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ZAPISNIK 3. SJEDNICE VIJEĆA ODSJEKA ZA PEDAGOGIJU
3. sjednica Vijeća Odsjeka za pedagogiju, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, u akademskoj
godini 2015./2016. održana u kabinetu A-2014 dana 27. studenoga 2015. u 9:30 sati.
Sjednici su prisustvovale članice Vijeća odsjeka: izv. prof. Ivana Batarelo Kokić, pročelnica; izv. prof.
Maja Ljubetić; doc. Tonća Jukić; doc. Morana Koludrović; studentica Iva Donelli. te pozvani na
sjednicu prof. emeritus Josip Milat i Anita Mandarić Vukušić, asistentica trenutno na neplaćenom
dopustu.
Dnevni red:
1. Kadrovska problematika Odsjeka za pedagogiju
2. Razno
Ad. 1.
Fakultet je Odsjeku ponudio 2 radna mjesta, asistentsko i docentsko. Sukladno dogovoru na Odsjeku,
važno je da zadržati asistenticu Anita Mandarić Vukušić te osigurati koeficijent za napredovanje.
Doc. Morana Koludović je izjavila da je od članova Uprave Fakulteta čula da će se osigurati
koeficijenti za napredovanje u zvanje poslijedoktoranada za zaposlenike u zvanju asistenta, te da je
moguće zaključiti da će se osigurati koeficijenta za napredovanje asistentice Anite Mandarić Vukušić.
Vijeća Odsjeka jednoglasno donijelo odluku za raspis Natječaja za suradnika u suradničko zvanje i na
radno mjesto asistenta, u znanstvenom području društvene znanosti, polje pedagogija, grana opća
pedagogija na Odsjeku pedagogije u prosincu 2015. godine. Povjerenstvo za natječaj u sastavu:
1. Izv. prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić (predsjednica povjerenstva)
2. Prof. emeritus Josip Milat (vanjski član povjerenstva)
3. Doc. dr. sc. Morana Koludrović (članica povjerenstva)
Svi prisutni na Vijeću Odsjeka su suglasni te jednoglasno donesena Odluka V.O. pedagogije da se
natječaj za jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent, u znanstvenom
području društvene znanosti, polje pedagogija, grana opća pedagogija na Odsjeku za pedagogiju treba
raspisati u veljači / ožujku 2016. godine.
Ad. 2.
Dr. sc. Maja Ljubetić pohvalila je studentice Ivu Donelli i Editu Jerončić koje su predstavljale Odsjek i
Fakultet na Međunarodnoj konferenciji studenata pedagogije u Mostaru.
Sjednica trajala do 10h, a Zapisnik sastavila tajnica Odsjeka Vesna Matijaš Rakonjac, dipl. iur.
Pročelnica Odsjeka za pedagogiju
Izv.prof.dr.sc. Ivana Batarelo Kokić

