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SVEUČILIŠTE U SPLITU
FILOZOFSKI FAKULTET
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU
Klasa: 024-04/18-03/0010
Ur. br: 2181-190-4/1-18-0021
Split, 31. listopada 2018.

ZAPISNIK I. SJEDNICE VIJEĆA ODSJEKA PEDAGOGIJE

1. sjednica Vijeća Odsjeka za PEDAGOGIJU u akademskoj godini 2018./2019. održana je 31.
listopada 2018. u 10:45 sati na adresi Poljička 35 u prostoru Vijećnice. Materijali uz poziv
sjednice upućeni su elektroničkom poštom dana 29. i dopunjeni 30. listopada.
Nadopuna sjednice poslana je elektronički 3. studenog s glasovanjem do 4. studenog nakon
čega su jednoglasno usvojeni dokumenti izmjena i dopuna Elaborata diplomskog i
preddiplomskog sveučilišnog studija Pedagogija.
Sjednici su prisustvovale članice Vijeća Odsjeka: prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić; prof. dr.
sc. Maja Ljubetić; doc. dr. sc. Ines Blažević; doc. dr. sc. Tonća Jukić, pročelnica; doc. dr. sc.
Morana Koludrović; dr. sc. Anita Mandarić Vukušić, pred., zamjenica pročelnice; mr. sc. Joško
Barbir, asist; Sani Kunac asist; Josipa Šalinović, predstavnica preddiplomskog studija. Na
sjednici 31. 10. opravdano nije prisustvovala predstavnica diplomskog studija (ali je sudjelovala
u nastavku sjednice elektroničkim putem).
Utvrđuje se prisustvo 9 članova/članica Vijeća Odsjeka pedagogije današnjoj sjednici.
Pročelnica Tonća Jukić otvorila je sjednicu, konstatirala kvorum za sjednicu te predloženom
Dnevni red stavlja na glasovanje. Vijeće jednoglasno usvaja dnevni red.

DNEVNI RED:
1. Ovjera Zapisnika s 13. sjednice Vijeća Odsjeka za pedagogiju u akademskoj godini
2017./2018.
2. Izvješće s 1. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u akademskoj godini 2018./2019.
3. Izmjene i dopune Elaborata preddiplomskog sveučilišnog studija Pedagogija
4. Izmjene i dopune Elaborata diplomskog sveučilišnog studija Pedagogija
5. Razno
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Ad. 1.
Zapisnik 13. sjednice Vijeća Odsjeka za pedagogiju u akademskoj godini 2017./2018.
jednoglasno je usvojen pa objavljen na web stranici Odsjeka u repozitoriju sjednica.

Ad. 2.
Kratko izvješće s 1. redovite sjednice Fakultetskog vijeća u akademskoj godini 2018./2019.
podnijela je pročelnica Odsjeka. Prisutne je s odlukama i razlozima odluka upoznala i
delegatkinja Odsjeka prof. dr. sc. Maja Ljubetić. Članice/član Vijeća Odsjeka iskazali su
razumijevanje, ali i negodovanje zbog odluke o umanjivanju materijalnih prava zaposlenih,
posebno u dijelu retrogradnog utvrđivanja uvjeta isplate prekonormnog rada.
Ad. 3.
Izmjene i dopune Elaborata preddiplomskog sveučilišnog studija Pedagogija
Uz pozive i materijal za sjednicu „Izmjene i dopune Elaborata preddiplomskog sveučilišnog
studija Pedagogija“ dostavljen 29. listopada, elektronički je 30. listopada (naknadno) dostavljen
syllabus izbornog kolegija Pedagogija i religija.
Na sjednici se razmatralo uvođenje tog izbornog kolegija. Konstruktivno je donesena odluka
da se revidira syllabus jer je bilo dosta zamjerki na predloženi izborni kolegij. Vijeće je tražilo
da usmjerenost na jednu religiju treba biti razvidna iz naziva kolegija ili se predlaže drugačiji
kolegij Pedagogija i religije, s drugačijim ciljevima, ishodima i sadržajima kolegija. Sporno je
i nositeljstvo kolegija, jer Fakultet nema zaposlenika koji bi mogao biti nositelj takvom
kolegiju.
Nakon održane sjednice dana 31. listopada, kada je razmatrana 1. predložena verzija izmjena i
dopuna elaborata preddiplomskog studija, dogovoreno je da se neće predlagati uvođenje
izbornog kolegija Pedagogija i religije budući da nije moguće uvođenje izbornog kolegija s
nositeljima i suradnicima iz vanjske suradnje, a za taj kolegij nema adekvatnog nositelja s našeg
Fakulteta. Pročelnica je o tome razgovarala s predlagateljima kolegija, koji su upoznati s
razlozima zbog kojih predloženi kolegij nije moguće izvoditi na našem studijskom programu.
Veća promjena (ali unutar 20% izmjena) na programu preddiplomskog studija pedagogije je da
se više neće izvoditi različiti uvodi u metodike nego se uvodi kolegij koji ih integrira, nositeljice
doc. dr. sc. Ines Blažević. To je bio i jedan od ciljeva izmjena programa prethodnih godina.
Studentska predstavnica Šalinović je pohvalila promjenu, a to je dobro i s aspekta rasporeda i
izvođenja prakse u školama. Tom izmjenom omogućeno je i uvođenje dvaju novih kolegija u
izvedbi nastavnica s Odsjeka – doc. Koludrović i dr. Mandarić Vukušić, čime se dodatno
pedagoški jača Odsjek u svojim sadržajima i nastavničkim pristupima.
Iz prvotnog prijedloga izmjena Elaborata su izbačeni viškovi koje ne trebaju razmatrati Odbor
za kvalitetu, FV i Senat (kao što su samo promjena nositeljstva ili samo osuvremenjivanje
literature i sl.). Pročelnica je unijela izmjene na predlošku materijala sjednice, sukladno
zajednički utvrđenim potrebnim promjenama, te je nakon sjednice takav izmijenjen dokument
elektronički dostavljen 3. studenog Vijeću Odsjeka na usvajanje. Do 4. studenog elektroničkim
putem se glasovalo za usvajanje predloženog.
Dokument Izmjene i dopune Elaborata preddiplomskog sveučilišnog studija Pedagogija
jednoglasno je usvojen te takav dostavljen Odboru za kvalitetu na daljnje postupanje.
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Ad. 4.
Izmjene i dopune Elaborata diplomskog sveučilišnog studija Pedagogija
Uz pozive i materijal za sjednicu „Izmjene i dopune Elaborata diplomskog sveučilišnog studija
Pedagogija“ dostavljen 29. listopada, elektronički je 30. listopada dostavljen syllabus izbornog
kolegija Vrijednosti i suvremeni izazovi odgoja, gdje je uz nositeljicu doc. dr. Tonću Jukić bio
predložen vanjski suradnik za izvoditelja (pro bono). Syllabus izbornog kolegija Vrijednosti i
suvremeni izazovi odgoja, predloženo je izmijeniti i dopuniti te se sugeriralo bez uvođenja
vanjskog suradnika na kolegij. Syllabus navedenog kolegija je nositeljica doradila i
osuvremenila literaturu te je nakon sjednice takav uvršten u predloženi novi elaborat. Ukoliko
Elaborat bude usvojen, utoliko je možda moguće vanjskoga suradnika uvesti u Red predavanja
za akad. god. 2018./2019. ali jedino pod uvjetom (kako smo i do sada dogovorili s potencijalnim
suradnikom) da je riječ o međusveučilisnoj suradnji koja našem Fakultetu ne predstavlja
financijski izdatak.
Pročelnica je, sukladno zaključcima Odsjeka, unijela izmjene na predlošku materijala sjednice
te se nakon sjednice elektronički glasovalo pri čemu je Elaborat jednoglasno usvojen.
Dokument Izmjene i dopune Elaborata diplomskog sveučilišnog studija Pedagogija dostavljen
je Odboru za kvalitetu na daljnje postupanje.
Ad. 5.
Pod točkom Razno, pročelnica je, u svoje ime, najavila za sljedeću sjednicu prijedlog pokretanja
natječaja za radno mjesto izvanrednog profesora (za koje je ostvarila uvjete), ali, svjesna
okolnosti koje su aktualne po pitanju radnih mjesta u visokome školstvu, i pokretanje svog
reizbora u docenta. Ujedno je predložila, na zamolbu dr. sc. Anite Mandarić Vukušić,
pokretanje napredovanja kolegice u zvanje i na radno mjesto docenta čime bi kolegica prešla iz
nastavnog u znanstveno-nastavno zvanje, za što je ostvarila sve potrebne uvjete.

pročelnica Odsjeka za pedagogiju

doc. dr. sc. Tonća Jukić

