/Diplomski rad 

- uskratama pristupa završnom ispitu studentima koji nisu ostvarili 35 od 

mogućih 70 postotnih bodova tijekom nastavnih aktivnosti te administrativnim 

obvezama pravovremenog unosa ocjena tijekom ispitnih termina 

- mogućnosti promjene termina konzultacija tijekom veljače uz informaciju na 

Studentski ured do 31. siječnja 

- najavila je refleksivne susrete s nastavnicima metodičarima Učiteljskog studija 

i preddiplomskog ranog i predškolskog za 29. siječnja 

- održanoj Sjednici stručnog vijeća Centra za studije održanoj 14.siječnja 2020. 

- održanoj prezentaciji Programa EPK-a te aktivnostima i pohvali studentima 

volonterima UFRI-ja koji se uključuju u aktivnosti Grada u sklopu EPK  

 

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju informirao je: 

- da će tijekom ljetnoga semestra u sklopu međunarodne mobilnosti na našem 

Fakultetu gostovati četiri profesora/ice: dr. sc. Maria Bajner (Pečuh, 

Mađarska), dr. sc. Darjo Zuljan (Koper, Slovenija), dr. sc. Jozef Macko i Jozef 

Zentko (Ružomberok, Slovačka); 

- da je u ljetnom semestru prijavljen dolazak pet studentica u sklopu Erasmusa i 

CEEPUS-a, dok će istovremeno tri naše studentice boraviti na stranim 

institucijama (Ghent, Belgija i Ljubljana, Slovenija). 

 



Prodekanica za poslovne odnose i razvoj zamolila je sve nastavnike koji su imali 

nastavu tijekom zimskog semestra na 3. i 4. katu zgrade da po završetku nastave 

pregledaju i očiste učionice od nepotrebnih plakata i studentskih radova. 

Informirala je članove da je promijenjena brava na vratima Vijećnice (U-380) te da se 

novi ključevi mogu preuzeti u dekanatu.  

Nakon provedene inventure, tijekom veljače će se izraditi nove inventurne liste koje 

će se dostaviti svima prema prostorijama. Mole se djelatnici da o svakoj promjeni 

informiraju računovodstvo i prodekanicu za opće poslove i razvoj. 

 

Ad3) Predstavnica studenata Valentina Horak informirala je: 

- da je od studentice prve godine izvanrednog preddiplomskog sveučilišnog 

studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja primila informaciju kako 

im završni ispiti počinju u 15:30 sati, dok određeni studenti u to vrijeme rade 

te je zamolila nastavnike da to uzmu u obzir i usklade termine ispita. Također 

je zamolila da, a prema informaciji od iste studentice, profesori ne traže od 

izvanrednih studenata prisutnost na nastavi od 70%. 

- kako su dopunski izbori (19. prosinca 2019.) u organizaciji Studentskog zbora 

Sveučilišta u Rijeci uredno prošli, a kojima su se popunila upražnjena mjesta u 

Studentskom zboru Učiteljskog fakulteta u Rijeci. Novi članovi SZUFRI-ja su: 

Zelda Bašić (1. RPOO), Roman Grobenski (2. RPOO), Dora Delivuk (2. US), 

Petra Orbanić (3. US) 

 

 

Ad4) Informaciju o ispitivanju zadovoljstva nastavnika i nenastavnog osoblja na 

Sveučilištu u Rijeci u 2019. godini dala je prema materijalima dostavljenim uz poziv 

za sjednicu dekanica prof. dr. sc. Lidija Vujičić. 

Najprije se osvrnula na rezultate ispitivanja zadovoljstva nastavnika na Sveučilištu u 

Rijeci u 2019. godini naglasivši da su ispitivanju pristupili svi nastavnici Fakulteta. 

Potom je članovima Vijeća ukratko prezentirala analizu odgovora po česticama 

upitnika, faktorsku analizu upitnika te zaključno opće zadovoljstvo nastavnika. 

Naglasila je da su, u komparaciji s drugim sastavnicama, svi indeksi našeg Fakulteta 

iznad prosječne vrijednosti indeksa na razini Sveučilišta te da će se o pojedinim 

slabije ocijenjenim česticama posebno raspravljati na sastancima Kolegija, Katedri, 

kao i Odbora za unapređenje kvalitete, a sve s ciljem poboljšanja zadovoljstva 

nastavnika radom na našem Fakultetu. 

Vezano za rezultate ispitivanja zadovoljstva nenastavnog osoblja na Sveučilištu u 

Rijeci u 2019. godini također je konstatirala da se prema indeksima zadovoljstva 

nalazimo u sredini u odnosu na ostale sastavnice Sveučilišta te je napomenula da su 

odmah po zaprimanju rezultata poduzete konkretne mjere na poboljšanju zadovoljstva 

nenastavnog osoblja za slabije ocijenjene čestice (zadovoljstvo tehničkim uvjetima na 

radnom mjestu) i to na način da je tajnik Fakulteta održao nekoliko sastanaka s 

djelatnicama stručnih službi o toj temi te se žurno pristupilo otklanjanju nedostataka u 

radnim prostorima i zamjeni/popravcima opreme za rad.  

Po danoj informaciji dekanica je otvorila raspravu te su se za riječ javili izv. prof. dr. 

sc. Željko Boneta koji je u bitnome naveo da objavljeni rezultati nisu pravilno 

interpretirani, a obzirom na ispitani broj nastavnika/nenastavog osoblja na pojedinim 

sastavnicama, potom izv. prof. dr. sc. Darko Lončarić koji se složio s konstatacijom 

prof. Bonete, zatim izv. prof. dr. sc. Nataša Vlah koja je naglasila da je Sveučilišnom 

Odboru za kvalitetu predložila da se pored odgovora na čestice iz upitnika mogu 

upisati i komentari te da se nada da ćemo dobiti i te komentare i izv. prof. dr. sc. Sanja 



Tatalović Vorkapić koja se složila s raspravom kolega, ali je pozdravila ideju 

ispitivanja zadovoljstva nastavnika. 

 
 

 

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. Lucija Jančec 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. Lucija Jančec 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 3. veljače 2020. 

 

 

 

Ad6) Na temelju članka 44. i 56. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko 

vijeće jednoglasno je donijelo   

 

O D L U K U 

 

Donosi se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o studiranju na 

Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci u tekstu predloženom uz poziv za sjednicu 

Fakultetskog vijeća. 
 

 

 

Ad7) Na temelju članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće 

jednoglasno je donijelo   

 

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Kalendara nastave za akademsku godinu 2019./2020. 

 

 

Usvajaju se izmjene i dopune Kalendara nastave za akademsku godinu 

2019./2020. 

  

 Kalendar nastave nalazi se u privitku i čini sastavni dio ove Odluke. 
 

 

 



Ad8) 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 preddiplomskog sveučilišnog studija 

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 

 

 

U studijskom programu preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i 

predškolski odgoj i obrazovanje mijenja se semestar izvedbe izbornog kolegija Rana 

prevencija ovisnosti (2P+0V+1S) (3 ECTS) iz 3. semestra u 4. semestar. 

 

Navedeni izborni kolegij aktivira se s akademskom godinom 2019./2020.  

 

 

Ad9) 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 izmjene i dopune Izvedbenih planova 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. 

 Izmjene i dopune Izvedbenih planova nastave redovitih studija iz točke I. ove 

Odluke objavit će se na mrežnim stranicama Fakulteta. 
 

 

 

Ad10) Na temelju članka 5. Pravilnika o studiranju na Učiteljskom fakultetu u Rijeci, 

Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo   

  

O D L U K U 

  

Dr. sc. Slobodanu Beligi, poslijedoktorandu Odjela za informatiku Sveučilišta 

u Rijeci, povjerava se izvođenje nastave u akademskoj godini 2019./2020. iz 

nastavnih predmeta: 

- Informatika u II. semestru integriranog preddiplomskog i diplomskog 

sveučilišnog Učiteljskog studija, vježbe (2 sata izravne i 2 sata repetitivne 

nastave);  



- Informatička pismenost, u I. semestru preddiplomskog sveučilišnog studija 

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, vježbe (2 sata izravne i 2 sata 

repetitivne nastave). 
 

 

 

Ad10a) Na temelju članka 5. Pravilnika o studiranju na Učiteljskom fakultetu u 

Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo   

  

O D L U K U 

  

Ani Dražul, mag. mus., povjerava se izvođenje nastave u ljetnom semestru 

akademske godine 2019./2020. do jedne trećine nastavnog predmeta iz predmeta: 

-     Glazbeni praktikum V, u VI. semestru integriranog preddiplomskog i 

diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija, vježbe (2 sata izravne i 4 sata 

repetitivne nastave). 

 

 

Ad11) Na temelju članka 15. Pravilnika  o izdavanju časopisa „Odgojno-obrazovne 

teme“,  Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo   

 

 

O D L U K U 

 

 Usvaja se Izvješće Glavnog urednika časopisa „Odgojno-obrazovne teme“ o 

radu u 2019. godini. 

