SVEUČILIŠTE U SPLITU
FILOZOFSKI FAKULTET
Odsjek za učiteljski studij
Klasa: 024-04/17-03/0002
Ur.broj: 2181-190-02-10/1-17-0005
Split, 7. veljače 2017.

ZAPISNIK
sa 6. sjednice Vijeća Odsjeka za učiteljski studij u akad. god. 2016./2017., održane u
utorak 7. veljače 2017. u 10 sati u učionici 35 u Teslinoj ulici.
Nazočni:
izv. prof. dr. sc. Snježana Dobrota, izv. prof. dr. sc. Sonja Kovačević, izv. prof. dr. sc.
Jadranka Nemeth-Jajić, doc. dr. sc. Gloria Vickov, doc. dr. sc. Lidija Vlahović, Nives
Baranović, dr. sc. Dubravka Kuščević, dr. sc. Irena Mišurac, dr. sc. Ivana Restović, dr. sc.
Suzana Tomaš, Željka Zanchi, mr. sc. Marijo Krnić, Siniša Ninčević, Gabriela Bašić, dr.
sc. Anđela Milinović-Hrga te predstavnica studenata Ines Vitez. Sjednici je nazočila i doc.
dr. sc. Esmeralda Sunko sa Odsjeka za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.
Sjednicom predsjedava pročelnica Odsjeka za učiteljski studij, izv. prof. dr. sc. Jadranka
Nemeth-Jajić.
Vijeće Odsjeka jednoglasno je usvojilo sljedeći
Dnevni red:
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika s 12. redovite sjednice Odsjeka u akad. god. 2015./2016. te s 1., 2.,
3., 4. virtualne i 5. telefonske sjednice Odsjeka u akad. god. 2016./2017.
2. Izmjena Reda predavanja u ljetnom semestru akad. god. 2016./2017.
3. Usvajanje tema diplomskih radova
4. Obavijest o prijedlogu mjera štednje i racionalizacije poslovanja
5. Obavijest o mogućnostima pribavljanja dodatnih financijskih sredstava izradom i
organizacijom programa za tržište rada u sklopu Odsjeka
6. Razno

Ad. 1. Usvajanje zapisnika s 12. redovite sjednice Odsjeka u akad. god. 2015./2016. te s
1., 2., 3., 4. virtualne i 5. telefonske sjednice Odsjeka u akad. god. 2016./2017.
Vijeće Odsjeka jednoglasno je usvojilo zapisnike s 12. redovite sjednice Odsjeka u akad.
god. 2015./2016. te s 1., 2., 3., 4. virtualne i 5. telefonske sjednice Odsjeka u akad. god.
2016./2017.
Ad. 2. Izmjena Reda predavanja u ljetnom semestru akad. god. 2016./2017.
Zbog odlaska na porodiljni dopust dr. sc. Anđele Milinović-Hrga nastavu iz kolegija
Procesno pisanje u cijelosti će izvoditi nositeljica kolegija izv. prof. dr. sc. Jadranka
Nemeth-Jajić.

Na kolegiju Sociologija odgoja i obrazovanja, čija je nositeljica doc. dr. sc. Ivanka
Buzov, seminare će, uz doc. dr. sc. Vlahu Kovačevića, izvoditi i Toni Popović, asistent s
Odsjeka za sociologiju.
Vijeće Odsjeka jednoglasno je prihvatilo izmjene Reda predavanja u ljetnom semestru
akad. god. 2016./2017. na način da će kolegij Procesno pisanje u cijelosti izvoditi
nositeljica kolegija izv. prof. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić, dok će na kolegiju Sociologija
odgoja i obrazovanja seminare, uz doc. dr. sc. Vlahu Kovačevića, izvoditi i Toni Popović,
asistent s Odsjeka za sociologiju.
Ad. 3. Usvajanje tema diplomskih radova
Na temelju podnesenih prijava studenata Vijeće je jednoglasno usvojilo, tj. odobrilo
naslove tema diplomskih radova kod sljedećih profesora: dr. sc. Suzane Tomaš (7 tema),
doc. dr. sc. Ine Reić Ercegovac (5 tema), dr. sc. Ivane Restović (4 teme), doc. dr. sc.
Lidije Vlahović (4 teme), dr. sc. Lucijane Armande Šundov (komentor prof. dr. sc. Ivan
Bošković, 3 teme), izv. prof. dr. sc. Snježane Dobrote (3 teme), dr. sc. Dubravke Kuščević
(3 teme), Željke Zanchi (3 teme), mr. sc. Marija Krnića (2 teme), izv. prof. dr. sc.
Jadranke Nemeth-Jajić (2 teme) te po 1 tema kod prof. dr. sc. Ivana Boškovića, doc. dr.
sc. Andreje Bubić, doc. dr. sc. Tonće Jukić, doc. dr. sc. Morane Koludrović, doc. dr. sc.
Vesne Kostović-Vranješ (komentor dr. sc. Ines Blažević), dr. sc. Lade Maleš, dr. sc. Irene
Mišurac.
Ad. 4. Obavijest o prijedlogu mjera štednje i racionalizacije poslovanja
Pročelnica je izvijestila o fakultetskom Prijedlogu mjera štednje i racionalizacije
poslovanja od ljetnog semestra akad. god. 2016./2017., a koji je također e-poštom
proslijeđen svim nastavnicima Fakulteta.
Ad. 5 Obavijest o mogućnostima pribavljanja dodatnih financijskih sredstava izradom i
organizacijom programa za tržište rada u sklopu Odsjeka
Pročelnica Odsjeka je izvijestila o fakultetskom Prijedlogu mogućnosti za pribavljanje
dodatnih financijskih sredstava izradom i organizacijom programa za tržište rada. Riječ je
o dvama prijedlozima: pokretanju specijalističkog poslijediplomskog tj. doktorskog
studija iz metodika namijenjen učiteljima u osnovnoj školi i tečajevima permanentnog
metodičkog obrazovanja učitelja. Pročelnica Odsjeka o drugom prijedlogu iznijela je
mišljenje kako su tečajevi permanentnog metodičkog obrazovanja učitelja u nadležnosti
AZOO-a te tu ne vidi mogućnost ponude Odsjeka. S tim su se složili prisutni članovi
Vijeća Odsjeka.
Pročelnica Odsjeka je pročitala e-poruku prof. dr sc. Berislava Žarnića koji zbog obveza
nije mogao nazočiti sastanku Odsjeka, a koji predlaže da doktorski studij bude društvenohumanističkog predznaka. Glavni nositelj mogla bi biti Katedra za metodiku u suradnji s
pedagozima, sociolozima, psiholozima i filozofima, a nastavnički zbor mogao bi se
dopuniti unutar Fakulteta te moguće i uz suradnju s našim emeritima i suradnicima u
okviru Sveučilišta. Mogući radni naziv doktorskoga studija: Doktorski studij obrazovnih
znanosti u metodikama znanstvenih i umjetničkih područja.
Doc. dr. sc. Gloria Vickov napominje da je Učiteljski fakultet u Osijeku na sastanku
učiteljskih fakulteta održanom prošle godine u Zagrebu predložio osnivanje nacionalnog
doktorskog studija, koji su svi fakulteti podržali, te bi bilo nužno razmisliti o tome prije
eventualnog pokretanja našeg doktorskog studija. Izv. prof. dr. sc. Snježana Dobrota
predlaže doškolovanje učitelja razredne nastave sa završenim dvogodišnjim studijem ako
bi postojao dovoljan broj zainteresiranih. Također je predložila mogućnost da se umjesto
novog doktorskog studija uvrsti dodatni modul na postojeći doktorski studij

humanističkih znanosti koji organizira naš fakultet. Dr. sc. Irena Mišurac ističe da postoji
velika potreba i interes za učiteljima s dodatnim kompetencijama za rad s djecom s
posebnim potrebama te predlaže pokretanje npr. specijalističkog studija u koji bi bili
uključeni metodičari, psiholozi i drugi profili stručnjaka. Doc. dr. sc. Esmeralda Sunko
predlaže osnivanje centra koji bi dodatno educirao učitelje (i razredne i predmetne
nastave) te pojačavanje satnice metodika na kojima bi bili uključeni stručnjaci iz
određenih područja. Pročelnica Odsjeka predložila je da se umjesto pojačavanja satnice iz
metodika uvede dodatni kolegij za rad s djecom s posebnim potrebama, a koji bi zajedno
izvodili stručnjaci iz tog područja. Doc. dr. sc. Gloria Vickov naglašava da treba napraviti
financijsku konstrukciju programa te dodatno educirati nastavnike metodika.

Zapisničar:

Pročelnica Odsjeka za učiteljski studij:

Snježana Lauš

izv. prof. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić

