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ZAPISNIK
s 9. virtualne sjednice Vijeća Odsjeka za učiteljski studij u akad. godini 2015./2016. održane
od 29. lipnja do 4. srpnja 2016. godine.
Elektroničkom poštom članovima Vijeća Odsjeka pročelnica je dana 29. lipnja 2016. uputila
Poziv za virtualnu sjednicu, a 30. lipnja 2016. dnevni red dopunjen je točkom 4.
Dnevni red:
1. Pokretanje postupka izbora doc. dr. sc. Glorije Vickov u znanstveno zvanje višeg
znanstvenog suradnika i na radno mjesto izvanrednog profesora ili pokretanje postupka izbora
u više znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i reizbora na radno mjesto docenta
2. Pokretanje postupka izbora Dijane Dvornik, pred., u naslovno nastavno zvanje višega
predavača
3. Izmjena u Redu predavanja nositelja i izvoditelja kolegija Vizualno modeliranje
4. Prijedlog Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja za izbor Gordane Laco u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto docentice za znanstveno područje humanističkih znanosti,
polje filologija, grana kroatistika.
Ad. 1.
Doc. dr. sc. Gloria Vickov upućuje molbu Vijeću Odsjeka za pokretanje postupka izbora u
znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za znanstveno područje humanističke znanosti,
polje filologija, grana anglistika, i na radno mjesto izvanredne profesorice s obzirom na to da
joj je 15. lipnja 2016. istekao izbor u znanstveno zvanje, a izbor u znanstveno-nastavno zvanje
istječe joj 1. srpnja 2016. godine. Također, ako Fakultet trenutačno ne raspolaže
odgovarajućim koeficijentom, upućuje molbu za pokretanjem postupka izbora u više
znanstveno zvanje više znanstvene suradnice i postupka reizbora na radno mjesto docenta.
Predlaže se sljedeće Stručno povjerenstvo:
1. prof. dr. sc. Jelena Mihaljević Djigunović (redovita profesorica u trajnom zvanju, u miru)
(predsjednica povjerenstva)
2. prof. dr. sc. Danica Škara (Filozofski fakultet u Splitu) (članica povjerenstva)
3. prof. dr. sc. Marina Marasović Alujević (Filozofski fakultet u Splitu) (članica
povjerenstva).
Od ukupno 23 člana Vijeća Odsjeka glasovalo je 18 članova. Vijeće Odsjeka je jednoglasno
prihvatilo molbu doc. dr. sc. Glorije Vickov te je donijelo Odluku o pokretanju postupka
izbora doc. dr. sc. Glorije Vickov u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i na radno

mjesto izvanrednog profesora ili pokretanje postupka izbora u više znanstveno zvanje višeg
znanstvenog suradnika i reizbora na radno mjesto docenta.
Ad. 2.
Dijani Dvornik, pred., vanjskoj suradnici na kolegijima Metodika nastave hrvatskoga jezika 2
i Metodika nastave hrvatskoga jezika 3 (nositeljica kolegija izv. prof. dr. sc. Jadranka
Nemeth-Jajić), u svibnju ove godine proteklo je pet godina u naslovnom nastavnom zvanju
predavača te se Vijeću Odsjeka za učiteljski studij upućuje molba za pokretanjem postupka
izbora u naslovno nastavno zvanje višeg predavača za znanstveno područje humanističke
znanosti, polje interdisciplinarne humanističke znanosti, grana metodika nastavnih predmeta
humanističkih znanosti.
Predlaže se Stručno povjerenstvo u sastavu:
1. izv. prof. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić (Filozofski fakultet u Splitu) (predsjednica
povjerenstva)
2. izv. prof. dr. sc. Ivan Bošković (Filozofski fakultet u Splitu) (član povjerenstva)
3. doc. dr. sc. Tamara Turza-Bogdan (Učiteljski fakultet u Zagrebu) (članica povjerenstva).
Od ukupno 23 člana Vijeća Odsjeka glasovalo je 18 članova. Vijeće Odsjeka je jednoglasno
prihvatilo molbu Dijane Dvornik, pred., te je donijelo Odluku o pokretanju postupka izbora
Dijane Dvornik, pred., u naslovno nastavno zvanje višega predavača za znanstveno područje
humanističke znanosti, polje interdisciplinarne humanističke znanosti, grana metodika
nastavnih predmeta humanističkih znanosti.
Ad. 3.
U Redu predavanja za akad. god. 2016./2017. usvojenom na 6. sjednici Vijeća Odsjeka za
učiteljski studij dosadašnja nositeljica i izvoditeljica kolegija doc. dr. sc. Ani Grubišić s
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu držala je kolegij Vizualno modeliranje, koji
zbog novonastalih obveza u sljedećoj akademskoj godini neće više moći držati, a koji je
obvezan kolegij na smjeru 2. Stoga se moli Vijeće Odsjeka za učiteljski studij da nositeljstvo i
izvedbu toga kolegija u sljedećoj akademskoj godini povjeri dr. sc. Jeleni Nakić, u zvanju
predavača, s Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta u Splitu. Uz poziv za virtualnu sjednicu
Vijeća Odsjeka priložen je životopis dr. sc. Jelene Nakić.
Od ukupno 23 člana Vijeća Odsjeka glasovalo je 18 članova. Vijeće Odsjeka je jednoglasno
prihvatilo Prijedlog izmjene Reda predavanja i opterećenja za akad. god. 2016./2017. na način
da će nositeljstvo i izvedbu kolegija Vizualno modeliranje preuzeti dr. sc. Jelene Nakić, pred.,
s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu.
Ad. 4.
Vijeću Odsjeka za učiteljski studij dr. sc. Gordana Laco upućuje molbu da odobri Stručno
povjerenstvo u postupku izbora na radno mjesto docentice u sljedećem sastavu:
1. doc. dr. sc. Anita Runjić-Stoilova (Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu) (predsjednica
povjerenstva)
2. doc. dr. sc. Marijana Tomelić Ćurlin, (Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu) (članica
Povjerenstva)
3. izv. prof. dr. sc. Sanja Vulić, Hrvatski studiji (Sveučilište u Zagrebu) (članica Povjerenstva)
Naime, na sjednici Vijeća Odsjeka za učiteljski studij od 10. veljače 2016. jednoglasno je
odlučeno da se pokrene postupak za izbor Gordane Laco u znanstveno-nastavno zvanje i na
radno mjesto docentice.

Za to je bilo predloženo povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Joško Božanić Filozofski fakultet
u Splitu), prof. dr. sc. Diana Stolac (Filozofski fakultet u Rijeci) i prof. dr. sc. Anđela Frančić
(Filozofski fakultet u Zagrebu), koje je dalo svoje mišljenje u postupku izbora u znanstveno
zvanje.
Postupak izbora za znanstveno zvanje je okončan i pristupnica Gordana Laco stekla je zvanje
znanstvenoga suradnika te za nastavak postupka izbora iz praktičnih razloga predlaže
povjerenstvo kako je navedeno.
Od ukupno 23 člana Vijeća Odsjeka glasovalo je 18 članova. Vijeće Odsjeka je jednoglasno
prihvatilo molbu dr. sc. Gordane Laco i prihvatilo prijedlog za imenovanje Stručnog
povjerenstva za davanje mišljenja za izbor Gordane Laco u znanstveno-nastavno zvanje i na
radno mjesto docentice za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana
kroatistika.
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