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ZAPISNIK
s 12. sjednice Vijeća Odsjeka za učiteljski studij u akad. god. 2015./2016., održane u
utorak 27. rujna 2016. u 10 sati u učionici 16 u Teslinoj ulici.
Nazočni:
prof. dr. sc. Berislav Žarnić, izv. prof. dr. sc. Snježana Dobrota, izv. prof. dr. sc. Sonja
Kovačević, izv. prof. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić, doc. dr. sc. Damir Jurko, doc. dr. sc.
Lidija Vlahović, doc. dr. sc. Gloria Vickov, dr. sc. Dubravka Kuščević, dr. sc. Irena
Mišurac, dr. sc. Suzana Tomaš, mr. sc. Marijo Krnić, dr. sc. Ivana Restović, Siniša
Ninčević, Gabriela Bašić, dr. sc. Gordana Laco, dr. sc. Anđela Milinović-Hrga.
Sjednicom predsjedava pročelnica Odsjeka za učiteljski studij, izv. prof. dr. sc. Jadranka
Nemeth-Jajić.
Vijeće Odsjeka jednoglasno je usvojilo sljedeći
Dnevni red:
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 6. redovite te 7., 8., 9., 10. i 11. virtualne sjednice Vijeća
Odsjeka
2. Izvješće s dodatne provjere za upis u akad. god. 2016./2017.
3. Izmjena u opterećenju izvoditelja kolegija Partnerstvo obitelji i škole
4. Studentska molba za redovitim pohađanjem četvrte godine studija
5. Razno
Ad. 1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Vijeća Odsjeka u akad. god. 2015./2016.
Vijeće Odsjeka jednoglasno je usvojilo zapisnike sa 6. redovite te 7., 8., 9., 10. i 11.
virtualne sjednice Vijeća Odsjeka u akad. god. 2015./2016.
Ad. 2. Izvješće s dodatne provjere za upis u akad. god. 2016./2017
Pročelnica Odsjeka je izvijestila članove Odsjeka da je za ovogodišnju dodatnu provjeru
bilo prijavljenih 260 pristupnika, a svim dijelovima provjere pristupila su 254
pristupnika. Prag su prešla 164 pristupnika. Nije zaprimljena nijedna žalba na bodovanje
testiranja. U pisanom obliku nije zaprimljena nijedna žalba na postupak i organizaciju
testiranja. Članovi ispitnoga povjerenstva dodatne provjere ipak su iznijeli potrebu za
poboljšanjem dijela provedbe dodatne provjere koji se odnosi na provjeru glazbenih i
motoričkih sposobnosti kako se ne bi stvarale nepotrebne gužve pred ispitnim
dvoranama. Članovi ispitnoga povjerenstva za taj dio provjere, izv. prof. dr. sc. Snježana

Dobrota, mr. sc. Marijo Krnić i doc. dr. sc. Lidija Vlahović, predložili su da se ubuduće
pristupnici rasporede tako da se odredi njihov broj i vrijeme pristupa dodatnoj provjeri
glazbenih i motoričkih sposobnosti.
Nakon provedene rasprave Vijeće Odsjeka je jednoglasno usvojilo prijedlog da se
postupak dodatne provjere održava dva dana.
Prvi dan – psihologijsko testiranje koje je eliminacijskog karaktera za upis na Učiteljski
studij, a time i za pristup dodatnim provjerama likovnih, glazbenih i motoričkih
sposobnosti.
Drugi dan – dodatna provjera likovnih, glazbenih i motoričkih sposobnosti. Provjeri
likovnih sposobnosti pristupaju svi pristupnici istodobno, a provjeri glazbenih i
motoričkih sposobnosti u skupinama po dvadeset (20) pristupnika u sat vremena (60
minuta) i to po unaprijed utvrđenom rasporedu koji će biti objavljen prvi dan nakon
provedenoga psihologijskog testiranja.
Ad. 3. Izmjena u opterećenju izvoditelja kolegija Partnerstvo obitelji i škole
Nositeljica kolegija Partnerstvo obitelji i škole, koji se ostvaruje na trećoj godini studija
sa satnicom 15 P + 15 S + 0 V u zimskom semestru, izv. prof. dr. sc. Maja Ljubetić
obraća se s molbom za povjeravanjem izvedbe kolegija svojoj donedavnoj asistentici dr.
sc. Aniti Mandarić Vukušić, koja je stekla zvanje predavača, te preuzima obvezu pratiti
rad predavačice i održati pet sati predavanja tijekom semestra (tri uvodna i dva završna
predavanja). Molbu potkrjepljuje činjenicom da ima prekobrojnu nastavnu satnicu.
Vijeće Odsjeka jednoglasno je prihvatilo izmjenu u opterećenju izvoditelja kolegija
Partnerstvo obitelji i škole na način da će nositeljica kolegija izv. prof. dr. sc. Maja
Ljubetić održati pet sati predavanja, dok će preostalih deset sati predavanja te seminare
realizirati dr. sc. Anita Mandarić Vukušić.
Ad. 4. Studentska molba za redovitim pohađanjem četvrte godine studija
Studentica Karmen Selak obratila se molbom za redovitim pohađanjem četvrte godine
studija. Studentica je položila sve ispite s treće godine studija. Studentica je svoju molbu
uputila i prodekanici za nastavu izv. prof. dr. sc. Gloriji Vickov, na koju joj je
odgovoreno kako se molba ne može usvojiti i upućena je na mogućnost zamrzavanja
studijske godine.
Ad. 5. Razno
5. 1. Pročelnica je podsjetila članove Odsjeka na dostavu silaba i životopisa za potrebe
izrade elaborata studija na engleskom jeziku.
5. 2. Pročelnica je izvijestila članove Odsjeka o zaprimljenim molbama za prijelaz na
Učiteljski studij. Odobrene su četiri molbe za prijelaz studenticama: Karli Radović sa
Sveučilišta u Mostaru, Melanie Jukić sa Sveučilišta u Zadru – dislocirani studij u
Gospiću, Jeleni Sirić sa Sveučilišta u Zadru i Ivani Matekalo sa Sveučilišta u Osijeku –
dislocirani studij u Slavonskome Brodu.
5. 3. Dogovoren je način donošenja izmjena i dopuna u silabima kolegija koje podliježu
proceduri - do kraja semestra, to jest do konca siječnja 2017. prikupit će se takvi zahtjevi,
uputiti se prodekanici za nastavu, potom Odboru za kvalitetu. S obzirom na to da smo tek
donijeli studijski program s izmjenama i dopunama, može se pretpostaviti da takvih
zahtjeva ne će biti u velikom broju.
Zaprimljen je zahtjev za izmjenama i dopunama u silabu kolegija Osnove pedagogije
nositeljice i izvoditeljice kolegija izv. prof. dr. sc. Sonje Kovačević.

5. 4. Nastavnici su obaviješteni da će se za studente koji studiraju po dosadašnjem
(starom) studijskom programu, ako prenose kolegij s prethodne prve godine studija,
nastava održavati konzultativno.
5. 5. Pročelnica je obavijestila članove Odsjeka o uspješno održanoj znanstveno-stručnoj
konferenciji Dijete, knjiga i novi mediji, u suorganizaciji Odsjeka za učiteljski studij i
Odsjeka za rani i predškolski odgoj i obrazovanje te Saveza društava Naša djeca
Hrvatske, održanoj 22. i 23. rujna 2016.
5. 6. Dr. sc. Suzana Tomaš i dr. sc. Ivana Restović su obavijestile članove Odsjeka o
organizaciji Dana osnovne škole koji će se održati 14. i 15. rujna 2017. godine. Radi se o
znanstvenom, stručnom i studentskom skupu s međunarodnom suradnjom s temom „Od
znanosti do učionice“.

Zapisničar:

Pročelnica Odsjeka za učiteljski studij:

Snježana Lauš

izv. prof. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić

