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SVEUČILIŠTE U SPLITU
FILOZOFSKI FAKULTET
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU
Klasa: 024-04/18-03/0010
Ur. br: 2181-190-4/1-19-0035
Split, 3. rujna 2019.
ZAPISNIK X. SJEDNICE VIJEĆA ODSJEKA PEDAGOGIJE
10. sjednica Vijeća Odsjeka za PEDAGOGIJU u akademskoj godini 2018./2019. održana je 3. rujna
2019. u 10 sati na adresi Poljička 35 u prostoru Vijećnice. Poziv sjednice upućen elektroničkom poštom
dana 30. kolovoza.
Sjednici su prisustvovale članice Vijeća Odsjeka: prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić; doc. dr. sc. Ines
Blažević; doc. dr. sc. Tonća Jukić, pročelnica; doc. dr. sc. Morana Koludrović; prof. dr. sc. Maja
Ljubetić; dr. sc. Anita Mandarić Vukušić, pred., zamjenica pročelnice; Sani Kunac asist.; Petra Božanić,
studentska predstavnica diplomskog studija; Josipa Šalinović, predstavnica preddiplomskog studija.
Odsutan mr. sc. Joško Barbir, asist..
Od ukupno 10 utvrđuje se prisustvo 9 članica Vijeća Odsjeka pedagogije na današnjoj sjednici.
Pročelnica doc. dr. sc. Tonća Jukić pozdravila prisutne, konstatirala kvorum i otvorila sjednicu.
Predloženi Dnevni red stavlja na glasovanje, a Vijeće jednoglasno usvaja Dnevni red kako je predložen.

DNEVNI RED:
1.) Ovjera Zapisnika 9. sjednice Odsjeka za pedagogiju u akad. god. 2018./2019.
2.) Prijedlog stručnog povjerenstva za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje
i radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje
pedagogija, grana opća pedagogija, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,
na Odsjeku za pedagogiju
3.) Prijedlog raspisa natječaja za izbor u naslovne asistente (za vanjske suradnike)
4.) Prijedlog izmjene Reda predavanja na diplomskom studiju Pedagogija u akad. god
2019./2020.
5.) Razno
Ad. 1.
Zapisnik 10. sjednice Vijeća Odsjeka za pedagogiju u akademskoj godini 2018./2019. jednoglasno je
usvojen te objavljen na intranetu Odsjeka.
Ad. 2.
Po raspisanom natječaju Fakulteta za izbor nastavnika u znanstveno zvanje i radno mjesto izvanrednog
profesora na Odsjeku za pedagogiju prijavila se kao jedina kandidatkinja zaposlenica Fakulteta koja već
ima proveden izbor u znanstveno zvanje
Pročelnica podnosi prijedlog o imenovanju članova stručnog Povjerenstva koje će dati mišljenje i
prijedlog za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno
područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana opća pedagogija, na neodređeno vrijeme s punim
radnim vremenom, na Odsjeku za pedagogiju.
Vijeće Odsjeka donijelo je
ODLUKU
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o sastavu stručnog Povjerenstva .
1. prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić, Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet u Splitu (predsjednica)
2. prof. dr. sc. Maja Ljubetić, Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet u Splitu (članica),
3. prof. emeritus dr. sc. Josip Milat, Sveučilište u Splitu (član).
Jednoglasno usvojena odluka predlaže se Vijeću Filozofskog fakulteta na odobrenje.
Ad. 3.
Prijedlog raspisa natječaja za izbor u naslovne asistente jednoglasno je usvojen.
Vijeće Odsjeka donijelo je
ODLUKU
za raspis natječaja za izbor 3 suradnika/suradnice u naslovno suradničko zvanje asistenta, za znanstveno
područje društvenih znanosti, polje pedagogija na Odsjeku za pedagogiju.
Predlažemo da članovi Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja za izbor budu:
1. doc. dr. sc. Tonća Jukić, Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet u Splitu (predsjednica)
2. prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić, Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet u Splitu (članica)
3. doc. dr. sc. Stjepan Kovačević, Prirodoslovno-matematički Fakultet u Splitu (član)
Jednoglasno usvojena odluka predlaže se Vijeću Filozofskog fakulteta na odobrenje.
Ad. 4.
Prijedlog izmjene Reda predavanja na diplomskom studiju Pedagogija u akad. god 2019./2020.
U materijalima za poziv sjednice predložena je izmjena sukladno nastavnim opterećenjima i potrebama
Odsjeka, kojom pročelnica doc. dr. sc. Tonća Jukić predlaže sljedeće izmjene Reda predavanja za akad.
god. 2019./2020.:
- na preddiplomskom studiju Pedagogija, na kolegiju Andragogija, prof. dr. sc. Ivana Batarelo
Kokić izvodit će nastavu predavanja (30P) i seminara (15S),
- na diplomskom studiju Pedagogija, na kolegiju Komparativna pedagogija, prof. dr. sc. Ivana
Batarelo Kokić izvodit će nastavu predavanja (30P), a seminare (30S) će izvoditi Petra
Katavić, v. sur.
Nakon glasovanja Vijeće Odsjeka jednoglasno donosi
ODLUKU
Kojom se usvaja izmjena Reda predavanja na diplomskom studiju Pedagogija u akad. God. 2019. /2020.
kako slijedi:
Aktualni Red predavanja – Preddiplomski studij Pedagogija
III. GODINA: V. SEMESTAR – OBVEZNI PREDMETI
Nastavnik

Kod

Obvezni predmeti

Ukupno sati
(P+S+V+T)

ECTS

prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić
(dr. sc. Anita Mandarić Vukušić,
pred.)

FFPD61

Andragogija

30+15+0+0
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NOVI RED PREDAVANJA - Preddiplomski studij Pedagogija
III. GODINA: V. SEMESTAR – OBVEZNI PREDMETI
Ukupno sati
Nastavnik
Kod
Obvezni predmeti
(P+S+V+T)
prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić
FFPD61
Andragogija
30+15+0+0

ECTS
4
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Aktualni Red predavanja – Diplomski studij Pedagogija
I. GODINA: II. (VIII.) SEMESTAR – OBVEZNI PREDMETI
Nastavnik

Kod

Obvezni predmeti

prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić

FFPD71

Zajedničke osnove:
Komparativna
pedagogija

Ukupno sati
(P+S+V+T)
30+30+0+0

ECTS
2,5 (5)

NOVI RED PREDAVANJA - Diplomski studij Pedagogija
I. GODINA: II. (VIII.) SEMESTAR – OBVEZNI PREDMETI
Nastavnik

Kod

Obvezni predmeti

prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić FFPD71
(Petra Katavić, stručni sur.)*

Zajedničke osnove:
Komparativna
pedagogija

Ukupno sati
(P+S+V+T)
30+30+0+0

ECTS
2,5 (5)

*vanjska suradnica
Jednoglasno usvojena odluka dostavlja se prodekanu za nastavu doc. dr. sc. Darku Hrenu te Vijeću
Filozofskog fakulteta na usvajanje.
Ad. 5.
•

Prisutna Petra Božanić, studentica 2. godine diplomskog studija Pedagogije i Hrvatskog jezik i
književnosti je prva studentica koja je uspješno odradila stručnu praksu u nastavnoj bazi te
uspješno izradila i obranila Izvješće o stručnoj praksi u nastavnoj bazi Muzeji Ivana Meštrovića.
Svoje Izvješće Petra Božanić prezentirala je svoj rad na Ljetnoj školi HPKZ-a u suorganizaciji
Filozofskog fakulteta u Splitu te AZOO što je izazvalo veliki interes odgojno-obrazovnih
djelatnika od vrtića do srednjih škola.

•

PRAVILNIK o ostvarivanju i načinu raspodjele vlastitih i namjenskih sredstava Filozofskog
fakulteta u Splitu je na javnoj raspravi. Odsjek bi se nakon sastanka pročelnika i uprave koji će
biti tijekom rujna trebao očitovati i donijeti stav o glasovanju, kako bi pročelnica doc. dr. sc.
Tonća Jukić i predstavnica Odsjeka u Fakultetskom vijeuprof. dr. sc. Maja Ljubetić, mogle
izraziti stav Odsjeka.

•

KVOTE upisa izbornih kolegija na Odsjeku pedagogije su donesene nakon održane sjednice 5.
rujna. Dokument je dostavljen prodekanu za nastavu doc. dr. sc. i Studentskoj službi
dvopredmetnih studija te se nalazi u prilogu Zapisnika sjednice.

Sastanak je završio u 10:30 sati. Zapisnik bilježila tajnica Odsjeka Vesna Matijaš Rakonjac, dipl. iur.

pročelnica Odsjeka za pedagogiju

doc. dr. sc. Tonća Jukić

