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ZAPISNIK 9. SJEDNICE VIJEĆA ODSJEKA ZA PEDAGOGIJU
9. sjednica Vijeća Odsjeka za pedagogiju, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, u akademskoj
godini 2015./2016. održana je dana 14. travnja 2016. u 11:30 sati u kabinetu 204. Pozivi materijali za
sjednicu upućeni su 11. travnja 2016. elektroničkom poštom.
Sjednici prisustvovale članice Vijeća odsjeka: izv. prof. Ivana Batarelo Kokić, pročelnica; doc. Tonća
Jukić; doc. Morana Koludrović; Sani Kunac asistentica; studentice Iva Donelli i Ivana Roguljić. Sjednici
je nazočila djelatnica na stručnom osposobljavanju za tajnicu odsjeka Mirna Štrkalj, prof.
Opravdala odsustvo sa sjednice izv. prof. Maja Ljubetić te priložila elektronički glas ZA po svim
točkama dnevnog reda. Sjednici je bio pozvan i prof. emeritus Josip Milat ali se ispričao zbog
nemogućnosti dolaska na sjednicu.

Dnevni red:
1.

Ovjera Zapisnika s 6. sjednice Vijeća Odsjeka u akademskoj godini 2015./2016.

2.

Ovjera Zapisnika s 7. virtualne sjednice Vijeća Odsjeka u akademskoj godini 2015/2016

3.

Ovjera Zapisnika s 8. virtualne sjednice Vijeća Odsjeka u akademskoj godini 2015/2016

4.

Prijedlog za raspis natječaja za radno mjesto docenta na Odsjeku za pedagogiju

5.

Razno

Pročelnica je pozdravila prisutne te upoznala Vijeće Odsjeka sa novim članicama prisutnim na današnjoj
sjednici. Nakon toga jednoglasno se prihvta predviđeni Dnevni red sjednice.

Ad. 1.
Glasovanjem jednoglasno usvojen zapisnik 6. sjednice Odsjeka u akademskoj godini 2015. /2016.
Ad. 2.
Glasovanjem jednoglasno usvojen zapisnik 7. virtualne sjednice Odsjeka u akademskoj godini 2015.
/2016.
Ad. 3.
Jednoglasno usvojen zapisnik 8. virtualne sjednice Odsjeka u akademskoj godini 2015. /2016.

Ad. 4.
Odsjeku je dodijeljeno jedno radno mjesto u znanstveno nastavnom zvanju docenta u studenom 2015.
godine.
Sukladno traženju Odsjeka na 6. sjednici, FV je odobrio radno mjesto docenta u znanstveno zvanje u
polju pedagogije, grani školske pedagogije za Odsjek. Tijekom sjednice 6. sjednice je prepoznato da
postoje stvarne nastavne potrebe u kolegijima Školska pedagogija i Multimedijska didaktika, a budući
da je studij pedagogije još u procesu dobivanja stalne dopusnice, zaključeno je da upravo školska
pedagogija treba biti prioritetna grana budućeg zaposlenika u zvanju docenta.
Odsjek predlaže Fakultetskom vijeću raspis natječaja za radno mjesto docenta na Odsjeku za
pedagogiju. Službeno na Natječaj idemo bez grane ali imamo Odluku odsjeka o prioritetnom području
društvenih znanosti, polje pedagogija. Svi članovi Odsjeka su suglasni da se na radno mjesto treba
izabrati osoba koja je svojim područjem (radnim iskustvom i znanstvenim radovima) usmjerena na
školsku pedagogiju.
Prijedlog za raspis natječaja za radno mjesto i izbor u zvanje docenta u području društvenih znanosti,
polje pedagogije na Odsjeku za pedagogiju biti će proslijeđen Fakultetskom vijeću i dekanu.
Ad. 5.
Razno



Poziv za prijavu članica Odsjeka za pročelništvo Odsjeka pedagogije za naredne dvije
akademske godine.

Sukladno čl. 12. Pravilnika o ustroju i djelovanju odsjeka pokreće se postupak izbora pročelnice za
dvogodišnje razdoblje 2016./2017. i 2017./2018. akademske godine.
Kandidatkinje za pročelnicu odsjeka predlažu se sukladno Pravilnikom o ustroju i djelovanju odsjeka
čl. 12. st. 4. Tako je prijedlog kandidature javan, a sjednici odsjeka je nazočila većina od ukupnog
broja matičnih članica Vijeća odsjeka.
Doc. dr. sc. Tonća Jukić predlože sebe i doc. dr. sc. Moranu Koludrović. Doc. dr. sc. Morana
Koludrović predložila je doc. dr. sc. Tonću Jukić.
Obe članice Vijeća odsjeka su u znanstveno-nastavnom zvanju te ispunjavaju uvjete za izbor na
položaj pročelnice. Prema čl. 12. st. 3.Pravilnika o ustroju i djelovanju odsjeka imaju pravo predložiti
kandidatkinju za pročelnicu.
Pravilnik o ustroju i djelovanju odsjeka čl. 12. st. 5. predviđa da predložene kandidatkinje koje
prihvaćaju svoju kandidaturu dostave program rada i stručni životopis..
Pročelnica je pozvala zainteresirane za kandidaturu pročelnice Odsjeka da potrebnu dokumentaciju
elektroničkim putem pošalju Pročelnici Odsjeka na službeni e-mail te potpisanu dokumentaciju
dostave u tajništvo Odsjeka. Rok za dostavu dokumenata je mjesec dana od dana održavanja ove
sjednice tj, zaključno sa 14. svibnjem 2016.



Reforma obrazovnog kurikuluma RH

7. travnja sa Irenom Mišurac održan je sastanak o čemu je izvijestila kolegica predstavnica Odsjeka u
radnoj skupini doc. dr. Morana Koludrović. Morana je pozvala članice Vijeća odsjeka da se zajedno sa

njom uključe u iščitavanje materijala kako bi se do slijedećeg sastanka mogao pripremiti osvrt na
kurikularnu reformu RH.
Na www.kurikulum.hr nalaze se dokumenti za Okvir nacionalnog kurikuluma RH (ONK).
Nakon rasprave prisutnih o spoznajama, dogovoreno je da se svatko zainteresiran može javiti
individualno. Pročelnica se zahvalila kolegici na osvrtu i angažmana i pozvala da se zainteresirane
uključe koliko mogu i pomognu.
Zaključeno je da se do 20. travnja elektroničkim putem pošalju Morani prijedlozi, kako bi se izradio
dokument. Članice Odsjeka koje su uključene u aktivnost biti će u mogućnosti osvrt na ONK RH poslati
u svoje ime kao članice Odsjeka za pedagogiju našeg Fakulteta.



Primjedbe Odsjeka na Nacrt Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja

Pozivaju se svi zainteresirani na odsjeku da ukoliko imaju primjedbe na predloženi Nacrt, elektronički
pošalju pročelnici, kako bi se sačinio dokument primjedbi te prosijedio u ime Odsjeka.
Sjednica je završila u 12 sati. Zapisnik vodila tajnica Odsjeka Vesna Matijaš Rakonjac, dipl. iur.

Pročelnica Odsjeka za pedagogiju
Izv. prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić

