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ZAPISNIK
s 10. virtualne sjednice Vijeća Odsjeka za učiteljski studij u akad. godini 2015./2016. održane
od 18. srpnja do 19. srpnja 2016. godine.
Elektroničkom poštom članovima Vijeća Odsjeka pročelnica je dana 18. srpnja 2016. uputila
Poziv za virtualnu sjednicu.
Dnevni red:
1. Prihvaćenje prijedloga za raspis natječaja za izbor jednog zaposlenika (m/ž) na radno
mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, iz znanstvenog područja
društvene znanosti, znanstvenog polja Pedagogija, znanstvene grane didaktika, predmet
Metodika prirode i društva na Odsjeku za učiteljski studij, na neodređeno vrijeme u punom
radnom vremenu
2. Prihvaćenje prijedloga za raspis natječaja za izbor jednog zaposlenika (m/ž) na radno
mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent, iz znanstvenog područja humanističke
znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene grane kroatistika na Odsjeku za učiteljski
studij, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
3. Prihvaćanje prijedloga za raspis natječaja za izbor jednog zaposlenika (m/ž) na radno
mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent, za interdisciplinarno područje
znanosti, polje Obrazovne znanosti (polje matematika, polje pedagogija) na Odsjeku za
učiteljski studij, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
Ad. 1.
Riječ je o doc. dr. sc. Vesni Kostović-Vranješ, za koju je Odluka o pokretanju postupka
reizbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta i pokretanju postupka izbora u znanstveno
zvanje višeg znanstvenog suradnika za područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana
didaktika, predmet Metodika nastave prirode i društva, donesena na virtualnoj sjednici Vijeća
Odsjeka za učiteljski studij od 9. prosinca 2014.
Od ukupno 23 člana Vijeća Odsjeka glasovalo je 17 članova. Vijeće Odsjeka je jednoglasno
donijelo Odluku o pokretanju postupka izbora doc. dr. sc. Vesne Kostović-Vranješ u
znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje društvene
znanosti, polje pedagogija, grana didaktika, predmet Metodika nastave prirode i društva na
osnovi koje će se raspisati natječaj.

Ad. 2.
Riječ je o dr. sc. Gordani Laco, poslijedoktorandici, za koju je Odluka o pokretanju postupka
za izbor u zvanje i na radno mjesto docenta donesena na 5. sjednici Vijeća Odsjeka za
učiteljski studij od 10. veljače 2016., a na 9. virtualnoj sjednici od 30. lipnja 2016. prihvaćeno
sljedeće Stručno povjerenstvo:
1. doc. dr. sc. Anita Runjić-Stoilova (Filozofski fakultet u Splitu)
2. doc. dr. sc. Marijana Tomelić-Ćurlin (Filozofski fakultet u Splitu)
3. izv. prof. dr. sc. Sanja Vulić (Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu)
Od ukupno 23 člana Vijeća Odsjeka glasovalo je 17 članova. Vijeće Odsjeka je jednoglasno
donijelo Odluku o pokretanju postupka izbora dr. sc. Gordane Laco, poslijedoktorandice, u
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice za znanstveno područje
humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika na osnovi koje će se raspisati
natječaj.
Ad. 3.
Riječ je o dr. sc. Ireni Mišurac, v. pred., za koju je Filozofski fakultet dobio suglasnost za
otvaranje razvojnog radnog mjesta (razliku koeficijenta od višeg predavača na docenta) u
studenome 2015., ali do sada taj predmet još nije bio pokrenut zbog administrativne pogrješke
u tekstu te suglasnosti, a koja je ispravljena.
Predlaže se sljedeće Stručno povjerenstvo:
1. izv. prof. dr. sc. Sonja Kovačević (Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu) (pedagog)
2. prof. dr. sc. Radoslav Galić, profesor emeritus sa Sveučilišta u Osijeku (matematičar)
3. izv. prof. dr. sc. Šefket Arslanagić (Prirodoslovno-matematički fakultet u Sarajevu) (u
mirovini od 2012.)
Od ukupno 23 člana Vijeća Odsjeka glasovalo je 17 članova. Vijeće Odsjeka je jednoglasno
donijelo Odluku o pokretanju postupka izbora dr. sc. Irene Mišurac u znanstveno-nastavno
zvanje docenta za interdisciplinarno područje znanosti, polje obrazovne znanosti (polje
matematika, polje pedagogija) na osnovi koje će se raspisati natječaj.
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