
Z A P I S N I K 

 

160. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 22. ožujka 

2021. s početkom u 10:30 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 159. sjednice Fakultetskog vijeća održane 22. veljače 

2021. putem aplikacije Microsoft Teams (online) 

2. Informacije dekanskog kolegija 

3. Informacije studentskih predstavnika 

4. Informacije o znanstvenim aktivnostima nastavnika Učiteljskoga fakulteta za 

2020. godinu 

5. Izvješće o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci u 2020. godini - vrijednosti 

indikatora 

6. Akcijski plan za 2021. godinu 

7. Izvješće Glavnog urednika časopisa „Odgojno-obrazovne teme“ za 2020. godinu 

8. Reizbor nastavnika  

9. Pokretanje postupka reizbor nastavnice 

10. Razno 

 

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno.  

 

 

Ad1) Zapisnik sa 159. sjednice Fakultetskog vijeća održane 22. veljače 2021. putem 

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

 

 

Ad2) Dekanica je informirala Vijeće: 

- o sjednici Senata održanoj 2. ožujka 2021. godine s koje je posebno istaknula 

donošenje Odluke o usvajanju Planova zapošljavanja i napredovanja za 2021. 

sastavnica Sveučilišta. Također, navedenoj sjednici se priključila ravnateljica 

AZVO-a prof. dr. sc. Jasmina Havranek koja je prezentirala Strategiju AZVO-

a 2021.-2025., kao i najvažnije aktivnosti Agencije u tekućoj godini 



- o Preporukama Sveučilišta za rad u uvjetima pogoršane epidemiološke 

situacije od 18. ožujka 2021. godine, a koje se primjenjuju od 22. ožujka 2021.  

- o objavljenoj Analizi zadovoljstva završenih studenata preddiplomskih, 

diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u 

Rijeci - izvješće za akademsku godinu 2019./2020., a iz koje je razvidno da je 

naš Fakultet sastavnica riječkog Sveučilišta s najvišim indeksom općeg 

zadovoljstva studenata od 4,26 

- da je Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj na 

51. sjednici održanoj 8. veljače 2021. godine donijelo Odluku o minimalnim 

uvjetima radnih obveza za reizbor na znanstvena, znanstveno-nastavna, 

umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta te o obliku izvješća 

stručnog povjerenstva o radu zaposlenika u postupku reizbora, a koja je 

objavljena u Narodnim novinama br. 24/21 od 10. ožujka 2021. Odluka stupa 

na snagu 1. lipnja 2022. godine 

- 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 

- da je u zgradi FFRI-UFRI organizirano vatrogasno dežurstvo s 2 (dva) 

profesionalna vatrogasca u smjeni angažiranjem profesionalnih vatrogasaca od 

zaštitarske tvrtke, a s ciljem ispunjavanja i provedbe svih mjera zaštite od 

požara naloženih rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova RH 

 

 

Prodekanica za nastavu i studente informirala je o: 

- izvedbi nastave od 22. ožujka 2021. prema Izvedbenom planu nastave te u 

skladu s Preporukama Sveučilišta za organizaciju nastave i ostalih aktivnosti 

od 18. ožujka 2021. i Odlukom Dekanice od 19. ožujka 2021. uslijed 

pogoršane epidemiološke situacije 

- usvojenim Preporukama za primjereno ponašanje u virtualnim sustavima za 

provođenje nastave na daljinu i ostalim oblicima rada u virtualnom okruženju 

- rezultatima analize studentskog zadovoljstva na Sveučilištu u Rijeci za 

akademsku 2019./2020. i o samoanalizi pripremljenoj na zamolbu Sveučilišta 

s obzirom na visoke pokazatelje zadovoljstva studenata  

- najavila je sjednicu Centra za studije koja će se održati 23.ožujka 2021. 

 

 

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju informirao je o: 

- Erasmus natječaj za mobilnost nastavnika trajno je otvoren. Nastavnici koji su 

prijavili gostovanje na stranom učilištu tijekom 2020. godine, a nisu uspjeli 

realizirati mobilnost zbog aktualnih zdravstvenih mjera, moći će to učiniti do 

rujna 2022. godine odlaskom na istu destinaciju. 

- podsjetio je nastavnike da prate obavijesti o aktualnim natječajima na mrežnim 

stranicama Centra za europske projekte Sveučilišta u Rijeci. 

 
 

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

sjednicu Vijeća.  



 

Ad3) Predstavnica studenata Valentina Horak informirala je: 

- o usvojenom načinu rada prema Odluci o izvođenju nastave na Učiteljskom 

fakultetu od 22. ožujka 2021. te je izrazila želju za nastavkom dosadašnje 

uspješne suradnje između nastavnika i studenata u nastaloj situaciji. 
 

 

Ad4) Informacije o znanstvenim aktivnostima nastavnika Učiteljskoga fakulteta za 

2020. godinu prezentirao je prodekan za znanost i međunarodnu suradnju izv. prof. dr. 

sc. Marinko Lazzarich.  

 

 

Ad5) 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 u 2020. godini – 

vrijednosti indikatora, na Učiteljskom fakultetu u Rijeci. 

 

 

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

jednoglasno je donijelo 
 

O D L U K U 

 

Usvaja se Akcijski plan Učiteljskog fakulteta u Rijeci za 2021. godinu. 

 

  Obrazac Akcijskog plana za 2021. godinu čini sastavni dio ove Odluke. 
 

 

Ad7) 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 o radu za 2020. godinu i Plan aktivnosti za 2021. 

godinu Glavnog urednika časopisa „Odgojno-obrazovne teme“. 

 

 

Ad8) 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. Izv. prof. dr. sc. Željko Boneta reizabire se na znanstveno-nastavno radno 

mjesto izvanrednog profesora u području društvenih znanosti, polju 

sociologija, grane posebne sociologije na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u 

Rijeci. 

 

2. Izv. prof. dr. sc. Željko Boneta reizabire se na znanstveno-nastavno radno 

mjesto izvanrednog profesora s obvezom provođenja reizbora ili izbora na više 

radno mjesto u skladu s propisima kojima se uređuje znanstvena djelatnost i 

visoko obrazovanje. 
 

 

Ad9) 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 doc. dr. sc. Maje Opašić na znanstveno-

nastavnom radnom mjestu docenta u području humanističkih znanosti, polju 

filologija, grane kroatistika na Učiteljskom fakultetu u Rijeci. 

 

2. U stručno povjerenstvo za reizbor nastavnika imenuju se: 

- izv. prof. dr. sc. Maja Verdonik, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 

predsjednica, 

- doc. dr. sc. Ester Vidović, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, članica, 

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

 

 

Ad10)  Pod točkom razno nije bilo rasprave. 

 

Dovršeno u 11:45 sati. 

 

      Zapisničar           Dekanica  

 

 

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


