SVEUČILIŠTE U SPLITU
FILOZOFSKI FAKULTET
Odsjek za učiteljski studij
Klasa: 024-04/18-03/0002
Ur.broj: 2181-190-02-10/1-18-0012
Split, 3. svibnja 2018.
ZAPISNIK
s 11. sjednice Vijeća Odsjeka za učiteljski studij u akad. god. 2017./2018., održane u četvrtak,
3. svibnja 2018. u 11 sati u učionici 22.
Nazočni:
izv. prof. dr. sc. Snježana Dobrota, izv. prof. dr. sc. Vesna Kostović-Vranješ, izv. prof. dr. sc.
Sonja Kovačević, doc. dr. sc. Bruno Ćurko, doc. dr. sc. Gordana Laco, doc. dr. sc. Irena
Mišurac, doc. dr. sc. Ivana Odža, doc. dr. sc. Lidija Vlahović, Nives Baranović, dr. sc. Dubravka
Kuščević, dr. sc. Ivana Restović, dr. sc. Suzana Tomaš, mr. sc. Marijo Krnić, Siniša Ninčević,
Bojan Babin, dr. sc. Mila Bulić, Eva Jakupčević, Josipa Jurić te doc. dr. sc. Marija Brajčić i
doc. dr. sc. Branimir Mendeš sa Odsjeka za rani i predškolski odgoj i obrazovanje i izv. prof.
dr. sc. Ina Reić Ercegovac sa samostalne Katedre za psihologiju.
Sjednicom predsjedava pročelnica Odsjeka za učiteljski studij doc. dr. sc. Lidija Vlahović.
Vijeće Odsjeka je jednoglasno usvojilo sljedeći
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika s 8., 9. i 10. virtualne sjednice Odsjeka u akad. god. 2017./2018.
2. Dodatna provjera: imenovanje Povjerenstva za provedbu dodatne provjere i prijedlog
rasporeda dežurstava
3. Usvajanje Reda predavanja za akad. god. 2018./2019.
4. Izbor predstojnice Katedre za metodike
5. Pokretanje postupka reizbora Siniše Ninčevića, v. lektora i doc. dr. sc. Lidije Vlahović
6. Razno
Ad. 1. Usvajanje zapisnika s 8., 9. i 10. virtualne sjednice Vijeća Odsjeka u akad. god.
2017./2018.
Vijeće Odsjeka je jednoglasno usvojilo zapisnike s 8., 9. i 10. virtualne sjednice Vijeća Odsjeka
u akad. god. 2017./2018.
Ad. 2. Dodatna provjera: imenovanje Povjerenstva za provedbu dodatne provjere i prijedlog
rasporeda dežurstava
Uz dvoje članova Povjerenstva koje će imenovati Odsjek za rani i predškolski odgoj i
obrazovanje, Povjerenstvo za provedbu dodatne provjere vještina i sposobnosti za upis na 1.
godinu sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog Učiteljskog studija za akad.
god. 2018./2019. predlaže se u sljedećem sastavu: doc. dr. sc. Lidija Vlahović (predsjednik),
doc. dr. sc. Irena Mišurac (član), dr. sc. Lada Maleš (član).
Vijeće Odsjeka jednoglasno je izglasalo Povjerenstvo za provedbu dodatne provjere vještina i
sposobnosti za upis na 1. godinu sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog
Učiteljskog studija za akad. god. 2018./2019. u sljedećem sastavu:
1. dr. sc. Lidija Vlahović (predsjednica)
2. dr. sc. Irena Mišurac (članica)
3. dr. sc. Lada Maleš (članica)

Dogovoren je raspored dežurstava na dodatnoj provjeri koja će se održati 2. i 3. srpnja 2018. u
Teslinoj. Svim nastavnicima koji su angažirani na dodatnoj provjeri bit će poslan raspored sa
detaljnim uputama.
Ad. 3. Usvajanje Reda predavanja za akad. god. 2018./2019.
Članovi Vijeća Odsjeka e-poštom su 26. travnja 2018. dobili na razmatranje prijedlog Reda
predavanja. Nakon provedene rasprave Vijeće Odsjeka jednoglasno je usvojilo Red predavanja
za akad. god. 2018./2019.
Ad. 4. Izbor predstojnice Katedre za metodike
Vijeće Odsjeka je temeljem odredaba Statuta Filozofskog fakulteta u Splitu, čl. 19. i 20., te
Pravilnika o ustroju i djelovanju odsjeka, čl. 21. i 22., za predstojnicu Katedre za metodike
jednoglasno izabralo izv. prof. dr. sc. Snježanu Dobrotu za mandatno razdoblje od tri godine.
Članovi Katedre za metodike Odsjeka za učiteljski studij su:
1. izv. prof. dr. sc. Snježana Dobrota, predstojnica Katedre
2. izv. prof. dr. sc. Vesna Kostović-Vranješ, članica
3. izv. prof. dr. sc. Sonja Kovačević, članica
4. izv. prof. dr. sc. Gloria Vickov, članica
5. doc. dr. sc. Irena Mišurac, članica
6. doc. dr. sc. Ivana Odža, članica
7. doc. dr. sc. Lidija Vlahović, članica
8. Nives Baranović, v. pred., članica
9. dr. sc. Dubravka Kuščević, v. pred., članica
10. dr. sc. Ivana Restović, pred., članica
11. mr. sc. Marijo Krnić, pred., član
12. dr. sc. Suzana Tomaš, v. pred., članica
13. Bojan Babin, asistent, član
14. dr. sc. Mila Bulić, asist., članica
15. Eva Jakupčević, asist., članica
16. Josipa Jurić, asist., članica
17. mr. sc. Ana Sarić, asist., članica
Ad. 5. Pokretanje postupka reizbora Siniše Ninčevića, v. lektora i doc. dr. sc. Lidije Vlahović
Ad. 5. 1. Siniša Ninčević, v. lektor upućuje molbu Vijeću Odsjeka za pokretanje postupka
reizbora u nastavno zvanje višeg lektora za područje humanističke znanosti, polje filologija,
grana anglistika. Predlaže se Stručno povjerenstvo u sastavu:
1. izv. prof. dr. sc. Eldi Grubišić-Pulišelić, predsjednica (Filozofski fakultet u Splitu),
2. Ivana Bojčić, prof., viša lektorica, članica (Filozofski fakultet u Splitu),
3. Bisera Plančić, prof., viša predavačica, članica (Pomorski fakultet u Splitu).
Vijeće Odsjeka jednoglasno je prihvatilo njegovu molbu te je donijelo Odluku o pokretanju
postupka reizbora Siniše Ninčevića, v. lektora u nastavno zvanje višeg lektora za područje
humanističke znanosti, polje filologija, grana anglistika.
Ad. 5. 2. Doc. dr. sc. Lidija Vlahović upućuje molbu Vijeću Odsjeka za pokretanje postupka
reizbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje društvene znanosti,
polje kineziologija, grana kineziološka edukacija. Predlaže se Stručno povjerenstvo u sastavu:
1. prof. dr. sc. Josip Babin, predsjednik (Kineziološki fakultet u Splitu),
2. prof. dr. sc. Ivan Prskalo, član (Učiteljski fakultet u Zagrebu),
3. izv. prof. dr. sc. Marko Badrić, član (Učiteljski fakultet u Zagrebu).
Vijeće Odsjeka jednoglasno je prihvatilo njezinu molbu te je donijelo Odluku o pokretanju
postupka reizbora doc. dr. sc. Lidije Vlahović u znanstveno-nastavno zvanje docenta za
znanstveno područje društvene znanosti, polje kineziologija, grana kineziološka edukacija.

Ad. 6. Razno
Pročelnica je obavijestila članove Vijeća Odsjeka o opravdanim izostancima studentica 1.
godine Karle Kunac i Ane Đerek zbog zdravstvenih razloga. Karla Kunac će izostati s nastave
od 25. travnja do sredine svibnja 2018., a Ana Đerek od 23. travnja do 6. lipnja 2018.
Također, zbog mjera štednje metodičke vježbe će se organizirati u tri grupe umjesto u četiri
grupe.

Zapisnik sastavila:
Snježana Lauš

Pročelnica Odsjeka za učiteljski studij:
doc. dr. sc. Lidija Vlahović

