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ZAPISNIK
13. 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, doc. dr. sc. Goran Sučić, dr. sc. Branimir Mendeš, v. pred., dr. sc. Vladan Vuletin,
poslijedoktorand.
Ostali prisutni: Snježana Lauš, tajnica Odsjeka
Sjednica je otvorila i vodila izv. prof. dr. sc. Hicela Ivon. Predložila je sljedeći

DNEVNI RED:
1. Verifikacija zapisnika
2. Izbor pročelnika Odsjeka za rani i predškolski odgoj u ak. god. 2016./2017. i 2017./2018.
2.1. Imenovanje izbornog povjerenstva
2.2. Prijedlog razvoja Odsjeka za rani i predškolski odgoj u ak. god. 2016./2017. i
2017./2018. pristupnice doc. dr. sc. Marije Brajčić
2.3. Izborni dio
3. Razno
Ad./1: U prvoj točki verificirani su zapisnici prethodnih sjednica. Nakon što nije bilo
primjedbi zapisnici su stavljeni na glasanje.
Zaključak: Verificiraju se zapisnici 9., 10., 11. (virtualne) i 12. (telefonske) sjednice Vijeća
Odsjeka za rani i predškolski odgoj i obrazovanje u ak. god. 2015./2016.

Ad./2: Na 10. sjednici Vijeća Odsjeka pokrenut je postupak za izbor pročelnika Odsjeka za
mandatno razdoblje 2016./2017. i 2017./2018. te je, nakon odustajanja dr. sc. Branimira
Mendeš iz daljnjeg postupka, kao kandidatkinja predložena doc. dr. sc. Marija Brajčić.
.
Ad./2.1: Za izbor pročelnika predloženo je izborno povjerenstvo u sljedećem sastavu:
1. doc. dr. sc. Goran Sučić, predsjednik,
2. doc dr. sc. Esmeralda Sunko, član
3. dr. sc. Branimir Mendeš, član
Ad./2.2: Kandidatkinja doc. dr. sc. Marija Brajčić članovima Vijeća Odsjeka dostavila je
putem e-maila svoj Prijedlog razvoja Odsjeka za rani i predškolski odgoj u ak. god.
2016./2017. i 2017./2018. (u prilogu).
Ad./2.3: Od ukupno 8 članova Vijeća Odsjeka sjednici je prisustvovalo 6 članova. Doc. dr. sc.
Marija Brajčić dobila je 6 od ukupno 6 glasova.
Zaključak: Vijeće Odsjeka jednoglasno je izabralo doc. dr. sc. Mariju Brajčić za pročelnicu
Odsjeka za mandatno razdoblje 2016./2017. i 2017./2018.

Ad./3: Dr. sc. Branimir Mendeš obavijestio je članove Odsjeka da je izvanredni diplomski
sveučilišni studiju Rani i predškolski odgoj i obrazovanje prihvaćen na Senatu Sveučilišta.
Također, svi odsjeci fakulteta trebaju napraviti engleske verzije studijskih elaborata te će
stoga nastavnici trebati dostaviti prijevode silabusa svojih predmeta za elaborat
preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Zapisnik vodila:
Snježana Lauš

Pročelnica Odsjeka:
izv. prof. dr. sc. Hicela Ivon

