SVEUČILIŠTE U SPLITU
FILOZOFSKI FAKULTET
Odsjek za učiteljski studij
Teslina 12
Klasa: 024-04/14-03/0003
Ur.broj: 2181-190-02-10/1-14-0013

Split, 21. 5. 2014.
ZAPISNIK
sa 7. sjednice Vijeća Odsjeka za učiteljski studij u akad. god. 2013./2014., održane u
srijedu, 21. 5. 2014. u 12 sati u učionici 16.
Nazočni:
prof. dr. sc. Berislav Žarnić, izv. prof. dr. sc. Snježana Dobrota, izv. prof. dr. sc. Jadranka
Nemeth-Jajić, doc. dr. sc. Damir Jurko, doc. dr. Vesna Kostović-Vranješ, doc. dr. sc.
Lidija Vlahović, dr. sc. Dubravka Kuščević, dr. sc. Irena Mišurac, Željka Zanchi, Nives
Baranović, mr. sc. Ivana Dujmović, mr. sc. Suzana Tomaš, Siniša Ninčević, dr. sc.
Gordana Laco, Gabrijela Bašić, mr. sc. Marijo Krnić, Anđela Milinović te predstavnica
studenata Monika Gruja.
Sjednicom predsjedava pročelnica Odsjeka za učiteljski studij, dr. sc. Irena Mišurac.
Vijeće Odsjeka je jednoglasno usvojilo sljedeći
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Vijeća Odsjeka održane 4. 3. 2014. te sa 5. i 6.
virtualne sjednice Vijeća Odsjeka
2. Red predavanja za akad. god. 2014./2015.
3. Ujednačavanje novih syllabusa i životopisa
4. Prijedlog izmjena programa Učiteljskog studija
5. Dogovor oko uvjeta prijelaza s drugih visokih učilišta
6. Razno
Ad. 1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Vijeća Odsjeka održane 4. 3. 2014. te sa 5. i 6.
virtualne sjednice Vijeća Odsjeka
Vijeće Odsjeka je jednoglasno usvojilo zapisnike sa 4. sjednice Vijeća Odsjeka održane
4. 3. 2014. te sa 5. i 6. virtualne sjednice Vijeća Odsjeka.
Ad. 2. Red predavanja za akad. god. 2014./2015.
Nakon prezentacije Reda predavanja Vijeće Odsjeka je jednoglasno usvojilo Red
predavanja za akad. god. 2014./2015.
Ad. 3. Ujednačavanje novih syllabusa i životopisa
Pročelnica je obavijestila članove Vijeća da je većina syllabusa i životopisa za novi
program Učiteljskog studija prikupljena, međutim potrebno ih je sve ujednačiti kako bi se
gotov elaborat mogao poslati na Sveučilište. Pročelnica će članovima Vijeća poslati

primjer syllabusa i životopisa prema kojem bi svi nastavnici trebali urediti svoje
syllabuse i životopise i dostaviti ih mailom najkasnije do 1. 6. 2014. godine.
Ad. 4. Prijedlog izmjena programa Učiteljskog studija
Pročelnica je predstavila dorađeni program Učiteljskog studija studija koje je sastavila
radna skupina za izmjene studijskih programa u sastavu izv. prof. dr. sc Snježana
Dobrota, izv. prof. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić i dr. sc. Irena Mišurac.
Novi kolegiji koji će biti uvršteni u program studija također se trebaju poslati mailom
najkasnije do 1. 6. 2014. godine.
Nakon rasprave Vijeće Odsjeka je sa 17 glasova za i 1 glasom protiv prihvatilo prijedlog
izmjena programa Učiteljskog studija. Gordana Laco protivi se odluci radne skupine da
se oba kolegija iz hrvatskoga jezika, Hrvatski jezik 1 i Hrvatski jezik 2, stavljaju na 1.
godinu studija (1. i 2. semestar), a Jezična kultura na 2. godinu (3. semestar).
Doc. dr. Vesna Kostović-Vranješ je predstavila prijedlog smjera 3 koji do sada nije bio
prepoznat na tržištu rada za razliku od smjera 1 (Rano učenje engleskoga jezika) i smjera
2 (Informacijska i komunikacijska tehnologija u učenju i poučavanju). Novi smjer 3 bi se
sada zvao Interdisciplinarni smjer 3 – obrazovanje za održivi razvoj.
Vijeće Odsjeka je jednoglasno prihvatilo prijedlog smjera 3 pod nazivom
Interdisciplinarni smjer 3 – obrazovanje za održivi razvoj.
Ad. 5. Dogovor oko uvjeta prijelaza s drugih visokih učilišta
Nakon kraće rasprave Vijeće Odsjeka je jednoglasno prihvatilo odluku da se dozvoli
prijelaz za najviše 5 studenata s drugih visokih učilišta i to samo na 2. godini studija.
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