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Odsjek za pedagogiju
Filozofski fakultet
Sveučilište u Splitu
Klasa: 024-04/21-03//0015
Ur. br: 2181-190-02-4/1-21-0006
Split, 6. svibnja 2021.
ZAPISNIK VII. SJEDNICE VIJEĆA ODSJEKA PEDAGOGIJE
7. sjednica Vijeća Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Splitu u akademskoj godini
2020./2021., održana je 6. svibnja 2021. u 10:30 sati na adresi Poljička cesta 35, u učionici P4
i putem platforme Google meet. Poziv sjednice upućen je 24. travnja elektroničkom poštom.
Pročelnica pozdravlja uključene u sjednicu, konstatira potreban kvorum i pozdravlja Vijeće.
ČLANICA / ČLAN
1 dr. sc. Ivana Batarelo Kokić
2 dr. sc. Maja Ljubetić
3 dr. sc. Ines Blažević
4 dr. sc. Tonća Jukić
5 dr. sc. Morana Koludrović
6 dr. sc. Anita Mandarić
Vukušić
7 mr. sc. Joško Barbir
8 Sani Kunac
9 Katica Križanac
10 Maja Ćosić
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red. prof.
red. prof.
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izv. prof. / pročelnica
doc.
doc. / zamjenica pročelnice

prisustvo
da /google meet
da
da /google meet
da
da
da /google meet

asist.
asist.
predstavnica diplomskog studija
predstavnica preddiplomskog

ne
da /google meet
da /google meet
da /google meet

.
Pročelnica predlaže dopunu dnevnog reda točkom 6.) Kvote za preddiplomski i diplomski studij
Pedagogije za upis na Fakultet prijelazom s drugog visokog učilišta. Prijedlog se stavlja na
glasovanje te se jednoglasno usvaja dopunjeni Dnevni red.
Dnevni red:
1) Ovjera zapisnika virtualne 3. sjednice Odsjeka u akad. god. 2020./2021.
2) Ovjera zapisnika virtualne 4. sjednice Odsjeka u akad. god. 2020./2021.
3) Ovjera zapisnika virtualne 5. sjednice Odsjeka u akad. god. 2020./2021.
4) Ovjera zapisnika virtualne 6. sjednice Odsjeka u akad. god. 2020./2021.
5) Prijedlog kandidata za pročelnika Odsjeka za pedagogiju u mandatu 2021./2022.2023./2024.
6) Kvote za preddiplomski i diplomski studij Pedagogija za upis na Fakultet prijelazom
s drugog visokog učilišta
7) Razno
- preliminarni Red predavanja za sljedeću akad. god.
- ERASMUS+, CEEPUS 3 razmjena
- reakreditacija
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Ad 1.)
Jednoglasno usvojen zapisnik 3. sjednice Odsjeka akad.
repozitoriju sjednica Odsjeka na intranetu.
Ad 2.)
Jednoglasno usvojen zapisnik 4. sjednice Odsjeka akad.
repozitoriju sjednica Odsjeka na intranetu.
Ad 3.)
Jednoglasno usvojen zapisnik 5. sjednice Odsjeka akad.
repozitoriju sjednica Odsjeka na intranetu.
Ad 4.)
Jednoglasno usvojen zapisnik 6. sjednice Odsjeka akad.
repozitoriju sjednica Odsjeka na intranetu.

