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Split, 4. 3. 2014.
ZAPISNIK
s 4. sjednice Vijeća Odsjeka za učiteljski studij u akad. god. 2013./2014., održane u
utorak, 4. 3. 2014. u 10 sati u učionici 16.
Nazočni:
izv. prof. dr. sc. Nikola Glamuzina, 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.
Lidija Vlahović, dr. sc. Dubravka Kuščević, mr. sc. Lada Maleš, dr. sc. Irena Mišurac,
Nives Baranović, mr. sc. Ivana Dujmović, mr. sc. Suzana Tomaš, Siniša Ninčević, dr. sc.
Gordana Laco, mr. sc. Marijo Krnić, Anđela Milinović.
Sjednicom predsjedava pročelnica Odsjeka za učiteljski studij, dr. sc. Irena Mišurac.
Vijeće Odsjeka je jednoglasno usvojilo sljedeći
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika za 3. sjednice Vijeća Odsjeka održane 17. 1. 2014.
2. Prijedlog novih izbornih kolegija
3. Određivanje datuma provjere dodatnih sposobnosti za upis na Odsjek za učiteljski
studij
4. Pokretanje postupka za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za Anu Sarić
5. Razno
Ad. 1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Vijeća Odsjeka održane 17. 1. 2014.
Vijeće Odsjeka je jednoglasno usvojilo zapisnik sa sjednice Vijeća Odsjeka održane 17.
1. 2014.
Ad. 2. Prijedlog novih izbornih kolegija
Predloženi su novi izborni kolegiji na Odsjeku:
Interkulturalizam i glazbena nastava – doc. dr. sc. Snježana Dobrota
Zborsko pjevanje 1, 2, 3 i 4 - doc. dr. sc. Snježana Dobrota, mr. sc. Marijo Krnić, asistent
Učenje i poučavanje u hibridnom okruženju - mr. sc. Suzana Tomaš, pred.
Pročelnica je također predložila da izborni kolegiji Zborsko pjevanje 1, 2, 3 i 4 budu
ponuđeni i studentima drugih studijskih grupa.
Vijeće Odsjeka je jednoglasno prihvatilo ponuđene izborne kolegije te će prijedlozi biti
upućeni Povjerenstvu za izmjenu studijskih programa

Ad. 3. Određivanje datuma provjere dodatnih sposobnosti za upis na Odsjek za učiteljski
studij
Vijeće Odsjeka za učiteljski studij je jednoglasno donijelo Odluku da će se testiranje za
provjeru dodatnih znanja i sposobnosti za upis na učiteljski studij za akad. god.
2014./2015. održati dana 16. 6. 2014. s početkom u 9 sati.
Povjerenstvo za provedbu dodatnih znanja i sposobnosti za upis na učiteljski studij za
akad. god. 2014./2015. imenovano je u sljedećem sastavu:
1. dr. sc. Irena Mišurac-Zorica (predsjednik)
2. dr. sc. Snježana Dobrota (član)
3. mr. sc. Lada Maleš (član)
Ad. 4. Pokretanje postupka za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za Anu Sarić
Izv. prof. dr. sc. Eldi Grubišić-Pulišelić, vanjska suradnica sa Prirodoslovnomatematičkog fakulteta u Splitu, a koja na Filozofskom fakultetu predaje izborni kolegij
Njemački jezik 1, 2, 3 i 4, uputila je Vijeću Odsjeka zamolbu za pokretanje postupka za
izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za Anu Sarić koja na istim kolegijima, kao
stručni suradnik, izvodi vježbe.
Vijeće Odsjeka je jednoglasno prihvatilo zamolbu te će se Fakultetskom vijeću uputiti
zahtjev za raspisivanje natječaja za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za
znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, grana
germanistika, predmet Njemački jezik.
Predlaže se povjerenstvo u sastavu:
1. izv. prof. dr. sc. Eldi Grubišić-Pulišelić, Prirodoslovno-matematički fakultet Split
(predsjednik)
2. doc. dr. sc. Gloria Vickov, Filozofski fakultet Split (član)
3. mr. sc. Magda Pašalić, v. pred., Ekonomski fakultet Split (član).

Zapisničar:
Snježana Lauš

Pročelnica Odsjeka za učiteljski studij:
dr. sc. Irena Mišurac

