SVEUČILIŠTE U SPLITU
FILOZOFSKI FAKULTET
Odsjek za učiteljski studij
Klasa: 024-04/21-03/0002
Ur.broj: 2181-190-02-10/1-21-0008
Split, 9. ožujka 2021.
ZAPISNIK
s 10. sjednice Vijeća Odsjeka za učiteljski studij u akad. god. 2020./2021., održane u utorak 9.
ožujka 2021. u 15 sati u učionici P2 i online na platformi Google Meet.
Nazočni:
prof. dr. sc. Snježana Dobrota, izv. prof. dr. sc. Helena Dragić, izv. prof. dr. sc. Nikola
Glamuzina, izv. prof. dr. sc. Lidija Vlahović, doc. dr. sc. Damir Jurko, doc. dr. sc. Dubravka
Kuščević, doc. dr. sc. Gordana Laco, doc. dr. sc. Anđela Milinović Hrga, doc. dr. sc. Irena
Mišurac, doc. dr. sc. Ivana Odža, doc. dr. sc. Ivana Restović, doc. dr. sc. Suzana Tomaš, dr. sc.
Lada Maleš, Nives Baranović, dr. sc. Marijo Krnić, dr. sc. Mila Bulić, dr. sc. Bojan Babin, mr.
sc. Ana Sarić, Eva Jakupčević, i Josipa Jurić.
Odsutni opravdano: doc. dr. sc. . Bruno Ćurko, izv. prof. dr. sc. Gloria Vickov, Siniša Ninčević,
v. lektor.
Sjednicom predsjedava pročelnica Odsjeka za učiteljski studij doc. dr. sc. Ivana Restović.
Vijeće Odsjeka je jednoglasno usvojilo sljedeći
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 17. virtualne sjednice Odsjeka u akad. god. 2019./2020., te iz
akad. god. 2020./2021.: 1. i 2. virtualne, 3., 4., i 5. online, 6., 7., 8. i 9. virtualne sjednice
Odsjeka
2. Usvajanje tema diplomskih radova
3. Usvajanje novog Protokola o provedbi dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti
za upis na 1. godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog
Učiteljskog studija
4. Razno
Ad 1. Usvajanje zapisnika sa 17. virtualne sjednice Odsjeka u akad. god. 2019./2020., te iz
akad. god. 2020./2021.: 1. i 2. virtualne, 3., 4., i 5. online, 6., 7., 8. i 9. virtualne sjednice
Odsjeka
Vijeće Odsjeka je jednoglasno usvojilo zapisnike sa 17. virtualne sjednice Odsjeka u akad. god.
2019./2020., te iz akad. god. 2020./2021.: 1. i 2. virtualne, 3., 4., i 5. online, 6., 7., 8. i 9.
virtualne sjednice Odsjeka.

Ad 2. Usvajanje tema diplomskih radova
Na temelju podnesenih prijava studenata Vijeće je jednoglasno usvojilo, tj. odobrilo naslove
tema diplomskih radova kod sljedećih profesora: prof. dr. sc. Snježane Dobrote (4 teme), doc.
dr. sc. Lucijane Armande Šundov (3 teme), doc. dr. sc. Dubravke Kuščević (3 teme), doc. dr.
sc. Ivane Odže (3 teme), doc. dr. sc. Ivane Restović (3 teme), izv. prof. dr. sc. Vesne KostovićVranješ (2 teme), doc. dr. sc. Anđele Milinović Hrge (2 teme), izv. prof. dr. sc. Lidije Vlahović
(2 teme), dr. sc. Tee-Tereze Vidović Schreiber (2 teme) te po 1 tema kod prof. dr. sc. Sonje
Kovačević, prof. dr. sc. Maje Ljubetić, izv. prof. dr. sc. Mladenka Domazeta, izv. prof. dr. sc.
Glorije Vickov, doc. dr. sc. Suzane Tomaš i dr. sc. Marija Krnića.
Ad 3. Usvajanje novog Protokola o provedbi dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti
za upis na 1. godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studija
Nakon rasprave u kojoj su članovi Vijeća Odsjeka iznijeli svoje prijedloge i sugestije u vezi
predloženog Protokola o provedbi dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti za upis na
1. godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog studij isti je
jednoglasno usvojen te će biti upućen u daljnju proceduru. Protokol će se primjenjivati od akad.
god. 2021./2022. uz mogućnost promjene zbog prilagođavanja potrebama studija.
Ad 4. Razno
Pročelnica je podsjetila članove Vijeća Odsjeka da se prema dopuni Odluke o podjeli i načinu
normiranja radnog vremena nastavnika i suradnika Filozofskog fakulteta u Splitu za akad. god.
2020./2021. nastava koja se izvodi na obveznim i izbornim predmetima s pet ili manje studenata
izvodi kao konzultativna nastava, odnosno jedna trećina satnice nastave predmeta te se i
evidentira jedna trećina nastavnih sati.
Pročelnica je također zamolila članove Vijeća Odsjeka da ponude svoje izborne predmete
studentima 1. godine studija s obzirom na mali broj predmeta koji studenti mogu upisati.
Dr. sc. Marijo Krnić, ECTS koordinator Odsjeka za učiteljski studij, je obavijestio članove
Vijeća Odsjeka da će revidirani popis predmeta koji se mogu ponuditi Erasmus studentima na
engleskom jeziku biti na snazi od sljedeće akademske godine. Trenutno se Erasmus studentima
nudi 30-ak predmeta u obliku konzultativne nastave, a svi nastavnici koji do sada nisu, a žele
ponuditi svoje predmete na engleskom jeziku se mogu u bilo kojem trenutku javiti kolegi
Krniću. Kolega Krnić je upozorio na mali broj studenata Učiteljskog studija koji odlazi na
Erasmus jer im se pri povratku ne priznaju postignuća koja ostvare na drugim sveučilištima. S
obzirom na to da će se kvaliteta nekog studija proučavati kroz broj dolaznih i odlaznih Erasmus
studenata treba razmisliti o načinu rješavanja ove situacije.

Zapisnik sastavila:

Pročelnica Odsjeka za učiteljski studij:

Snježana Lauš

doc. dr. sc. Ivana Restović

