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ZAPISNIK V. SJEDNICE VIJEĆA ODSJEKA PEDAGOGIJE

Pozivom za 5. (virtualnu) sjednicu Vijeća Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Splitu
u akademskoj godini 2019./2020. održanoj od 3. do 4. 3. 2020. u 10,00 putem e-pošte,
dostavljen je Dnevni red te donesena odluka Vijeća Odsjeka. 3. 3. 2020 u 14 sati dostavljen je
putem e- pošte dnevni red dopunjen je sa 2. točkom.
Dnevni red:
1) Prijedlog Fakultetskom vijeću pokretanja reizbora doc. dr. sc. Morane Koludrović u
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice
2) Novi prijedlog Fakultetskom vijeću stručnog povjerenstva prilikom raspisa natječaja za
izbor stručnog suradnika u naslovno zvanje asistenta na Odsjeku za pedagogiju
Ad 1) Kod činjenice da krajem ožujka ističe 5 godina od kada je kolegica Koludrović izabrana
u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice (27. 3. 2015.), a kolegica je u
postupku izbora u više zvanje, predlaže se Fakultetskom vijeću pokretanja reizbora doc. dr. sc.
Morane Koludrović u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice.
Prijedlog stručnog povjerenstva:
1. izv. prof. dr. sc. Tonća Jukić, Filozofski fakultet u Splitu (predsjednica)
2. prof. dr. sc. Maja Ljubetić, Filozofski fakultet u Splitu (članica)
3. doc. dr. sc. Višnja Rajić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (članica).
ODLUKA
Vijeća Odsjeka donesena jednoglasno te je Fakultetskom vijeću upućen dopis.
Ad 2) Na prethodnoj sjednici Odsjeka izglasan je prijedlog Fakultetskom vijeću raspisa
natječaja za izbor stručnog suradnika u suradničko naslovno zvanje asistenta na Odsjeku za
pedagogiju te prijedlog članova stručnog povjerenstva u postupku navedenog izbora - u sastavu:
T. Jukić (predsjednica), M. Koludrović (članica) i I. Blažević (članica).
Novi prijedlog Fakultetskom vijeću stručnog povjerenstva je:
1. izv. prof. dr. sc. Tonća Jukić, Filozofski fakultet u Splitu (predsjednica)
2. doc. dr. sc. Morana Koludrović, Filozofski fakultet u Splitu (članica)
3. prof. emeritus dr. sc. Josip Milat, Sveučilište u Splitu (član).

ODLUKA
Vijeća Odsjeka usvojena je većinski pa je Fakultetskom vijeću upućen dopis.
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Od 10 članica / članova Vijeća Odsjeka pedagogije ukupno 9 je glasovalo za ad 1.) dnevnog
reda (9 ZA) pa je prijedlog usvojen jednoglasno.
U drugom Pozivu sjednice koji je naknadno elektronički 3.3. u 14 sati dopunjen dodatnom 2.
točkom dnevnog reda, od ukupno 10 članica/članova Vijeća odsjeka 8 je glasovalo: 7 ZA i 1
SUZDRŽANA te je prijedlog usvojen većinski.
Ad. 1) Odluka usvojena jednoglasno s 9 glasova.
Ad. 2) Odluka usvojena većinski sa 6 ZA i 1 SUZDRŽAN glas.
Glasovalo se na način da se za svaku točku Dnevnog reda da glas ZA, PROTIV ili
SUZDRŽAN/a i odgovore pošalje na mail tjukic@ffst.hr i mrvesna@ffst.hr. Predloženo je
usvojeno i odluke sjednice dostavljene Fakultetskom vijeću.
pročelnica Odsjeka za pedagogiju
izv. prof. dr. sc. Tonća Jukić

