
Z A P I S N I K 

 

159. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 22. veljače 

2021. s početkom u 12:00 sati putem aplikacije Microsoft Teams (online). 

 

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, doc. dr. sc. Lucija Jančec, 

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, doc. dr. sc. Zlata Tomljenović, izv. prof. dr. sc. 

Biljana Trajkovski, izv. prof. dr. sc. Maja Verdonik, doc. dr. sc. Ester Vidović, izv. 

prof. dr. sc. Nataša Vlah, prof. dr. sc. Lidija Vujičić, predstavnici nastavnika izabranih 

u nastavna zvanja Darko Đekić, v. pred., Željka Ivković Hodžić, pred., predstavnica 

suradnika poslijedoktorandica dr. sc. Morana Drakulić, predstavnica zaposlenika 

Manuela Prodanić te studentski predstavnici Valentina Horak i Petra Orbanić  

 

Odsutni: studentski predstavnici Zelda Bašić i Roman Grobenski 

 

 

DNEVNI RED 

 

 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 158. sjednice Fakultetskog vijeća održane 14. prosinca 

2020. putem aplikacije Microsoft Teams (online) 

2. Informacije dekanskog kolegija 

3. Informacije studentskih predstavnika 

4. Informacije o projektima  

5. Informacije o izvedbi nastave u ljetnom semestru akad. god. 2020./2021. 

6. Prijedlog revidiranoga Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih 

promjena Učiteljskog fakulteta u Rijeci za 2021. godinu 

7. Financijsko izvješće Učiteljskog fakulteta u Rijeci za 2020. godinu 

8. Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci za 2020. godinu 

9. Izvješće o provedbi Akcijskog plana u 2020. godini 

10. Izvješće o radu Odbora za kvalitetu za 2020. godinu 

11. Izvješće o radu Etičkog povjerenstva za akad. god. 2019./2020. 

12. Imenovanje zamjenice članice Etičkog povjerenstva iz redova studenata  

13. Prijedlog prijave izdanja Fakulteta kao izdanja Sveučilišta za 2021. godinu  

14. Pokretanje postupka reizbor nastavnika 

15. Izviješće o radu poslijedoktorandice 

16. Razno 

 

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno.  

 

 

Ad1) Zapisnik sa 158. sjednice Fakultetskog vijeća održane 14. prosinca 2020. putem 

aplikacije Microsoft Teams (online) prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi. 

 

 

Ad2) Dekanica je informirala Vijeće: 



- o sjednicama Senata održanim 28. siječnja 2021. godine i 15. veljače 2021. 

godine. Posebno je naglasila donošenje odluka o izmjenama i dopunama naših 

studijskih programa: integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog 

Učiteljskog studija i diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj 

i obrazovanje, na način da se u iste uvode novi izborni online kolegiji na 

engleskom jeziku: Profesionalna komunikacija i vještine savjetovanja u 

obrazovanju i Psihologija dobrobiti djece (Učiteljski studij) i Psihologija 

dobrobiti djece (diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje), a 

koji su razvijeni uz potporu Sveučilišta te će se će se ponuditi svim studentima 

Sveučilišta u Rijeci u sklopu sustava interne mobilnosti, studentima u dolaznoj 

mobilnosti, te studentima YUFE mreže unutar sustava virtualnog kampusa. 

Nadalje se osvrnula na postupak izbora rektora Sveučilišta u Rijeci za 

mandatno razdoblje 2021.–2025. te je informirala da je Povjerenstvo za 

prikupljanje prijava zaprimilo samo jednu prijavu kandidata koji ispunjavaju 

uvjete za izbor i to prijavu prof. dr. sc. Snježane Prijić-Samaržija, koja je na 

zatvorenoj sjednici Senata održanoj 15. veljače 2021. godine predstavila svoj 

program rada za navedeno mandatno razdoblje. Sjednica Senata za izbor 

rektora održat će se 26. veljače 2021. godine 

- o rezultatima natječaja za dodjelu potpora projektnim aktivnostima mladih 

znanstvenika i umjetnika na Sveučilištu u Rijeci te je s posebnim 

zadovoljstvom istaknula da su sredstva potpore dodijeljena i našoj nastavnici 

doc. dr. sc. Luciji Jančec za projekt Skriveni kurikulum i kultura odgojno-

obrazovne ustanove u području društvenih znanosti 

- da je izv. prof. dr. sc. Marinko Lazzarich imenovan za člana znanstvenog 

savjeta „Centro di Ricerca sulle Minoranze – CERM”, Como, Talijanska 

Republika 

- da su nastavnici izv. prof. dr. sc. Maja Verdonik i Darko Đekić, v. pred., 

predloženi od Fakulteta za imenovanje članovima kulturnih vijeća Grada 

Rijeke i Primorsko-goranske županije, a s ciljem participacije odnosno 

nastavka dobre suradnje Fakulteta s jedinicama lokalne i područne 

(regionalne) samouprave  

 

Prodekanica za nastavu i studente informirala je o: 

- provedbi zimskog ispitnog roka u kontroliranim uvjetima na Fakultetu te 

sređivanju dokumentacije ispitnih lista 

- obranama završnih i diplomskih radova planiranim za 25. veljače 2021. 

