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Klasa: 024-04/17-03/0013
Ur. br: 2181-190-4/1-17-0003
Split, 18. I. 2017.
ZAPISNIK II. SJEDNICE VIJEĆA ODSJEKA ZA PEDAGOGIJU
2. sjednica Vijeća Odsjeka za PEDAGOGIJU Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, u akademskoj
godini 2016./2017. održana dana 13. I. 2017. s početkom u 10 sati te nastavljena dana 18. I. 2017. u
11:30 sati, u kabinetu A-204, Put iza nove bolnice 10c.
Poziv s prijedlogom dnevnog reda za sjednicu su otpremljeni elektroničkom poštom 11. I. 2017.
Sjednici 13. I. 2017. su prisustvovale članice Vijeća Odsjeka: izv. prof. dr. sc. Maja Ljubetić; doc. dr.
sc. Tonća Jukić, pročelnica; doc. dr. sc. Morana Koludrović; dr. sc. Anita Mandarić Vukušić, pred.;
Sani Kunac asist., Iva Donelli, studentica. Opravdno odsutne izv. prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić i
tajnica odsjeka Vesna Matijaš Rakonjac, dipl. iur.
Na nastavku 2. sjednice Odsjeka dana 18. I. 2017. bile su prisutne sve članice Vijeća Odsjeka, a
sjednici je nazočila i Đurđica Kaurloto Martinić, viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge,
AZOO, koja je predstavila prijedlog suradnje Agencije i Odsjeka za pedagogiju.
Utvrđen je kvorum potreban za sjednicu te jednoglasno prihvaćen Dnevni red 2. sjednice Odsjeka za
pedagogiju koji je poslan elektroničkim putem u Pozivu za održavanje sjednice dana 11. I. 2017.

DNEVNI RED

1.

Ovjera Zapisnika s 1. sjednice Vijeća Odsjeka za pedagogiju u akad. god. 2016./2017.

2.
Prijedlog za imenovanje stručnog povjerenstva za izbor nastavnika u znanstvenonastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora
3.

Projekcija nastavnih potreba na Odsjeku za pedagogiju

4.

Plan znanstvene djelatnosti članica Odsjeka

5.

(Su)organizacija konferencija Odsjeka

6.

Korekcija Reda predavanja u ak. god 2016./2017.

7.

Razno

Dana 18. I. na nastavku 2. sjednice Odsjeka, završena je sjednica s dnevnim redom:

Dnevni red:
1) (Su)organizacija konferencija Odsjeka
2) Projekcija nastavnih potreba na Odsjeku za pedagogiju
3) Razno
Utvrđen je kvorum za održavanje sjednice te je predloženi dnevni red nakon glasovanja jednoglasno
prihvaćen.

Ad. 1.
Jednoglasno je usvojen Zapisnik 1. sjednice Vijeća Odsjeka za pedagogiju u akademskoj godini
2016./2017. te će biti objavljen na intranetu Odsjeka.
Ad. 2.
Jednoglasno je donesena odluka Odsjeka da se Vijeću Filozofskog fakulteta podnese prijedlog za
imenovanje članova Povjerenstva za izbor nastavnice u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto
redovite profesorice iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogije,
znanstvene grane obiteljska pedagogija i pedagogija ranog i predškolskog odgoja na Odsjeku za
pedagogiju u sljedećem sastavu:
1.
prof. dr. sc. Anči Leburić, Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet u Splitu (predsjednica)
2.
prof. dr. sc. Ivana Prijatelj Pavičić, Odsjek za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet u
Splitu (članica),
3.
prof. dr. sc. Igor Radeka, Odjel za pedagogiju, Sveučilište u Zadru (član).
Po odluci Odsjeka dopis će biti upućen Fakultetskom vijeću dana 18. siječnja 2017.

Ad. 3.
Prodekanica za nastavu doc. dr. sc. Glorija Vickov zatražila je da odsjeci do 20. siječnja 2017. pošalju
prikaz nastavnih potreba na odsjecima za sljedeću akademsku godinu. Potrebno je naznačiti postoji li
potreba za novim radnim mjestom na Odsjeku te ukoliko takva potreba postoji, potrebno je taksativno
navesti nazive kolegija koji bi se realizirali u okviru tog radnog mjesta. Također je potrebno navesti
nastavno opterećenje u norma satima.
Nakon rasprave u koju su se uključile članice Vijeća Odsjeka, 18. I. donesena je odluka da Odsjek
pedagogije za sada nema potrebe za otvaranjem radnih mjesta, međutim, budući da Odsjek

dugoročno ima potrebe za osobom iz područja socijalne pedagogije (ali nema fond sati
dostatan za potraživanje radnog mjesta) prodekanici će se uputiti prijedlog da se navedena
potreba razmotri na razini Fakulteta. Također, iskazana je potreba o razvojnim mjestima na
Odsjeku za pedagogiju pri čemu se u ak. god. 2016./2017. očekuje pokretanje izbora u zvanje
i radno mjesto redovite profesorice za područje društvenih znanosti, znanstvenog polja
pedagogija, znanstvene grane opća pedagogija (za izv. prof. dr. sc. Ivanu Batarelo Kokić) te
pokretanje izbora u zvanje i radno mjesto izvanredne profesorice za područje društvenih
znanosti, znanstvenog polja pedagogija, znanstvene grane opća pedagogija (za doc. dr. sc.
Tonću Jukić).

Ad. 4.

Pročelnica je podsjetila na dopis prodekanice doc. dr. sc. Marite Brčić Kuljiš koja je zatražila
da se do 20. 1. podnese plan znanstvene djelatnosti.
Ad. 5.
Pročelnica je podsjetila na dopis prodekanice doc. dr. sc. Marite Brčić Kuljiš koja je zatražila
da se podnese plan (su)organizacije konferencija Odsjeka te izvijestila da je u 2017. planirana
suorganizacija skupa pedagoga Hrvatske za koju Odsjek ne bi trebao imati troškove.
Budući da je 2017. godine 10 godina od osnutka Odsjeka za pedagogiju, a 2018. godine 80
godina života prof. emeritusa dr. sc. Josipa Milata, članice Odsjeka su se složile da Odsjek
organizira konferenciju koja će objediniti obje prigode te će se u veljači krenuti s pripremama.
Đurđica Kaurloto Martinić, viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge, AZOO, 18. I. 2017.
predstavila je prijedlog dugoročne suradnje Agencije za odgoj i obrazovanje, Odsjeka za pedagogiju i
odgojno-obrazovnih ustanova u cilju podizanja kvalitete stručnog usavršavanja i profesionalnog
razvoja pedagoga. Pritom je Odsjek za pedagogiju predviđen kao suorganizator stručnog usavršavanja.
Jednoglasno je podržan prijedlog da će se, prema potrebama, jednom godišnje održavati skup za
pedagoge u suorganizaciji AZOO i Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Splitu s čime će se
započeti s međužupanijskim jednodnevnim skupom u veljači 2017.
Ad.6.
Zbog svog prevelikog nastavnog opterećenja u ak. god. 2016./2017 (646,5 NS) Tonća Jukić predložila
je da se u ljetnom semestru ak. god 2016./2017. ne ponudi izborni kolegij „Akcijska istraživanja u
praksi pedagoga“ (FFPD06, 15+30+0+0, 3 ECTS), čiji je nositelj i izvršitelj, te da se u skladu s tim
napravi korekcija Reda predavanja za ak. god. 2016./2017. uvođenjem napomene da se kolegij ne nudi
u ovoj ak. god. Budući da, osim tog kolegija, studenti pedagogije na 1. godini u 2. semestru
diplomskoga studija imaju u ponudi još tri izborna kolegija, studenti neće biti zakinuti po pitanju
mogućnosti izbora kolegija.
Prijedlog doc. dr. sc. Tonće Jukić jednoglasno je usvojen te će se dopis uputiti prodekanici za nastavu
doc. dr. sc. Gloriji Vickov i Fakultetskom vijeću.
Ad. 7.
Pročelnica je podsjetila na početak vrednovanja nastave u zimskom semestru. Također, na inicijativu
HNK Hajduk, predstavila je prijedlog suradnje Kluba s Odsjekom u vidu savjetovanja u planiranju i
programiranju rada pedagoške službe Kluba i mogućem hospitiranju studenata pedagogije u Klubu
koji su članice Odsjeka podržale.
Zapisnik sastavile pročelnica Odsjeka za pedagogiju Tonća Jukić i Vesna Matijaš Rakonjac, dipl. iur.
Pročelnica Odsjeka za pedagogiju
doc. dr. sc. Tonća Jukić

