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ZAPISNIK XI. SJEDNICE VIJEĆA ODSJEKA ZA PEDAGOGIJU
11. sjednica Vijeća Odsjeka za PEDAGOGIJU Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, u
akademskoj godini 2017./2018. održana je dana 2. svibnja 2018. u 11:30 h na adresi Poljička 35.
Najava održavanja sjednice elektroničkim putem poslana je 22. travnja, a Poziv s prijedlogom
dnevnog reda i materijalima za sjednicu otpremljeni su elektroničkom poštom 25. IV. 2018.
članicama/članu Vijeća Odsjeka za pedagogiju.
Sjednici su prisustvovale članice Vijeća Odsjeka: prof. dr. sc. Maja Ljubetić; prof. dr. sc. Ivana
Batarelo Kokić; doc. dr. sc. Ines Blažević; doc. dr. sc. Tonća Jukić, pročelnica; dr. sc. Anita Mandarić
Vukušić, pred.; mr. sc. Joško Barbir, asist; Sani Kunac asist; Ana Vranješ zamjena studentske
predstavnice Ive Donelli. Odsustvo opravdala doc. dr. sc. Morana Koludrović te studentske
predstavnice Josipa Šalinović i Iva Donelli.
Na sjednici Odsjeka pedagogije jednoglasno je usvojen predloženi Dnevni red kakav je bio u pozivu
sjednice.
DNEVNI RED
1. Ovjera Zapisnika s 8. sjednice Vijeća Odsjeka za pedagogiju u akademskoj godini
2017./2018.
2. Ovjera Zapisnika s virtualne 9. sjednice Vijeća Odsjeka za pedagogiju u akademskoj godini
2017./18.
3. Ovjera Zapisnika s virtualne 10. sjednice Vijeća Odsjeka za pedagogiju u akademskoj godini
2017./18.
4. Usvajanje Reda predavanja na Odsjeku za pedagogiju u akad. god. 2018./2019.
5. Plan izmjena i dopuna studijskih programa za 2019./2020.
6. Upisne kvote za diplomski studij pedagogije
7. Razno:
a. Najava kandidatura za izbor pročelnika za mandatno razdoblje 2018/2019.2020/2021.
b. Suradnja s Katedrom za psihologiju – sudjelovanje izbornim kolegijima na
samofinancirajućem preddiplomskom studiju psihologije na engleskom jeziku
c. Iskustva i prijedlog suradnje sa Sveučilištem u Beogradu

Ad. 1.

Jednoglasno je usvojen Zapisnik 8. sjednice Vijeća Odsjeka za pedagogiju u akademskoj godini
2017./2018., objavljen je na intranetu u repozitoriju sjednica Odsjeka za pedagogiju.
Ad. 2.
Jednoglasno je usvojen Zapisnik 9. virtualne sjednice Vijeća Odsjeka za pedagogiju u akademskoj
godini 2017./2018., objavljen je na intranetu u repozitoriju sjednica Odsjeka za pedagogiju.

