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ZAPISNIK
14. SJEDNICE VIJEĆA ODSJEKA
ZA RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
U AKAD. GOD. 2018./2019.
Prisutni: doc. dr. sc. Marija Brajčić, doc. dr. sc. Branimir Mendeš, doc. dr. sc. Esmeralda
Sunko, doc. dr. sc. Ivana Visković, dr. sc. Tea-Tereza Vidović Schreiber, v. pred., dr. sc. Toni
Maglica, poslijedoktorand, Iskra Tomić Kaselj, asist., Daniela Petrušić, asist.
Sjednicu je otvorila i vodila pročelnica doc. dr. sc. Marija Brajčić te predložila još dvije točke
dnevnog reda i to:
7. Obavijest o zahtjevima za prijelaz s drugih visokih učilišta Matee Jozipović i Lucije Radić
te priznavanje inozemne kvalifikacije Maje Bulat
8. Javna rasprava o Pravilniku o ostvarivanju i načinu raspodjele vlastitih i namjenskih
sredstava

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika
2. Prijedlog izmjena i dopuna Reda predavanja sveučilišnog diplomskog studija Rani i
predškolski odgoj i obrazovanje u ak. god. 2019./2020.
3. Pokretanje postupka za izbor suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u
umjetničkom području, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe (pjevanje,
sviranje, dirigiranje)
4. Pokretanje postupka za izbor suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u
znanstvenom području društvenih znanosti, polje pedagogija
5. Prijedlog sastava povjerenstva za provedbu dodatne provjere za upis na izvanredni
sveučilišni diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u ak. god.
2019./2020.
6. Suglasnost Odsjeka o zahtjevu Silvije Radulović za provedbu dopunske mjere u svrhu
priznavanja inozemne kvalifikacije
7. Obavijest o zahtjevima za prijelaz s drugih visokih učilišta Matee Jozipović i Lucije
Radić te priznavanje inozemne kvalifikacije Maje Bulat
8. Javna rasprava o Pravilniku o ostvarivanju i načinu raspodjele vlastitih i namjenskih
sredstava
9. Razno

Ad 1. Pročelnica je pozvala nazočne da izraze eventualne primjedbe na dostavljene Zapisnike.
Kako nije bilo primjedbi prišlo se glasovanju.
Zaključak: Verificiraju se zapisnici 9. sjednice, 10., 11., 12. i 13. virtualne sjednice Vijeća
Odsjeka u akad. god. 2018./2019.
Ad 2. Predlaže se usvajanje izmjena i dopuna Reda predavanja na Odsjeku za rani i predškolski
odgoj i obrazovanje za akad. god. 2018./2019. kako slijedi:
DIPLOMSKI STUDIJ
Stari Red predavanja:
1. GODINA, I. SEMESTAR
b) Izborni predmeti:
Nastavnik

Ime naknadno

Kod

Predmet

SRPI12 Dijete i mediji

Nastavni plan i
program
(P+S+V)
45
(30+15+0)

Izvedbeni plan
nastave (50%)
(P+S+V)
23
(15+8+0)

ECTS

Nastavni plan i
program
(P+S+V)
45
(30+15+0)

Izvedbeni plan
nastave (50%)
(P+S+V)
23
(15+8+0)

ECTS
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Novi Red predavanja:
1. GODINA, I. SEMESTAR
b) Izborni predmeti:
Nastavnik
doc. dr. sc. Ines Blažević
Ante Grčić, str. suradnik

Kod

Predmet

SRPI12 Dijete i mediji

Zaključak: Usvaja se predložena izmjena na način da će predavanja održavati doc. dr. sc. Ines
Blažević, a seminare Ante Grčić, stručni suradnik.
Ad 3. Pročelnica doc. dr. sc. Marija Brajčić je predložila pokretanje postupka za izbor suradnika
u naslovno suradničko zvanje asistenta u umjetničkom području, polje glazbena umjetnost,
grana reprodukcija glazbe (pjevanje, sviranje, dirigiranje).
Zaključak: Pokreće se postupak za izbor suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u
umjetničkom području, polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe (pjevanje,
sviranje, dirigiranje) te na prijedlog nositeljice predmeta izv. prof. dr. sc. Snježane Dobrote
imenuje Stručno povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta pristupnika po raspisanom natječaju u
sastavu:
1. izv. prof. dr. sc. Snježana Dobrota, predsjednica (Filozofski fakultet u Splitu),
2. mr. sc. Marijo Krnić, član (Filozofski fakultet u Splitu),
3. Diana Atanasov Piljek, v. pred., članica (Učiteljski fakultet u Zagrebu)
Ad 4. Pročelnica doc. dr. sc. Marija Brajčić je, uz suglasnost Odsjeka za pedagogiju, predložila
pokretanje postupka za izbor suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom
području društvenih znanosti, polje pedagogija
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Zaključak: Pokreće se postupak izbor suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u
znanstvenom području društvenih znanosti, polje pedagogija te na prijedlog nositeljice
predmeta doc. dr. sc. Tonće Jukić imenuje Stručno povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta
pristupnika po raspisanom natječaju u sastavu:
1. doc. dr. sc. Tonća Jukić, predsjednica (Filozofski fakultet u Splitu)
2. doc. dr. sc. Branimir Mendeš, član (Filozofski fakultet u Splitu)
3. doc. dr. sc. Višnja Raić, članica (Učiteljski fakultet u Zagrebu).
Ad 5. Pročelnica doc. dr. sc. Marija Brajčić je predložila da se u stručno Povjerenstvo za
provedbu dodatne provjere za upis na izvanredni diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski
odgoj i obrazovanje u ak. god. 2019./2020. imenuju sljedeći članovi: doc. dr. sc. Branimir
Mendeš (voditelj izvanrednog studija), doc. dr. sc. Marija Brajčić (pročelnica po funkciji) te
doc. dr. sc. Ivana Visković (računalna obrada podataka). Ispitivači na dodatnoj provjeri su:
a) Modul likovno izražavanje i stvaranje: doc. dr. sc. Marija Brajčić i dr. sc. Dubravka
Kuščević, v. pred.,
b) Modul glazbeno izražavanje i stvaranje: izv. prof. dr. sc. Snježana Dobrota i Daniela
Petrušić, asist.,
c) Modul dramsko-lutkarsko izražavanje i stvaranje: dr. sc. Tea-Tereza Vidović
Schreiber, v. pred. i doc. dr. sc. Ivana Visković,
d) Modul pokretno izražavanje i stvaranje: doc. dr. sc. Lidija Vlahović i Dodi Malada, v.
pred.
U organizacijskim poslovima oko provedbe dodatne provjere sudjeluju doc. dr. sc. Esmeralda
Sunko i dr. sc. Toni Maglica, poslijedoktorand.
Zaključak: U Povjerenstvo za provedbu dodatne provjere za upis na izvanredni diplomski
sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u ak. god. 2019./2020. imenovani su
sljedeći članovi: doc. dr. sc. Branimir Mendeš (voditelj izvanrednog studija), doc. dr. sc. Marija
Brajčić (pročelnica po funkciji) te doc. dr. sc. Ivana Visković (računalna obrada podataka).
Prijedlog se upućuje Fakultetskom vijeću.
Ad 6. Pristupnica Silvija Radulović odgojiteljica sa stečenom kvalifikacijom Prvostupnice
odgojnih znanosti smjer Predškolski odgoj i defektologija na inozemnoj visokoškolskoj
ustanovi Fakultet društvenih znanosti Dr. Milenko Brkić, Bijakovići, Sveučilište Hercegovina,
Bosna i Hercegovina, dostavila je Odsjeku Zahtjev za provedbu dopunske mjere provjere
znanja i vještina iz Jezičnoga izražavanja, Dječje književnosti, Scenske kulture, Medijske
kulture, Sociologije/Filozofije odgoja i obrazovanja, Zdravstvenoga odgoja i Prirodoslovlja u
svrhu priznavanja inozemne kvalifikacije sukladno odredbi članka 5., stavak 2., 3. i 4.
Pravilnika o provedbi dopunske mjere na Filozofskom fakultetu u Splitu.
Zaključak: Vijeće Odsjeka je utvrdilo da nije u mogućnosti udovoljiti ovom zahtjevu jer ne
može provesti provjeru znanja i vještina u cijelosti zato što u studijskom programu Odsjeka za
rani i predškolski odgoj i obrazovanje nema kolegija Jezično izražavanje i Prirodoslovlje.
Prema tome, dopunska mjera bi se mogla samo djelomično provesti.
Ad 7. Pročelnica doc. dr. sc. Marija Brajčić je obavijestila članove Odsjeka o zahtjevima za
prijelaz s drugih drugih visokih učilišta podnositeljica Matee Jozipović (Sveučilište u Zadru,
preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj) i Lucije Radić (Fakultet
prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru F B i H) kao i
o zahtjevu za priznavanje inozemne kvalifikacije podnositeljice Maje Bulat u svrhu nastavka
obrazovanja na diplomskom studiju Rani i predškolski odgoj i obrazovanje.
Zaključak: Vijeće Odsjeka su izrazili suglasnost s dostavljenim zahtjevima.

Ad 8. Pročelnica doc. dr. sc. Marija Brajčić je pozvala članove Odsjeka da se očituju o
Pravilniku o ostvarivanju i načinu raspodjele vlastitih i namjenskih sredstava. Nakon rasprave
članovi Odsjeka su se složili da ne podržavaju predloženi Pravilnik u ovom obliku, odnosno sa
većim dijelom Pravilnika su suglasni, ali smatraju da je neke dijelove potrebno doraditi.

Zapisnik vodila:
Snježana Lauš

Pročelnica Odsjeka:
doc. dr. sc. Marija Brajčić

