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ZAPISNIK II. SJEDNICE VIJEĆA ODSJEKA PEDAGOGIJE
Prema pozivu za 2. (virtualnu) sjednicu Vijeća Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u
Splitu u akademskoj godini 2019./2020. koja se održala od 3. do 4. 12. 2019. u 11,00 putem emaila dostavljen je dnevni red te donesene odluke Vijeća odsjeka.
Dnevni red:
1. Predlaže se Vijeću Filozofskog fakulteta pokretanje izbora doc. dr. sc. Morane
Koludrović u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za znanstveno područje
društvene znanosti, polje pedagogija.
2. Predlaže se Vijeću Filozofskog fakulteta stručno provjerenstvo za nastavak
postupanja po natječaju za izbor u zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno
područje društvenih znanosti, polje pedagogija na Odsjeku za pedagogiju
3. Razno
a. Izvješće s proširenog dekanskog kolegija
Objašnjenje Ad 1:
1. Doc. dr. sc. Morana Koludrović zaposlena je na radnom mjestu docentice na Odsjeku
za pedagogiju. Zadnji izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice za znanstveno
područje društvenih znanosti, polje pedagogija ostvarila je 28. 10. 2014.
2. Budući da doc. Koludrović ostvaruje mogućnost izbora u više znanstveno zvanje 5
godina od prethodno ostvarenog izbora te ima potrebne uvjete za izbor u znanstveno
zvanje više znanstvene suradnice, predlaže se Vijeću Filozofskog fakulteta pokretanje
izbora doc. dr. sc. Morane Koludrović u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice
za znanstveno područje društvene znanosti, polje pedagogija.
3. Za vanjskog člana stručnog povjerenstva predlaže se:
a. prof. dr. sc. Maja Ljubetić, Filozofski fakultet u Splitu
Objašnjenje Ad 2:
Na raspisani natječaj Fakulteta za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto
docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje pedagogija na Odsjeku

za pedagogiju prijavilo se dvoje kandidata koji već imaju provedene izbore u znanstveno
zvanje znanstvenog suradnika te su se stekli uvjeti da Odsjek dostavi prijedlog stručnog
povjerenstva za nastavak postupanja po predmetnom natječaju.
Predlaže se stručno povjerenstvo u sastavu:
1. izv. prof. dr. sc. Tonća Jukić (predsjednica, Filozofski fakultet u Splitu)
2. prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić (članica, Filozofski fakultet u Splitu)
3. prof. dr. sc. Anita Zovko (članica, Filozofski fakultet u Rijeci)
Razno – obavijesti:
1. Svaku promjenu rasporeda koju nastavnici individualno dogovore sa studentima, a
koja nije službeno uvrštena u raspored, osim s pročelnicima, nastavnici trebaju ažurirati
i s tajnicama odsjeka prilikom rezervacije dvorane, kako se ne bi dogodila eventualna
preklapanja ili nesporazumi.
2. ISVU je potrebno ažurirati: mole se svi nastavnici da provjere svoje kolegije u
Nastavničkom portalu i po potrebi ih ažuriraju prema uputi prodekanice za nastavu i
kolege Hrena (upute su poslane u zasebnom mailu kao i naši ažurirani Elaborati
preddiplomskog i diplomskog studija pedagogije)
3. Važno je poticati Erasmus razmjenu studenata. Preporuča se priznati studentu
pohađanje ako se 70% kolegija u inozemstvu podudara s našim kolegijem, ali i u
slučajevima nižeg postotka podudaranja kolegija (uz utvrđivanje dodatnih mjera) te i u
slučajevima kada kompatibilan kolegij ne postoji - pri čemu se preporuča omogućavanje
studentima polaganja kolegija po povratku s mobilnosti.
Glasovalo se na način; da do 4. 12. 2019. u 11,00 za navedene točke Ad 1 i Ad 2 Dnevnog
reda glas za/protiv/suzdržan-a, dostavljen na mail adresu tjukic@ffst.hr i mrvesna@ffst.hr.
Sve/svi članice/članovi su glasovali te predloženo jednoglasno usvojeno i odluke sjednice
dostavljene su Fakultetskom vijeću na usvajanje.
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