Ad. 3.
Jednoglasno je usvojen Zapisnik 10. virtualne sjednice Vijeća Odsjeka za pedagogiju u akademskoj
godini 2017./2018., objavljen je na intranetu u repozitoriju sjednica Odsjeka za pedagogiju.
Ad. 4.
Materijal koji se nalazio uz poziv je predloženi Red predavanja za 2018./2019. akademsku godinu koji
je pročelnica sastavila u skladu s ranije predloženim izmjenama i dopunama u dogovoru s članovima
Odsjeka te predmetnim nastavnicima koji izvode nastavu na Odsjeku. Pročelnica je predstavila i
objasnila izmjene nastale u odnosu na aktualni Red predavanja. Glavne promjene se odnose na
obvezne kolegije Povijest pedagogije i Uvod u metodiku jezično-umjetničkog područja gdje se mijenja
nositeljstvo kolegija, a i uvedena su 3 nova izborna kolegija prihvaćena na Senatu.
Na traženje prodekana doc. D. Hrena zbog preopterećenosti, na obveznom kolegiju Psihologija
motivacije i socijalizacije u razredu na nastavu seminara uvodi se vanjska suradnica dr. Katija Kalebić
Jakupčević, za sljedeće dvije godine. Po ovoj točki dnevnog reda uslijedila je diskusija, posebno što se
dodaje vanjska suradnica na obveznom kolegiju, a plan je minimalizirati vanjsku suradnju. Budući da
je riječ o opravdanom razlogu, kraćem razdoblju i manjem broju sati, Odsjek je suglasan s uvođenjem
vanjskog suradnika.
Red predavanja za 2018./2019. jednoglasno je usvojen te će biti proslijeđen prodekanu za Fakultetsko
vijeće na odobrenje.
Ad. 5.
Plan Izmjena i dopuna studijskih programa Pedagogije za akademsku godinu 2019./2020. treba
dostaviti do rujna upravi Fakulteta i to jednokratno sve planirane izmjene.
Pročelnica je otvorila diskusiju o tome kako članovi Odsjeka vide metodike, imaju li prijedloge novih
izbornih kolegija te na koje načine se može ostvariti višegodišnje nastojanje da članice i članovi
Odsjeka većinu svog nastavnog opterećenja ostvaruju na matičnom odsjeku. Odsjek se jednoglasno
složio da kolegiji uvoda u metodike trebaju biti integrirani u jedan metodički kolegij, nositeljice doc.
Ines Blažević. Time se otvara prostor za uvođenje 2 nova kolegija, pri čemu je jednoglasno odlučeno
da će jednome nositeljica biti doc. Koludrović, a drugome dr. Mandarić Vukušić. Slijede izrade silaba
triju novih kolegija i izmjena elaborata do rujna te razgovori s metodičarima, dosadašnjim
izvoditeljima uvoda u metodike.
Ad. 6.
Upisne kvote za diplomski studij pedagogije su 30 upisanih, a ove se godine tražilo povećanje na 34
upisana. Preporuka Sveučilišta i uprave je da se na diplomskom studiju pedagogije poveća upisna
kvota na 50 studenata, no članovi Vijeća se nisu s tim prijedlogom složili nego je jednoglavno
usvojeno povećanje upisne kvote na maksimalno 35 studenata.
Također Odsjek će tražiti da se vježbe provode u grupama do 15 studenata jer su do sada uglavnom
vježbovne grupe premašivale minimalnu kvotu studenata.
Ad. 7.
Razno
a) Sukladno Pravilniku o ustroju i djelovanju Odsjeka, (čl. 12.) na ovoj sjednici se ističe kandidatura
za sljedeće trogodišnje razdoblje pročelnice/-ka na Odsjeku.

U Pozivu za sjednicu najavljen je prijedlog kandidatura za izbor pročelnika/pročelnice za mandatno
razdoblje 2018/2019.-2020/2021. Pročelnica je kontaktirala odsutnu doc. Koludrović koja nije imala
prijedlog po ovoj točki dnevnog reda. Pročelnica predlaže sebe. Nitko drugi nije imao prijedloga.
Prisutni su pozdravili njenu kandidaturu. Doc. Tonća Jukić je kandidatkinja za izbor te će dostaviti
životopis i program rada 15 dana prije izborne sjednice .
b) Za suradnju s Katedrom za psihologiju u sudjelovanju na izbornim kolegijima za samofinancirajući
preddiplomski studij psihologije na engleskom jeziku, potrebno je dostaviti pročelnici naziv kolegija
sa odgovarajućim syllabusom te će Odsjek poslati samostalnoj katedri psihologije zajednički popis.
c) Dekanica je uputila Odsjeku dopis u kojem se traži od članica Odsjeka iskustva i prijedlog suradnje
sa Sveučilištem u Beogradu, koje će dekanica posjetiti. Po ovoj točki članice Odsjeka nemaju takvih
iskustava ni ranije ostvarenih kontakata.
d) Za održavanje konferencije u čast prof. emeritusa dr. Josipa Milata za sada se radi na prikupljanju
sredstava kako bi konferencija bila bez kotizacije. U postupku su dogovori oko toga hoće li skup biti
organiziran samo od strane Odsjeka i FFST-a ili i od HPD-a. Događaj bi se trebao održati početkom
sljedeće akademske godine.
e) Studentska predstavnica nije imala prijedloge ili pitanja u svezi studentske problematike.

pročelnica Odsjeka za pedagogiju
doc. dr. sc. Tonća Jukić

