Odsjek za pedagogiju
Filozofski fakultet
Sveučilište u Splitu
Klasa: 024-04/20-03//0015
Ur. br: 2181-190-02-4/1-20-0018
Split, 6. 11. 2020.
ZAPISNIK II. SJEDNICE VIJEĆA ODSJEKA PEDAGOGIJE
2. sjednica Vijeća Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Splitu u akademskoj godini
2020./2021., održana je u petak, 6. 11. u 10 sati na adresi Poljička cesta 35 u učionici P7.
Nakon održane sjednice u trajanju od 30 minuta, dogovoreno je da će pročelnica dodatne točke sjednice
s dorađenim studijskim programima elektronički dostaviti za glasovanje kako bi ih Vijeće imalo
vremena pomnije iščitati i glasovati o istima do ponedjeljka, 9. 11. 2020.
Virtualni nastavak 2. sjednice Vijeća Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Splitu u akademskoj
godini 2020./2021., održan je od petka 6. 11. 2020. do ponedjeljka 9. 11. 2020. u 9 sati putem e-pošte
kada je sjednica zaključena.
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ČLANICA / ČLAN
dr. sc. Ivana Batarelo Kokić
dr. sc. Maja Ljubetić
dr. sc. Ines Blažević
dr. sc. Tonća Jukić
dr. sc. Morana Koludrović
dr. sc. Anita Mandarić Vukušić
mr. sc. Joško Barbir
Sani Kunac
Katica Križanac
Maja Ćosić

ZVANJE / POLOŽAJ
red. prof.
red. prof.
doc.
izv. prof./pročelnica
doc.
doc./zamjenica pročel.
asist.
asist.
predstavnica diplomskog studija
predstavnica preddiplomskog studija

Glasovanje
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

2. sjednici prisustvovalo je cijelo vijeće Odsjeka, a također i u nastavku su svi elektronički glasovali.
Studentski zbor dostavio je popis predstavnica za akad. god. 2021./2020. i nova predstavnica
diplomskog studija je Katica Križanac, a zamjenica je Marija Radoš.
Dnevni red
1.) Ovjera zapisnika 9. sjednice u akad. god 2019./2020. Odsjeka za pedagogiju (u privitku)
2.) Ovjera zapisnika 1. sjednice u akad. god 2020./2021. Odsjeka za pedagogiju ( u privitku)
3.) Izmjene i dopune Elaborata preddiplomskog sveučilišnog studija Pedagogija (u privitku)
4.) Izmjene i dopune Elaborata diplomskog sveučilišnog studija Pedagogija (u privitku)
5.) Izvješće s proširenog dekanskog kolegija - reakreditacija
6.) Razno

Ad 1.)
Ovjeren Zapisnik 9. sjednice Odsjeka za pedagogiju u akad. god 2019./2020. ( u privitku).

Ad 2.)
Ovjeren Zapisnik 1. sjednice Odsjeka za pedagogiju u akad. god 2020./2021. (u privitku).
Ad 3.)
Usvojene Izmjene i dopune Elaborata preddiplomskog sveučilišnog studija Pedagogija (dvopredmetni)
te iste poslane Odboru za unapređenje kvalitete Fakulteta na ovjeru i daljnju proceduru.
Ad 4.)
Usvojene Izmjene i dopune Elaborata diplomskog sveučilišnog studija Pedagogija (dvopredmetni) te
iste poslane Odboru za unapređenje kvalitete Fakulteta na ovjeru i daljnju proceduru.
Ad 5.)
Pročelnica izvještava s proširenog dekanskog kolegija o potrebi da nastavnici s Odsjeka do 20. studenog
ažuriraju podatke u ISVU i dostave prijevode silaba na engleskom jeziku. Sjednica Fakultetskog vijeća
će biti 11. studenog, a budući su materijali na intranetu, moguć je uvid u sadržaj sjednice.
Zamolba nastavnicima od strane predstavnika studenata je da se redovito šalju materijali studentima i
da se kolokviji održavaju u predviđenim rokovima, a toga se na Odsjeku nastavnici pridržavaju. Po
svjedočenju prisutnih studentica nastavnici se drže dogovora, a nije bilo do sada pritužbi na postupanja
nastavnika s Odsjeka od strane studentica/studenata. Posebna je uputa predstavnika studenata da se
pažnja i briga posvete studentima 1. godine prediplomskh studija.
Ad 6.)
•

Upit Elzbiete Osewske sa Sveučilišta za primijenjene znanosti, Tarnow, Poljska, za sklapanje
Erasmus ugovora o suradnji sveučilišta i fakulteta. Kolegica se bavi teologijom i pedagogijom
(rani i predškolski odgoj i obrazovanje). Jednoglasno je usvojeno.

•

Nastavnica izv. prof. dr. sc. Elizabeta Tomevska-Ilievska s Filozofskog fakulteta u Skoplju u
Sjevernoj Makedoniji došla bi na Odsjek u svibnju 2021. preko CEEPUSA 3 što je prihvaćeno.

•

Pročelnica poziva na dopunu SWOT analize te će se na prijedloge nastavnika Vijeća dodati
elementi.

Glasovalo se na način da se za svaku točku Dnevnog reda da glas ZA, PROTIV ili SUZDRŽAN/a.
Odluke sjednice usvojene su jednoglasno. Zapisnik vodila tajnica Odsjeka Vesna Matijaš Rakonjac,
dipl. iur.

pročelnica Odsjeka za pedagogiju

izv. prof. dr. sc. Tonća Jukić

