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Split, 23. lipnja 2020.
ZAPISNIK
s 14. sjednice Vijeća Odsjeka za učiteljski studij u akad. god. 2019./2020., održane u utorak 23.
lipnja 2020. u 10 sati u učionici P8.
Nazočni:
prof. dr. sc. Snježana Dobrota, izv. prof. dr. sc. Lidija Vlahović, doc. dr. sc. Bruno Ćurko, doc.
dr. sc. Damir Jurko, doc. dr. sc. Dubravka Kuščević, doc. dr. sc. Gordana Laco, doc. dr. sc.
Anđela Milinović Hrga, doc. dr. sc. Ivana Odža, doc. dr. sc. Ivana Restović, doc. dr. sc. Suzana
Tomaš, dr. sc. Lada Maleš, Nives Baranović, mr. sc. Marijo Krnić, Siniša Ninčević v. lekt., dr.
sc. Mila Bulić, dr. sc. Bojan Babin, mr. sc. Ana Sarić, Josipa Jurić.
Odsutni opravdano: izv. prof. dr. sc. Vesna Kostović-Vranješ, izv. prof. dr. sc. Sonja Kovačević,
izv. prof. dr. sc. Gloria Vickov, Eva Jakupčević, i predstavnica studenata Josipa Krželj.
Sjednicom predsjedava pročelnica Odsjeka za učiteljski studij izv. prof. dr. sc. Lidija Vlahović.
Vijeće Odsjeka je jednoglasno usvojilo sljedeći
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice te 10., 11., 12. i 13. virtualne sjednice Odsjeka u akad. god.
2019./2020.
2. Prijedlog Reda predavanja za akad. god. 2020./2021.
3. Pokretanje kandidacijskog postupka za izbor pročelnika Odsjeka za mandatno razdoblje
2020./2021., 2021./2022., 2022./2023.
4. Prijedlog za pokretanje postupka za izbor suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta
za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologija te imenovanje Stručnog povjerenstva
5. Promjena teme diplomskog rada studentice Tee Jurić (mentor izv. prof. dr. sc. Andreja Bubić)
6. Molba studentice Lucije Pauk za promjenom mentora diplomskog rada zbog odlaska mentora
prof. dr. sc. Ivana Boškovića u mirovinu
7. Razno
Ad 1. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice te 10., 11., 12. i 13. virtualne sjednice Odsjeka u akad.
god. 2019./2020.
Vijeće Odsjeka je jednoglasno usvojilo zapisnike s 9. sjednice te 10., 11., 12., 12. i 13. virtualne
sjednice Odsjeka u akad. god. 2019./2020.
Uvažena je primjedba kolegice doc. dr. sc. Gordane Laco na zapisnik 9. sjednice, odnosno točku
5. Osnivanje Katedre za hrvatski jezik i književnost, u kojoj nije bilo navedeno da je ona
predložena za predstojnika (šefa) katedre te će u zapisniku biti dopunjen taj podatak

Ad 2. Prijedlog Reda predavanja za akad. god. 2020./2021.
Članovi Vijeća Odsjeka e-poštom su 16. lipnja 2020. dobili na razmatranje prijedlog Reda
predavanja. Nakon kraće rasprave Vijeće Odsjeka je jednoglasno usvojilo Red predavanja za
akad. god. 2020./2021. uz napomenu da će izv. prof. dr. sc. Sonja Kovačević naknadno dostaviti
podatke o raspodjeli opterećenja svojih predmeta.
Ad 3. Pokretanje kandidacijskog postupka za izbor pročelnika Odsjeka za mandatno razdoblje
2020./2021., 2021./2022., 2022./2023.
Doc. dr. sc. Damir Jurko je kao kandidata za izbor pročelnika Odsjeka za mandatno razdoblje
2020./2021., 2021./2022., 2022./2023. predložio dosadašnju pročelnicu izv. prof. dr. sc. Lidiju
Vlahović, a prof. dr. sc. Snježana Dobrota je predložila mr. sc. Marija Krnića.
Dvoje kandidata za pročelnika poslat će članovima Vijeća Odsjeka program rada za svoj
mandat te stručni životopis.
Stav Odsjeka je da bi pročelništvo trebalo trajati jedan mandat zbog velikog broja članova
odsjeka i trogodišnjeg trajanja mandata.
Ad 4. Prijedlog za pokretanje postupka za izbor suradnika u naslovno suradničko zvanje
asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologija te imenovanje Stručnog
povjerenstva
Vijeće Odsjeka jednoglasno je usvojilo zamolbu doc. dr. sc. Ivane Restović te donijelo odluku
kojom se predlaže Fakultetskom vijeću pokretanje postupka za izbor suradnika u naslovno
suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologija te
imenovanje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta pristupnika po raspisanom natječaju u
sljedećem sastavu:
1. doc. dr. sc. Ivana Restović, predsjednica (Filozofski fakultet u Splitu),
2. prof. dr. sc. Ivana Bočina, članica (Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu),
3. doc. dr. sc. Nives Kević, članica (Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu).
Ad 5. Promjena teme diplomskog rada studentice Tee Jurić (mentor izv. prof. dr. sc. Andreja
Bubić)
Vijeće Odsjeka jednoglasno je usvojilo zamolbu studentice Tee Jurić za promjenom teme
diplomskog rada. Novu temu pod nazivom „Stavovi studenata prema učenju na daljinu/
Students' attitudes towards distance learning“ je dogovorila s mentoricom izv. prof. dr. sc.
Andrejom Bubić i komentorom Brunom Baraćem jer nije bila u mogućnosti provesti
istraživanje potrebno za izradu prethodno odobrenog diplomskog rada zbog okolnosti
uzrokovanih virusom COVID-19.
Ad 6. Molba studentice Lucije Pauk za promjenom mentora diplomskog rada zbog odlaska
mentora prof. dr. sc. Ivana Boškovića u mirovinu
Vijeće Odsjeka jednoglasno je usvojilo zamolbu studentice Lucije Pauk za promjenom mentora
diplomskog rada zbog odlaska mentora prof. dr. sc. Ivana Boškovića u mirovinu te se za novu
mentoricu imenuje doc. dr. sc. Ivana Odža.

Zapisnik sastavila:

Pročelnica Odsjeka za učiteljski studij:

Snježana Lauš

izv. prof. dr. sc. Lidija Vlahović

