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Split, 17. 1. 2014.
ZAPISNIK
s 3. sjednice Vijeća Odsjeka za učiteljski studij u akad. god. 2013./2014., održane u
petak, 17. 1. 2014. u 10 sati u učionici 35.
Nazočni:
prof. dr. sc. Berislav Žarnić, izv. prof. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić, doc. dr. sc. Snježana
Dobrota, doc. dr. sc. Damir Jurko, doc. dr. Vesna Kostović-Vranješ, doc. dr. sc. Sonja
Kovačević, doc. dr. sc. Gloria Vickov, dr. sc. Irena Mišurac, mr. sc. Lada Maleš, Željka
Zanchi, mr. sc. Ivana Dujmović, mr. sc. Suzana Tomaš, Siniša Ninčević, dr. sc. Gordana
Laco, mr. sc. Marijo Krnić, Gabriela Bašić, Anđela Milinović te predstavnica studenata
Monika Gruja.
Sjednicom predsjedava pročelnica Odsjeka za učiteljski studij, dr. sc. Irena Mišurac.
Pročelnica je predložila usvajanje dostavljenog dnevnog reda sa sljedećom izmjenom:
- dodaje se nova točka Izmjena reda predavanja za ljetni semestar akad. god.
2013./2014.
Vijeće Odsjeka je jednoglasno usvojilo sljedeći
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Vijeća Odsjeka održane 5. 12. 2013.
2. Prijedlog radne skupine za reviziju programa učiteljskog studija
3. Obavijest o postupcima izbora
4. Stav Odsjeka za učiteljski studij o izmjenama Statuta Filozofskog fakulteta (Statut na
web stranici)
5. Odobravanje tema diplomskih radova
6. Izmjena Reda predavanja za ljetni semestar akad. god. 2013./2014.
7. Razno
Pročelnica je na početku sjednice zaželjela dobrodošlicu doc. dr. sc. Damiru Jurku kao
novom članu Odsjeka za učiteljski studij.
Ad. 1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Vijeća Odsjeka održane 5. 12. 2013.
Vijeće Odsjeka je jednoglasno usvojilo zapisnik sa sjednice Vijeća Odsjeka održane 5.
12. 2013.
Ad. 2. Prijedlog radne skupine za reviziju programa učiteljskog studija
Prema obavijesti Dekana, nakon provedbe postupka reakreditacije bit će omogućena
dorada studijskih programa na našem fakultetu u okviru 20 do 40%. Vijeće Odsjeka je

jednoglasno prihvatilo prijedlog pročelnice da se u radnu skupinu za Odsjek za učiteljski
studij imenuju izv. prof. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić, doc. dr. sc. Snježana Dobrota i dr.
sc. Irena Mišurac (koja je kao pročelnica dužna biti dio radne skupine). Imena članova
radne skupine poslat će se u dekanat.
Ad. 3. Obavijest o postupcima izbora
Pročelnica je izvijestila članove Vijeća da, prema naputcima Ministarstva znanosti,
obrazovanja i sporta, do daljnjega fakulteti neće pokretati izbore u viša zvanja (prema
obavijesti Dekana potkrijepljenoj sa nekoliko dopisa iz Ministarstva).
Ad. 4. Stav Odsjeka za učiteljski studij o izmjenama Statuta Filozofskog fakulteta
Vijeće Odsjeka jednoglasno je odlučilo da će se Povjerenstvu za izmjenu i dopunu
Statuta uputiti sljedeći prijedlog:
- da se u Statut Filozofskog fakulteta unese stavak koji omogućava obrazovanje odraslih
kako bismo imali temelj za organiziranje raznih oblika obrazovanja odraslih poput
doškolovanja, tečajeva, radionica.
Ad. 5. Odobravanje tema diplomskih radova
Na temelju podnesenih prijava studenata Vijeće je jednoglasno odobrilo teme diplomskih
radova kod sljedećih profesora: doc. dr. sc. Ine Reić Ercegovac (10 tema), doc. dr. sc.
Lidije Vlahović (8 tema), mr. sc. Suzane Tomaš (6 tema), dr. sc. Dubravke Kuščević (5
tema), doc. dr. sc. Snježane Dobrote (4 teme), doc. dr. sc. Mladena Hraste (4 teme), izv.
prof. dr. sc. Maje Ljubetić (4 teme), Željke Zanchi (2 teme), mr. sc. Marija Krnića (2
teme), dr. sc. Morane Koludrović (2 teme), prof. dr. sc. Nenada Rogulja (2 teme), doc. dr.
sc. Vesne Kostović-Vranješ (2 teme), dr. sc. Marije Brajčić (1 tema), dr. sc. Irene
Mišurac (1 tema).
Ad. 6. Izmjena reda predavanja za ljetni semestar akad. god. 2013./2014.
Izv. prof. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić uputila je zamolbu Vijeću Odsjeka za izmjenom
Reda predavanja u ljetnom semestru akad. god. 2013./2014. Prema važećem Redu
predavanja kolegij Metodika nastave hrvatskoga jezika 1 u cijelosti izvodi izv. prof. dr.
sc. Jadranka Nemeth-Jajić, a sad bi seminare izvodila vanjska suradnica Dijana Dvornik,
predavač, koja inače drži seminare na kolegijima Metodika nastave hrvatskoga jezika 2 i
3.
Vijeće Odsjeka je jednoglasno prihvatilo zamolbu izv. prof. dr. sc. Jadranke Nemeth-Jajić
da u ljetnom semestru akad. god. 2013./2014. seminare iz kolegija Metodika nastave
hrvatskoga jezika 1 izvodi vanjska suradnica Dijana Dvornik, predavač.
Ad. 7. Razno
Doc. dr. sc. Vesna Kostović-Vranješ, prodekanica za financije i poslovanje je uputila
nastavnike da se jave na interni natječaj za programske ugovore koji će biti u lipnju jer
preko njih mogu dobiti sredstva za npr. plaćanje kotizacije za sudjelovanje na
konferencijama, tiskanje knjiga, lektoriranje knjiga itd.
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