godine 2020. /2021. te postavljeni u

godine 2020. /2021. te postavljeni u

godine 2020. /2021. te postavljeni u

godine 2020. /2021. te postavljeni u

Ad 5.)
Predlaganje kandidatkinje/kandidata za pročelnicu/pročelnika Odsjeka u razdoblju
2021./2022., 2022./2023. i 2023./2024. Sukladno čl. 17. Statuta Fakulteta i čl. 12. Pravilnika o
ustroju i djelovanju odsjeka pokreće se postupak izbora pročelnice/pročelnika za trogodišnje
razdoblje.
Pravilnikom o ustroju i djelovanju odsjeka čl. 12. st. 4. prijedlog kandidature je javan, a sjednici
odsjeka prisustvuje većina ukupnog broja matičnih članica/članova Vijeća odsjeka.
Pročelnica navodi da njen mandat ističe 30. rujna 2021. Pročelnica prisutne poziva na prijavu
za pročelništvo Odsjeka za sljedeće mandatno trogodišnje razdoblje.
Prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić predlaže kandidatkinju doc. dr. sc. Ines Blažević. Drugih
prijedloga za kandidaturu pročelnice/pročelnika nije bilo. Predložena doc. dr. sc. Ines Blažević
je prihvatila kandidaturu za pročelništvo Odsjeka.
Ines Blažević je članica Vijeća Odsjeka u znanstveno-nastavnom zvanju te ispunjava uvjete za
izbor na položaj pročelnice Odsjeka za razdoblje akademskih godina 2021./22., 2022./23. i
2023./24.. Pravilnikom o ustroju i djelovanju odsjeka čl. 12. st. 5. predviđa da predložena
kandidatkinja, koja prihvaća svoju kandidaturu, dostavi Program rada i stručni Životopis.
Slijedeća sjednica u svibnju će biti izborna i provesti će se daljnja procedura izbora pročelnice
Odsjeka.
Ad 6.)
Dodana točka dnevnog reda odnosila se na kvote za upis na Fakultet prijelazom s drugog
visokog učilišta na preddiplomski i diplomski studij Pedagogija. Pročelnica je pročitala odluku
Odsjeka iz 2019. godine, koja je usvojena na Fakultetskom vijeću. Drugih prijedloga nema te
se uz suglasnost Vijeća Odsjeka ovaj stavlja na glasovanje.
Jednoglasno je usvojen prijedlog o kvoti za preddiplomske i diplomske studije te se donosi
ODLUKA
o kvoti od 1 studenta/-ice po godini studija za upis na Fakultet prijelazom s drugog visokog
učilišta.
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Usvojena odluka proslijeđena je Fakultetskom vijeću na razmatranje i konačnu valjanost.
Ad 7.)
Razno
• Preliminarni Red predavanja za akademsku godinu 2021./2022.
Pročelnica će do sljedeće sjednice Vijeća odsjeka pripremiti Red predavanja koji bi ispoštovao
očekivanja uprave i bio u skladu KUZVO.
Do sada su uvedene izmjene:
- kolegij Povijest pedagogije, doc. Ines Blažević imat će vanjsku suradnju.
- Sani Kunac, asist. umanjuje se opterećenje na Odsjeku zbog povećanog broja sati na
zajedničkim osnovama Odsjeka za njemački jezik koji uvodi nastavu diplomske razine.
Nastavnici koji imaju potrebe za izmjenama u svojim kolegijima, neka se javi pročelnici da bi
se do 15. svibnja Red predavanja uobličio pa dostavio Odsjeku na čitanje.
• CEEPUS 3 razmjena
Razmjenom CEEPUS 3 predviđen je dolazak nastavnice Elizabete Tomevske Ilievske koja će
od 15. do 30. svibnja 2021. biti u nastavnom procesu. Moguće je i da će doći prof. Elzbieta
Osewska iz Tarnowa koja se bavi područjem predškolske pedagogije. S obzirom na dinamiku
sklapanja ugovora između dviju ustanova, uspije li pravovremeno pripremiti dokumente, na
nastavu će je primiti prof. dr. sc. Maja Ljubetić.
• ERASMUS+
Ukoliko postoji interes za sklapanje sporazuma sa drugim učilištem mogu se javiti doc. dr. sc.
Aniti Mandarić Vukušić do 20. svibnja 2021. Moguće je povećati ili smanjiti kvotu na
kolegijima ili dodati /smanjiti broj kolegija za program Erasmus +.
• Reakreditacija
Elaborati preddiplomskog i diplomskog studija Pedagogija su pripremljeni za objavu na web
stranici.
Zapisnik sastavila tajnica Odsjeka Vesna Matijaš Rakonjac, dipl. iur.

pročelnica Odsjeka za pedagogiju

izv. prof. dr. sc. Tonća Jukić

