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ZAPISNIK VI. SJEDNICE VIJEĆA ODSJEKA ZA PEDAGOGIJU
Virtualna 6. sjednica Vijeća Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Splitu u
akademskoj godini 2017./2018. održana je elektroničkom poštom 14. 1. – 15. 1. 2018. do
14:30 sati. Glasovalo se (za, protiv, suzdržan-a) za točku Dnevnog reda u navedenom
vremenu.
DNEVNI RED:
1. Prijedlog Fakultetskom vijeću da na Natječaj Ministarstva znanosti i
obrazovanja Republike Hrvatske za podnošenje poticaja za podjelu državnih
nagrada za znanost za 2017. uputi poticaj za pokretanje postupka za podjelu
nagrade za životno djelo prof. emeritusu dr. sc. Josipu Milatu

Ad. 1.
Jednoglasno je donesena odluka da se Fakultetskom vijeću predloži da na Natječaj
Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske za podnošenje poticaja za podjelu
državnih nagrada za znanost za 2017. uputi poticaj za pokretanje postupka za podjelu nagrade
za životno djelo prof. emeritusu dr. sc. Josipu Milatu.
Objašnjenje: Nagrada za životno djelo dodjeljuje se znanstvenicima koji su se i Prof. emeritus
dr. sc. Josip Milat stakli cjelokupnim znanstvenoistraživačkim radom i osobno pridonijeli
proširenju znanstvenih spoznaja i primjeni rezultata znanstvenoistraživačke djelatnosti.
Prof. emeritus dr. sc. Josip Milat zaslužio je prijedlog dodjele nagrade za životno djelo s
obzirom na domaću i međunarodnu prepoznatost njegovog originalnog znanstvenog pristupa i
doprinosa u području pedagogije. Dobitnik je više nagrada i priznanja, među kojima i
međunarodne nagrade za pedagogiju koja mu je dodijeljena za bogati stručni, znanstveni i
praktični doprinos razvoju različitih područja pedagogije, a posebno za dvije njegove knjige:
Pedagogija – Teorija osposobljavanja i Osnove metodologije istraživanja koje su ocijenjene
kao novi pristup pedagogiji. Prof. emeritus dr. sc. Josip Milat postavio je originalnu teoriju

prema kojoj je pedagogija znanost o obrazovanju, odgoju i izobrazbi, tj. o osposobljavanju te
je utvrdio i dokazao pedagošku zakonitost prema kojoj je osposobljenost pojedinca funkcija
procesa obrazovanja, odgoja, izobrazbe, uvjeta i činitelja njegovog osposobljavanja.
Bio je nositelj ili sudionik više značajnih stručnih i znanstvenih projekata, objavio je više
studija vezanih za srednje i visoko obrazovanje. Imao je važnu ulogu u osnivanju i razvoju
Filozofskog i drugih fakulteta u Splitu te brojnih studijskih programa nastavničkih profila.
Bio je prvi dekan Filozofskog fakulteta u Splitu.
Radio je u brojnim stručnim i znanstvenim tijelima. Bio je član povjerenstava za obranu
doktorata i magisterija znanosti na više sveučilišta u Republici Hrvatskoj te je sudjelovao u
radu Matične komisije za područje pedagogije i defektologije. Bio je glavni i odgovorni
urednik časopisa Školski vjesnik te kasnije član njegovog uredništva, kao i uredništva
nekoliko drugih časopisa.
Objavio je preko stotinu stručnih i znanstvenih radova u domeni teleološko-metodoloških
problema pedagogije, didaktičko-metodičkih problema obrazovanja, odgoja i izobrazbe,
metodologije izrade odgojno-obrazovnih programa te problema ustroja i strukture školskih
sustava.
Fakultetskom vijeću je upućena Odluka Odsjeka uz širu elaboraciju životopisa i znanstvenog
doprinosa prof. emeritusa dr. sc. Josipa Milata.
Zapisnik sastavile tajnica Odsjeka Vesna Matijaš Rakonjac, dipl. iur. i pročelnica Odsjeka.
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