 

 

Ad12) Na temelju članka 97.a stavka 1. 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. – Odluka USRH i 131/17) i 

članka 12. Pravilnika o ocjenjivanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora 

Sveučilišta u Rijeci te Izvješća poslijedoktoranda, Fakultetsko vijeće jednoglasno je 

donijelo   

 

O D L U K U 

 

 

Usvaja se izviješće poslijedoktorandice te se rad poslijedoktorandice dr. sc. 

Morane Drakulić u prethodne dvije godine ocjenjuje pozitivno. 

 

 

 

Ad12a) Na temelju članka 97.a stavka 1. 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. – Odluka USRH i 131/17) i 

članka 12. Pravilnika o ocjenjivanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora 

Sveučilišta u Rijeci te Izvješća mentora, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo   

 

 



O D L U K U 

 

 

Usvaja se izviješće i prijedlog mentora te se rad asistentice Antonije Ćurić u 

prethodnoj godini dana ocjenjuje pozitivno. 

 

 

Ad13) Na temelju članka 10. Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta u Rijeci 

te dostavljenih pozitivnih recenzija, izvješća lektora i prijedloga autora za izdavanje 

monografije, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo   

 

 

O D L U K U 

 

 

Povjerenstvu za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci predlaže se 

donošenje odluke da se znanstvena monografija „Psihologija privrženosti i 

prilagodba u dječjem vrtiću – Rana i predškolska psihologija vol. 1“ autorice izv. 

prof. dr. sc. Sanje Tatalović Vorkapić, a kojeg je izdavač Učiteljski fakultet u Rijeci, 

uvrsti u Plan izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Rijeci kao izdanje Sveučilišta u 2020. 

godini. 

 

 

Ad14) Na temelju članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće 

jednoglasno je donijelo   

 

 

O D L U K U 

 

 

Dr. sc. Morana Drakulić, poslijedoktorandica, imenuje se za ERASMUS 

koordinatora Učiteljskog fakulteta u Rijeci, na vremensko razdoblje od tri godine. 

 

 

Ad15) 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 izvanrednog profesora u području humanističkih znanosti, polju 

filologija, grane teorija i povijest književnosti, na neodređeno vrijeme s punim 

radnim vremenom. 

 

U Stručno povjerenstvo za izbor nastavnika imenuju se: 



- prof. dr. sc. Estela Banov, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 

predsjednica 

- prof. dr. sc. Karol Visinko, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, članica 

- prof. dr. sc. Robert Bacalja, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja 

Sveučilišta u Zadru, član 

 

 

Ad16) Na temelju članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, raspisanog 

Natječaja za dodjelu nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 31. 

listopada 2019. te prijedloga Katedre za metodike nastavnih predmeta humanističkih 

znanosti i umjetnosti od 20. siječnja 2020., Fakultetsko vijeće većinom glasova (s 

jednim suzdržanim glasom) je donijelo   

 

O D L U K U 

 

 

 Dr. sc. Marinko Lazzarich, izvanredni profesor Učiteljskog fakulteta 

Sveučilišta u Rijeci, predlaže se za dodjelu nagrade Hrvatske akademije znanosti i 

umjetnosti za znanstvenu monografiju Metodika Hrvatskoga jezika u razrednoj 

nastavi, Rijeka, 2017. 

 

 

Ad17) Pod točkom razno izv. prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić informirala je 

članove Vijeća da je dana 18. prosinca 2019. održala radionicu o SURADNIČKOJ 

PROCJENI na Filozofskom fakultetu u Rijeci i to nastavnicima toga Fakulteta, u 

suradnji s izv. prof. dr. sc. Sanjom Smojver-Ažić, predsjednicom Odbora za 

osiguravanje i unapređivanje kvalitete FFRI. 

Rasprava i važnost ovog indikatora kvalitete potakle su ju da još jednom, kao i 

prethodnih godina od kada se provodio pilot projekt na ovu temu i kada je provedena 

suradnička procjenu na našoj sastavnici, predloži da se s time nastavi. Zbog važnosti 

ove teme, ovaj prijedlog će uputiti i Odboru za kvalitetu te stoji na raspolaganju 

Odboru za koordinaciju nastavnika u ovom procesu, s obzirom da je prošla edukaciju 

o provedbi. 

Također je iskoristila priliku i zahvalila upravi i nastavnicima Fakulteta na suradnji i 

podršci tijekom sastanka Erasmus projekta PROMEHS održanog 13. i 14. siječnja 

2020. godine. 

 

 

Dovršeno u 13:30 sati. 

  

      Zapisničar              Dekanica 

 

  

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


