SVEUČILIŠTE U SPLITU
FILOZOFSKI FAKULTET
Odsjek za pedagogiju
Klasa: 024-04/14-03/0005
Ur. br: 2181-190-02-4/1-14-0023
Split, 11. prosinca 2014.
ZAPISNIK 3. SJEDNICE VIJEĆA ODSJEKA ZA PEDAGOGIJU
3. sjednica Vijeća Odsjeka za PEDAGOGIJU Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, u
akademskoj godini 2014./2015. održana dana 11. prosinca 2014. sa početkom u 9h u kabinetu 204.
Sjednici prisustvovale: izv. prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić, pročelnica; doc. dr. sc. Tonća Jukić;
dr.sc. Morana Koludrović, v. asist. – znan. novak.; Anita Mandarić Vukušić, asist.; studentica Ivana
Roguljić (predstavnica dipl. studija). Sjednici je prisustvovao emeritus prof. Josip Milat, vanjski
suradnik Odsjeka. Izostanak sa sjednice zbog zauzetosti opravdale izv. prof. dr. sc. Maja Ljubetić i
Ivana Dužević (predstavnica preddipl. studija).
Pročelnica pozdravlja prisutne te je utvrđeno da postoji kvorum za održavanje sjednice. Prijedlog
Dnevnog reda, dopunnen sa 2 točke dnevno reda, jednoglasno je usvojen.
Dnevni red:
1. Ovjera Zapisnika s 1. sjednice Vijeća Odsjeka za pedagogiju u akademskoj godini
2014./2015.
2. Ovjera Zapisnika s 2. virtualne sjednice Vijeća Odsjeka za pedagogiju u akademskoj godini
2014./2015.
3. Nastavna pitanja
4. Kadrovska pitanja
5. Narudžba knjiga za potrebe provođenja nastave na Odsjeku za pedagogiju
6. Znanstveno-istraživačka strategija Odsjeka 2014.- 2019.
7. SWOT analiza
8. Razno
Ad.1.
Jednoglasno je usvojen Zapisnik s 1. sjednice Vijeća Odsjeka.
Ad.2.
Jednoglasno je usvojen Zapisnik s 2. sjednice Vijeća Odsjeka.
Ad.3.
Izmjene Studijskog programa O. Pedagogije odnose se na izmjene izvoditelja kolegija odlaskom
kolegice Mirele Tolić na Sveučilište u Odsjeku od 10. prosinca 2014. godine.
Nositelji kolegija držati će nastavu. Izmjene se odnose i na izvoditeljstvo kolegija Uvod u metodiku
društveno-humanističkog područja.

IZMJENA REDA PREDAVANJA ODSJEKA PEDAGOGIJE:
- Izmjene na preddiplomskom studiju pedagogije
o

o

o

o
-

Umjesto dosadašnjih nositelja i suradnika na obveznom kolegiju 'Multimedijska didaktika'
prof.dr.sc. Milana Matijevića i dr.sc. Mirele Tolić, više asistentice, u akademskoj godini
2014/2015 (III godina preddiplomskog studija Pedagogije, V semestar) nositelj/izvoditelj
kolegija 'Multimedijska didaktika' bit će prof.dr.sc. Milan Matijević.
Umjesto dosadašnjih nositelja i suradnika na obveznom kolegiju 'Uvod u metodiku
društveno humanističkog područja' doc.dr.sc. Mladenka Domazeta i Anđelke Slavić,
predavačice, u akademskoj godini 2014/2015 (III godina preddiplomskog studija
Pedagogije, VI semestar) nositelj/izvoditelj kolegija 'Uvod u metodiku društveno
humanističkog područja' bit će doc.dr.sc. Mladenko Domazet.
Umjesto dosadašnjih nositelja i suradnika na izbornom kolegiju 'Uvod u medijsku
pedagogiju' izv.prof.dr.sc. Ivane Batarelo Kokić i dr.sc. Mirele Tolić, više asistentice, u
akademskoj godini 2014/2015 (II godina preddiplomskog studija Pedagogije, III semestar)
nositelj/izvoditelj kolegija 'Uvod u medijsku pedagogiju' bit će izv.prof.dr.sc. Ivana
Batarelo Kokić.
U akademskoj godini 2014/2015 (II godina preddiplomskog studija Pedagogije, IV
semestar) neće se izvoditi izborni kolegij 'Medijska socijalizacija'.

Izmjene na diplomskom studiju pedagogije
o

o

Umjesto dosadašnjih nositelja i suradnika na obveznom kolegiju ‘Obrazovanje na daljinu’
izv.prof.dr.sc. Ivane Batarelo Kokić i dr.sc. Mirele Tolić, više asistentice, u akademskoj
godini 2014/2015 (II godina diplomskog studija Pedagogije, III semestar)
nositelj/izvoditelj kolegija ‘Obrazovanje na daljinu’ bit će izv.prof.dr.sc. Ivana Batarelo
Kokić.
Umjesto dosadašnjih nositelja i suradnika na obveznom kolegiju ‘Obrazovne politike’
izv.prof.dr.sc. Ivane Batarelo Kokić i dr.sc. Mirele Tolić, više asistentice, u akademskoj
godini 2014/2015 (II godina diplomskog studija Pedagogije, IV semestar)
nositelj/izvoditelj kolegija ‘Obrazovne politike’ bit će izv.prof.dr.sc. Ivana Batarelo
Kokić.

Izmjenjene Reda predavanja akad. god. 2014. /2015. jednoglasno su usvojene te će odluka V.O. biti
proslijeđena F.V. na usvajanje.
-

Izmjene na zajedničkim osnovama za sve dvopredmetne studije nastavničkog usmjerenja
o

-

Mijenja se nositelj i suradnik na izbornom kolegiju 'Mediji u odgoju i obrazovanju' (I
godina diplomskog studija, I semestar). Umjesto dosadašnjih nositelja i suradnika
izv.prof.dr.sc. Stjepana Rodeka i dr.sc. Mirele Tolić, više asistentice, u akademskoj godini
2014/2015 (I godina diplomskog studija, I semestar) nositeljica i suradnica na kolegiju će
biti izv.prof.dr.sc. Sonja Kovačević i dr.sc. Morana Koludrović, znanstvena novakinja –
viša asistentica. U sve redove predavanja dvopredmetnih studija nastavničkog usmjerenja
potrebno je unijeti navedene izmjene.

Napomena
o

U sve redove predavanja dvopredmetnih studija nastavničkog usmjerenja potrebno je
unijeti izmjene u podacima o nositelju obveznog kolegija 'Osnove pedagogije' (I godina

diplomskog studija, I semestar). Nositelj i izvoditelj kolegija u akad. god. 2014/2015 je
doc.dr.sc. Tonća Jukić
o

U sve redove predavanja dvopredmetnih studija nastavničkog usmjerenja potrebno je
unijeti izmjene u podacima o nositeljima i suradnicima na obveznom kolegiju 'Didaktika'
(I godina diplomskog studija, I semestar). Nositeljica i suradnica na kolegiju 'Didaktika' u
akad. god. 2014/2015 je izv.prof.dr.sc. Sonja Kovačević i dr.sc. Morana Koludrović,
znanstvena novakinja – viša asistentica

Prijedlog izmjena Reda predavanja Zajedničkih osnova dvopredmetnih studija je jednoglasno usvojen
te će odluka V.O. biti proslijeđena F.V. na usvajanje.
Ad.4.
Odlaskom doc. dr. sc. Mirele Tolić iz polja pedagogije, upražnjeno je radno mjesto. Jednoglasno je
odlučeno da se raspiše natječaj za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto
docenta u području društvenih znanosti, polje pedagogija, grana didaktika, na Odsjeku. Odluka V.O.
proslijediti će se F.V. na usvajanje.
Ad.5.
Narudžba knjiga za potrebe provođenja nastave na Odsjeku za pedagogiju u iznosu od 10.000 kuna po
odsjeku. Članice Odsjeka su svoje narudžbe knjiga proslijedile tajnici Odsjeka te je popis narudžbe
knjiga za potrebe provođenja nastave na Odsjeku za pedagogiju, proslijeđen upravi.
Ad.6.
U svezi traženja prodekanice za znanost doc. dr. Marite Brčić Kuljiš, Znanstveno-istraživačka
strategija Odsjeka za petogodišnje razdoblje 2014.- 2019. bi se trebala sačiniti.Važno je napomenuti da
ono što nije navedeno u strategiji, neće biti moguće poslati kao programski zahtjev.
U pogledu definiranja tema znanstvenog istraživanja za razdoblje od pet godina, dostaviti pročelnici
do kraja godine teme koje su od Vašeg znanstvenog interesa.
Ad.7.
Diskutiralo se o SWOT analizi sa svrhom poduzimanja aktivnosti za poboljšanje kvalitete rada
Odsjeka, Fakulteta, i djelatnika u stručnom, znanstvenom i znanstveno-nastavnom djelovanju.
Emeritus Milat uključio se sa svojim prijelozima, koje će rado dostaviti i u pisanom obliku.
Dogovoreno je da svi koji nisu to još učinili svoje prijedloge pošalju pročelnici, kako bi objedinjen
dokument Odsjeka bio proslijeđen upravi.
Ad.8.
Predstavnica studenata iskazala je zadovoljstvo sa uvjetima studiranja na Odsjeku te izjavila da nema
žalbi ni traženja studenata na ovom odsjeku što nije slučaj na drugom Odsjeku koji studira.
Sjednica u trajanju 1 sata je završena u 10h. Zapisnik sastavila tajnica Odsjeka Vesna Matijaš
Rakonjac, dipl. iur.
Pročelnica Odsjeka za pedagogiju
izv. prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić

