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ZAPISNIK
10. SJEDNICE VIJEĆA ODSJEKA
ZA RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
U AKAD. GOD. 2015./2016.

Prisutni: izv. prof. dr. sc. Hicela Ivon, doc. dr. sc. Esmeralda Sunko, doc. dr. sc. Marija
Brajčić, dr. sc. Branimir Mendeš, v. pred., dr. sc. Vladan Vuletin, poslijedoktorand, Marija
Pavić, predstavnica studenata.
Odsutni: doc. dr. sc. Goran Sučić
Ostali prisutni: Snježana Lauš, tajnica Odsjeka
Sjednica je otvorila i vodila izv. prof. dr. sc. Hicela Ivon. Predložila je sljedeći

DNEVNI RED:

1. Koncepcija Reda predavanja za akad. god. 2016./2017.
2. Tekuća problematika
3. Razno
Ad./1. U ovoj točki Dnevnog reda pročelnica izv. prof. dr. sc. Hicela Ivon predstavila je
koncepciju Reda predavanja Odsjeka za rani i predškolski odgoj i obrazovanje za akad. god.
2016./2017. Naglasila je da puno opterećenje iznosi 120% norma sata.
Zaključak:
S obzirom da u Redu predavanja nedostaju neke pojedinosti, kompletirani dokument uputit će
se na razmatranje članovima Vijeća Odsjeka putem virtualne sjednice koja će se održati 12. i
13. svibnja 2016.

Ad./2: Izv. prof. dr. sc. Maja Ljubetić se obratila Odsjeku sa molbom da se u Red predavanja
za akad. god. 2015./2016. ponovno uvrsti Anita Mandarić Vukušić za kolegij Partnerstvo s

roditeljima i lokalnom zajednicom, a koja je izabrana u nastavno zvanje i na radno mjesto
predavača te od 1. svibnja 2016. preuzima nastavne obveze na kolegijima čija je nositeljica
izv. prof. dr. sc. Maja Ljubetić.
Zaključak:
Usvaja se izmjena Reda predavanja za akad. god. 2015./2016. na način da će se uz nositeljicu
kolegija Partnerstvo s roditeljima i lokalnom zajednicom izv. prof. dr. sc. Maju Ljubetić
uvrstiti i Anita Mandarić Vukušić koja je izabrana u nastavno zvanje i na radno mjesto
predavača te od 1. svibnja 2016. preuzima nastavne obveze na kolegijima čija je nositeljica
izv. prof. dr. sc. Maja Ljubetić.
Također, Pročelnica je pokrenula postupak za izbor pročelnika Odsjeka za mandatno
razdoblje 2016./2017. i 2017./2018. te kao kandidata predložila dr. sc. Branimira Mendeša, a
za drugog kandidata prijavila se doc. dr. sc. Marija Brajčić. Kandidati za pročelnika će poslati
program rada za svoj mandat te stručni životopis. Kandidat dr. sc. Branimir Mendeš je
odustao od daljnjeg postupka.
Ad./3.: Pročelnica Odsjeka izv. prof. dr. sc. Hicela Ivon je obavijestila članove Vijeća da će
uskoro biti objavljen natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na
radno mjesto višeg predavača na Odsjeku za znanstveno područje humanističkih znanosti,
polje filologija, grana kroatistika (popunjavanje slobodnog mjesta izvanrednog profesora zbog
odlaska u mirovinu), a što je u skladu sa usvojenom strategijom Odsjeka u akad. god.
2015./2016.
Pročelnica je najavila održavanje skupa 23. i 24. rujna 2016 na temu „Dijete, knjiga i novi
mediji“. Suorgranizatori su Odsjek za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Odsjek za
učiteljski studij te Savez društava Naša djeca Hrvatske.
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