SVEUČILIŠTE U SPLITU
FILOZOFSKI FAKULTET
Odsjek za učiteljski studij
Klasa: 024-04/19-03/0002
Ur.broj: 2181-190-02-10/1-19-0012

Split, 11. lipnja 2019.
ZAPISNIK
s 9. sjednice Vijeća Odsjeka za učiteljski studij u akad. god. 2018./2019., održane u utorak, 11.
lipnja 2019. u 10,30 sati u učionici P12.
Nazočni:
izv. prof. dr. sc. Snježana Dobrota, izv. prof. dr. sc. Nikola Glamuzina, izv. prof. dr. sc. Vesna
Kostović-Vranješ, doc. dr. sc. Bruno Ćurko, doc. dr. sc. Damir Jurko, doc. dr. sc. Lidija
Vlahović, dr. sc. Dubravka Kuščević, dr. sc. Suzana Tomaš, Bojan Babin, dr. sc. Mila Bulić,
Eva Jakupčević, Josipa Jurić, mr. sc. Ana Sarić, dr. sc. Anđela Milinović-Hrga te doc. dr. sc.
Marija Brajčić sa Odsjeka za rani i predškolski odgoj i obrazovanje i izv. prof. dr. sc. Ina Reić
Ercegovac sa samostalne Katedre za psihologiju.
Sjednicom predsjedava pročelnica Odsjeka za učiteljski studij doc. dr. sc. Lidija Vlahović.
Vijeće Odsjeka je jednoglasno usvojilo sljedeći
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice, 7. virtualne sjednice i 8. virtualne sjednice Odsjeka u
akad. god. 2018./2019.
2. Prijedlog Reda predavanja za akad. god. 2019./2020.
3. Imenovanje Povjerenstva za provedbu dodatne provjere i prijedlog rasporeda dežurstava
4. Razno
Ad 1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice, 7. virtualne sjednice i 8. virtualne sjednice u akad.
god. 2018./2019.
Kolega izv. prof. dr. sc. Nikola Glamuzina uputio je prigovor na zapisnik 6. sjednice i to na
rečenicu u točki Ad. 6. koja glasi „To je, nažalost, u ovom trenutku nemoguće jer je lista
upućena u Ministarstvo s točno navedenim imenima." Naime, kako su već upućeni u proceduru
neki od raspisa natječaja za napredovanja, a očekuje ih se oko 30-ak i također postoji mogućnost
za raspis još nekoliko natječaja za napredovanja koja zasad nisu navedena imenom i
prezimenom, te bi se u jedan od njih uvrstio i kolega izv. prof. dr. sc. Nikola Glamuzina.
Vijeće Odsjeka je jednoglasno usvojilo zapisnike sa 6. sjednice, 7. virtualne sjednice i 8.
virtualne sjednice Odsjeka u akad. god. 2018./2019.
Ad 2. Prijedlog Reda predavanja za akad. god. 2019./2020.
Članovi Vijeća Odsjeka e-poštom su 4. lipnja 2019. dobili na razmatranje prijedlog Reda
predavanja. Nakon kraće rasprave Vijeće Odsjeka je jednoglasno usvojilo Red predavanja za
akad. god. 2019./2020.
Ad 3. Imenovanje Povjerenstva za provedbu dodatne provjere i prijedlog rasporeda dežurstava

Uz dvoje članova Povjerenstva koje će imenovati Odsjek za rani i predškolski odgoj i
obrazovanje, Povjerenstvo za provedbu dodatne provjere vještina i sposobnosti za upis na 1.
godinu sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog Učiteljskog studija za akad.
god. 2019./2020. predlaže se u sljedećem sastavu: doc. dr. sc. Lidija Vlahović, doc. dr. sc. Irena
Mišurac, dr. sc. Lada Maleš.
Vijeće Odsjeka je jednoglasno izglasalo Povjerenstvo za provedbu dodatne provjere vještina i
sposobnosti za upis na 1. godinu sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog
Učiteljskog studija za akad. god. 2019./2020. u sljedećem sastavu:
1. dr. sc. Lidija Vlahović (predsjednica)
2. dr. sc. Irena Mišurac (članica)
3. dr. sc. Lada Maleš (članica)
Dogovoren je raspored dežurstava na dodatnoj provjeri koja će se održati 3. i 4. srpnja 2019.
Svim nastavnicima koji su angažirani na dodatnoj provjeri bit će poslan raspored s detaljnim
uputama.
Ad 3. Razno
Izv. prof. dr. sc. Snježana Dobrota je obavijestila članove Odsjeka o održavanju 12. Dana
osnovne škole Splitsko-dalmatinske županije u listopadu 2019. koje će organizirati Katedra za
metodiku.

Zapisnik sastavila:

Pročelnica Odsjeka za učiteljski studij:

Snježana Lauš

doc. dr. sc. Lidija Vlahović

