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SVEUČILIŠTE U SPLITU
FILOZOFSKI FAKULTET
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU
Klasa: 024-04/18-03/0010
Ur. br: 2181-190-4/1-18-0019
Split, 5. rujna 2018.

ZAPISNIK XIII. Izborne SJEDNICE VIJEĆA ODSJEKA PEDAGOGIJE
13. IZBORNA sjednica Vijeća Odsjeka za PEDAGOGIJU u akademskoj godini 2017./2018.
održana je 5. rujna 2018. u 9 sati, na lokaciji Teslina 12, u prostoru U7. Izborna sjednica je
najavljena 29. kolovoza 2018., a materijali uz poziv sjednice upućeni elektroničkom poštom
dana 31. kolovoza.
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.; Natali Ban zamjenica predstavnice preddiplomskog studija;
Ivana Vranješ studentica zamjenica predstavnice diplomskog studija. Utvrđuje se prisustvo svih
10 članova/članica Vijeća Odsjeka pedagogije današnjoj sjednici.
Pročelnica Tonća Jukić otvorila je sjednicu, konstatirala kvorum za sjednicu i provedbu izbora.
Predloženi Dnevni red stavlja na glasovanje te ga Vijeće jednoglasno usvaja.
DNEVNI RED:
1. Ovjera Zapisnika s 12. sjednice Vijeća Odsjeka za pedagogiju u akademskoj godini
2017./2018.
2. Izbor članice Fakultetskog vijeća za mandatno razdoblje 2018./2019., 2019./2020.,
2020./2021. s Odsjeka za pedagogiju
3. Izmjene Reda predavanja za akad. god. 2018./2019.
4. Izvješće sa sastanka proširenog dekanskog kolegija
5. Razno
Ad. 1.
Zapisnik 12. sjednice Vijeća Odsjeka za pedagogiju u akademskoj godini 2017. /2018.
jednoglasno je usvojen te objavljen na web stranici Odsjeka u repozitoriju sjednica.
Ad. 2.
Pročelnica otvara točku Dnevnog reda izbora članice Fakultetskog vijeća u svojstvu
predstavnice Odsjeka za pedagogiju za trogodišnje mandatno razdoblje akademskih godina
2018./2019., 2019./2020. i 2020./2021.
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Utvrđeno je postojanje kvoruma za izbor predstavnice uz napomenu da po Pravilniku o
Fakultetskom vijeću nije predviđeno glasovanje studentskih predstavnica. Članicama /
Članovima Vijeća Odsjeka za pedagogiju elektroničkim putem je dostavljemn Pravilnik o
Fakultetskom vijeću i pročelnica je ukratko izvijestila Vijeće o postupku provedbe izbora te
obvezama izabrane predstavnice u Fakultetskom vijeću. Prema Statutu i novom Pravilniku o
Fakultetskom vijeću čl. 7. predviđen je tijek postupka izbora. Pročelnica daje riječ tajnici
Odsjeka Vesni Matijaš Rakonjac, dipl. iur., za objavu procedure izborne sjednice.
Čl. 7. st. 5 izabire se tročlano Povjerenstvo za provedbu postupka pa pročelnica predlaže Anitu
Mandarić Vukušić predsjednicom povjerenstva te Joška Barbira i Sani Kunac članovima.
Drugih prijedloga nije bilo. Glasovalo se o prijedlogu te je prijedlog sastava Povjerenstva
jednoglasno usvojen.
Pročelnica konstatira da su osim nje na Odsjeku još 4 zaposlenice u znanstveno-nastavnom
zvanju koje imaju pravo istaknuti svoju kandidaturu ili predložiti drugu zaposlenicu u
znanstveno-nastavnom zvanju te biti birane za predstavnicu Odsjeka u Vijeću (čl. 7., st. 7.).
Predočen je i čl.16. st. 4. Pravilnika o obvezi prisustvovanja sjednicama te načinu delegiranja
zamjene u slučaju nemogućnosti prisustvovanja sjednici.
Članice Odsjeka Morana Koludrović i Tonća Jukić su već članice Fakultetskog vijeća po
drugim osnovama te pročelnica za kandidatkinje predlaže doc. dr. sc. Ines Blažević, prof. dr.
sc. Maju Ljubetić i prof. dr. sc. Ivanu Batarelo Kokić.
Doc. dr. Ines Blažević izjavila je da će biti jedna od kandidatkinja na izborima predstavnika
Odbora za kvalitetu Fakulteta za Fakultetsko vijeće te nije prihvatila kandidaturu na Odsjeku.
Prof. dr. sc. Maja Ljubetić prihvatila je kandidaturu i obveze predstavnice Odsjeka na
Fakultetskom vijeću. Prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić izjavila je da prihvaća kandidaturu po
službenoj dužnosti ukoliko su potrebne dvije kandidatkinje za održavanje izbora. Kako nije bilo
potrebe za dvjema kandidatkinjama za provedbu izbora, tako prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić
nije prihvatila kandidaturu.
Kandidatkinja za provedbu izbora je prof. dr. sc. Maja Ljubetić pa je Povjerenstvo provelo
postupak izbora predstavnice Odsjeka u Fakultetskom vijću u akad. god. 2018./2019.,
2019./2020. i 2020./2021., tajnim glasovanjem na glasačkim listićima o čemu je sačinjen
Zapisnik. Nakon provedbe izbora predsjednica Povjerenstva Anita Mandarić Vukušić čita
Zapisnik o provedenom postupku izbora za naredni trogodišnji mandat. Vijeće jednoglasno
potvrđuje izbor predstavnice Odsjeka za pedagogiju u Fakultetskom vijeću prof. dr. sc. Maje
Ljubetić za naredno mandatno trogodišnje razdoblje s početkom akademske godine 2018./2019.
Zapisnik Povjerenstva, glasački listići, birački popis te Odluka Odsjeka o predstavnici su
dostavljeni Uredu dekanice.
Ad. 3.
Izmjene Reda predavanja za akad. god. 2018./2019. Odsjeka za pedagogiju koje su predložene,
usvojene su jednoglasno te je o tome obaviješten Ured dekanice i prodekan za nastavu.

Ad. 4.
Pročelnica je podnijela izvješće sa sastanka proširenog dekanskog kolegija. Uputila je kolegice
i kolegu u informacije o: terenskoj nastavi, rokovima podnošenja suglasnosti za rad na vanjskoj
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ustanovi, uvjetima održavanja izbornih kolegija s obzirom na broj studenata te najavi potrebe
daljnjih koraka i sastanaka s prodekanom za nastavu vezano za stručnu praksu.
Ad. 5.
Odsjek je podržao pročelničin prijedlog suradnje s HPKZ-om Ogrankom Split u organizaciji
skupova pedagoške tematike, kao i uvođenje mr. sc. don Jenka Bulića kao suradnika s druge
ustanove (KBF) koji će ponuditi izborni kolegij na preddiplomskom studiju pedagogije kao vid
unutarsveučilišne suradnje.

pročelnica Odsjeka za pedagogiju

doc. dr. sc. Tonća Jukić