- upisima studenata u ljetni semestar i pripremi dokumentacije za realizaciju 

hibridnog modela nastave u ljetnom semestru a prema Izvedbenom planu 

nastave 

- održanim sastancima s ravnateljima i stručnim suradnicima vrtića i škola 

vježbaonica s ciljem planiranja najučinkovitijeg modela realizacije metodičkih 

vježbi i stručne prakse studenata u školama i vrtićima vježbaonicama, u skladu 

s epidemiološkim mjerama 

- temama sa sjednice Stručnog vijeća Centra za studije održane 16. veljače 

2021. 

- pozivu Sveučilišta za dostavom ponude izbornih kolegija koji bi se u ak. God. 

2021./2022. izvodili u okviru YUFE mreže 

- obveznom sistematskom pregledu studenata prvih godina studija koji će se 

prema rasporedima odvijati u periodu od 1. do 15. ožujka 



 

 

 

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju informirao je o: 

- doc. dr. sc. Vilku Petriću je potvrđeno da mu je prihvaćen rad pod naslovom 

Normative data for musculoskeletal fitness in 13,217 children and 

adolescents: the Croatian Fitness study u časopisu Research Quarterly for 

Exercise and Sport, časopisu Q 2 s faktorom odjeka 1,9. 

- izv. prof. Sanja Tatalović Vorkapić s kolegicom Jennifer LoCasale-Crouch 

urednica je knjige pod nazivom Supporting Children's Well-Being During 

Early Childhood Transition to School  

- u ljetnome semestru na našemu će Fakultetu gostovati dvoje studenata sa 

Sveučilišta iz Zaragoze, Kraljevina Španjolska – Paula Pedraza i Guillermo 

Aladama. Studenti su odabrali određene kolegije na studijskom program 

RPOO (Integrirani kurikulum ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, 

Kineziološka metodika 1, Slikovnica – prva knjiga djeteta, Sociologija 

djetinjstva i Likovna kultura)     

- tijekom prošlotjednih aktivnosti u sklopu manifestacije Rijeka psihologije 

sudjelovali su i naši nastavnici održavši interaktivna predavanja: izv. prof. dr. 

sc. Sanja Tatalović Vorkapić, izv. prof. dr. sc. Maja Verdonik, izv. prof. dr. sc. 

Dunja Anđić, izv. prof. dr. sc. Renata Čepić i izv. prof. dr. sc. Darko Lončarić. 

- u sklopu Erasmus+ projekta ALGOLITTLE održana je 11. veljače 2021. 

radionica s odgojiteljima Dječjega vrtića “More”, koje su vodile kolegice doc. 

dr. sc. Jasminka Mezak i doc. dr. sc. Lucija Jančec. Sljedeća radionica s 

odgojiteljima iz drugih vrtića održat će se sljedeći tjedan. 

 
 

Prodekanica za poslovne odnose i razvoj nije imala posebnih informacija za ovu 

sjednicu Vijeća.  

 

 

Ad3) Predstavnica studenata Valentina Horak informirala je: 

- o prijavi projekta studentice 2. godine preddiplomskog sveučilišnog studija 

Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Zelde Bašić na Natječaj SZSUR-a 

za financiranje studentskih programa u 2021. godini 

- da su članovi Studentskog zbora UFRI-ja i pojedini zamjenici sudjelovali su 

na sastanku s prof. dr. sc. Snježanom Prijić-Samaržija, koja im je predstavila 

svoju kandidaturu za rektora u narednom četverogodišnjem mandatnom 

razdoblju. 

 
 

Ad4) Informacije o aktualnostima projekata u kojima je Fakultet partner: „Inoviranje 

programa učiteljskih i odgojiteljskih studija primjenom HKO-a“ – šifra projekta: 

UP.03.1.1.03.0024, nositelja Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te 

„Unapređenje inkluzivnosti inicijalnog obrazovanja odgajatelja/ica u Hrvatskoj“, 

vodećih partnera UNICEF-a i Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ukratko je 

dala dekanica prof. dr. sc. Lidija Vujičić.  

 

 



Ad5) Informacije o izvedbi nastave u ljetnom semestru akademske godine 

2020./2021., a prema Preporukama Sveučilišta o izvođenju hibridnog modela nastave 

u ljetnom semestru usvojenim na Sjednici stručnog vijeća Centra za studije dana 16. 

veljače 2021. godine, dala je prema materijalu priloženom uz poziv za sjednicu 

dekanica prof. dr. sc. Lidija Vujičić. 

 

 

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

jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 

 

Usvaja se Prijedlog revidiranoga Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih 

kadrovskih promjena Učiteljskog fakulteta u Rijeci za 2021. godinu. 

 

 Prijedlog Plana zapošljavanja, napredovanja i ostalih kadrovskih promjena za 

2021. godinu, koji čini privitak ove Odluke, dostavlja se Senatu Sveučilišta u Rijeci 

na usvajanje. 

 

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

jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 

 

1. Usvaja se Financijsko izvješće Učiteljskog fakulteta u Rijeci za 2020. godinu. 

 

2. U razdoblju od 01.01. do 31.12.2020. ostvaren je višak prihoda poslovanja u 

iznosu od 1.149.565,54 kn te manjak prihoda od nefinancijske imovine u 

iznosu od 108.481,61 kn. Ukupni višak prihoda u 2020. iznosi 1.041.083,93 

kn.  

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2019. godine ostvaren je ukupni višak prihoda 

i primitaka od 423.318,72 kn. Ukupni višak raspoloživ u sljedećem razdoblju 

iznosi 1.464.402,65 kn. 

 

 

Ad8) Na temelju članka 44. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće 

jednoglasno je donijelo 
 

O D L U K U 

 

Usvaja se Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014. - 2020. 

tijekom 2020. godine na Učiteljskom fakultetu u Rijeci. 
 

 

 

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

jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 

 



Usvaja se Izvješće o provedbi Akcijskog plana Učiteljskog fakulteta u Rijeci 

za 2020. godinu. 

 

 Obrazac Izvješća o provedbi Akcijskog plana za 2020. godinu čini sastavni dio 

ove Odluke. 

 

 

Ad10) Na temelju članka 44. Statuta, a u vezi s člankom 12. Pravilnika o unutarnjem 

sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Učiteljskog fakulteta u Rijeci, 

Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 

 

  Usvaja se Izvješće o radu Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete 

Učiteljskog fakulteta u Rijeci za 2020. godinu. 

  

 

 

Ad11) 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 2019./2020. te zaključno s kalendarskom 2020. godinom. 

 

Obrazac Izvješća o radu čini sastavni dio ove Odluke. 

 

 

Ad12) Na temelju članka 74.a Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci i članka 4. 

Poslovnika Etičkog povjerenstva, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 

 

 

Tea Karanfilovski, studentica prve godine integriranog preddiplomskog i 

diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija, imenuje se zamjenicom članice iz reda 

studenata Tare Pilčić u Etičkom povjerenstvu. 

Mandat zamjenice traje do prestanka mandata članice.   

 

 

Ad13) Na temelju članka 9. Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta u Rijeci te 

dostavljenih pozitivnih recenzija, izvješća lektora i prijedloga autora za izdavanje 

udžbenika, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 

 

Povjerenstvu za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci predlaže se 

donošenje zaključka da se udžbenik „Osnove kineziološke edukacije“ autora doc. dr. 



sc. Vilka Petrića, a kojeg je izdavač Učiteljski fakultet u Rijeci, odobri kao izdanje 

Sveučilišta u Rijeci u 2021. godini. 

 

 

Ad13a) Na temelju članka 9. Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta u Rijeci 

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

knjige, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 

 

Povjerenstvu za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci predlaže se 

donošenje zaključka da se e-knjiga „Kako bez suza u dječji vrtić i osnovnu školu? – 

Podrška socijalno-emocionalnoj dobrobiti djece tijekom prijelaza i prilagodbe, 

Psihologija dobrobiti djece vol. 2“ autorice izv. prof. dr. sc. Sanje Tatalović 

Vorkapić, a koje je izdavač Učiteljski fakultet u Rijeci, odobri kao izdanje Sveučilišta 

u Rijeci u 2021. godini. 

 

 

Ad14) Na temelju članka 102. stavka 2. 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 – OUSRH i 

131/17)  i članaka 3., 4. i 10. Pravilnika o postupku reizbora osoba na znanstveno-

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

Sveučilištu u Rijeci, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo 

 

O D L U K U 

 

1. Pokreće se postupak reizbora izv. prof. dr. sc. Željka Bonete na znanstveno-

nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora u području društvenih 

znanosti, polju sociologija, grane posebne sociologije na Učiteljskom fakultetu 

u Rijeci. 

 

2. U stručno povjerenstvo za reizbor nastavnika imenuju se: 

- prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 

predsjednik 

- izv. prof. dr. sc. Valerija Barada, Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru, 

članica 

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

 

 

Ad15) 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 prethodnoj godini dana ocjenjuje pozitivno. 

 

 

Ad16) Pod točkom razno nije bilo rasprave. 

 

 

Dovršeno u 13:30 sati. 

 

      Zapisničar         Dekanica 

 

  

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


