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ZAPISNIK
14. SJEDNICE VIJEĆA ODSJEKA
ZA RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
U AKAD. GOD. 2017./2018.
Prisutni: doc. dr. sc. Marija Brajčić, doc. dr. sc. Esmeralda Sunko, doc. dr. sc. Ivana Visković,
dr. sc. Tea-Tereza Vidović Schreiber, v. pred., dr. sc. Vladan Vuletin, poslijedoktorand, dr. sc.
Toni Maglica, asist., Iskra Tomić Kaselj, asist. i predstavnice studenata Jelena Vladanović i
Ivana Žitko.
Sjednicu je otvorila i vodila pročelnica doc. dr. sc. Marija Brajčić. Pročelnica je predložila
izmjenu dnevnog reda na način da se dodaju točke:
2.3. Prijedlog upisne kvote za upis na diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i
obrazovanje
2.4. Imenovanje Stručnog povjerenstva za provedbu dopunskih mjera provjere kompetentnosti
odgojiteljice Sanje Kalebić (Univerzitet u Novom Sadu, Republika Srbija)
3.2. Ažuriranje podataka o znanstvenoj djelatnosti
Vijeće Odsjeka jednoglasno je usvojilo sljedeći

DNEVNI RED:
1. Verifikacija zapisnika
2. Organizacijska problematika
2.1. Imenovanje povjerenstva za provedbu izbora pročelnika Odsjeka za rani i predškolski
odgoj i obrazovanje za mandatno razdoblje 2018./2019., 2019./2020. i 2020./2021.
2.2. Provedba postupka izbora pročelnika Odsjeka za rani i predškolski odgoj i obrazovanje za
mandatno razdoblje 2018./2019., 2019./2020. i 2020./2021.
2.3. Prijedlog upisne kvote za upis na diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i
obrazovanje
2.4. Imenovanje Stručnog povjerenstva za provedbu dopunskih mjera provjere kompetentnosti
odgojiteljice Sanje Kalebić (Univerzitet u Novom Sadu, Republika Srbija)
3. Stručna i znanstvena djelatnost
3.1. Suradnja Odsjeka za rani i predškolski odgoj i obrazovanje s Učiteljskim Fakultetom u
Beogradu.

3.2. Ažuriranje podataka o znanstvenoj djelatnosti
4. Razno
Ad./1: Pročelnica je pozvala je nazočne da izraze eventualne primjedbe na dostavljene
Zapisnike. Kako nije bilo primjedbi prišlo se glasovanju.
Zaključak: Verificiraju se zapisnici 11. sjednice, 12. virtualne sjednice i 13. sjednice Vijeća
Odsjeka u akad. god. 2017./2018.
Ad./2: Na 13. sjednici Vijeća Odsjeka pokrenut je postupak za izbor pročelnika Odsjeka za
mandatno razdoblje 2018./2019., 2019./2020. i 2020./2021. te je kao kandidatkinja predložena
doc. dr. sc. Marija Brajčić. Kandidatkinja doc. dr. sc. Marija Brajčić članovima Vijeća Odsjeka
poslala je program rada za svoj mandat te stručni životopis.
2.1. Povjerenstvo za provedbu izbora pročelnika Odsjeka za rani i predškolski odgoj i
obrazovanje za mandatno razdoblje 2018./2019., 2019./2020. i 2020./2021. imenovano je u
sljedećem sastavu:
1. doc. dr. sc. Esmeralda Sunko, predsjednica
2. doc dr. sc. Ivana Visković, članica
3. dr. sc. Toni Maglica, član
2.2. Od ukupno 10 članova Vijeća Odsjeka sjednici je prisustvovalo 9 članova. Doc. dr. sc.
Marija Brajčić dobila je 9 od ukupno 9 glasova.
Zaključak: Vijeće Odsjeka jednoglasno je izabralo doc. dr. sc. Mariju Brajčić za pročelnicu
Odsjeka za rani i predškolski odgoj i obrazovanje za mandatno razdoblje 2018./2019.,
2019./2020. i 2020./2021.
2.3. Pročelnica je predložila da za akad. god. 2018./2019. ostane ista upisna kvote za upis na
diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje kao i ove godine, odnosno
40 upisnih mjesta.
Zaključak: Usvaja se prijedlog da upisna kvota za upis na diplomski sveučilišni studij Rani i
predškolski odgoj i obrazovanje za akad. god. 2018./2019. iznosi 40 upisnih mjesta.
2.4. Sanja Kalebić, odgojiteljica sa završenim studijem predškolskog odgoja na Univerzitetu u
Novom Sadu u Republici Srbiji, obratila se Odsjeku sa zamolbom za provedbu dopunskih mjera
provjere kompetentnosti i imenovanjem Stručnog povjerenstva u svrhu pristupa i bavljenja
reguliranom profesijom odgojiteljice u dječjem vrtiću u Republici Hrvatskoj.
Zaključak: na molbu Sanje Kalebić, odgojiteljice sa završenim studijem predškolskog odgoja
na Univerzitetu u Novom Sadu, Republika Srbija, i stečenim zvanjem vaspitača, na temelju
zaključka Ministarstva znanosti i obrazovanja od 8. svibnja 2018. (KLASA: UP/I-118-02/1801/00126, URBROJ: 533-25-18-0002), a u svrhu pristupa i bavljenja reguliranom profesijom
odgojiteljice u dječjem vrtiću u Republici Hrvatskoj, imenuje se Stručno povjerenstvo za
provedbu dopunskih mjera provjere kompetentnosti u sljedećem sastavu:
1. doc. dr. sc. Marija Brajčić, predsjednica
2. Josip Lasić, viši lektor, član
3. doc. dr. sc. Esmeralda Sunko, članica

Provjera kompetentnosti podrazumijeva polaganje ispita iz područja poznavanja hrvatskog
jezike, kulture i književnosti i održat će se u ponedjeljak, 28. svibnja 2018. u 11 sati u
prostorijama Fakulteta u Teslinoj ulici 12.
Ad./3. Stručna i znanstvena djelatnost
3.1. Na molbu dekanice izv. prof. dr. sc. Glorije Vickov, Pročelnica je obavijestila članove
Odsjeka o dosadašnjem tijeku uspostavljanja suradnje Filozofskog fakulteta s Učiteljskim
Fakultetom u Beogradu:
- Učiteljski fakultet u Beogradu dostavio nam je prijedlog načelnog sporazuma o suradnji, a
koja će ovisiti prvenstveno o raspoloživim izvorima financiranja,
- krajem kalendarske godine prikupljat ćemo iskaze interesa radi prijave projekta mobilnosti u
sklopu Erasmus+ KA107 (mobilnost prema trećim zemljama).
Projekte u konačnici prijavljuje Sveučilište i to u siječnju. Za prijavu je potrebno istaknuti koji
kontakti već postoje, te što se namjerava raditi. Ukoliko projekt dobije financiranje, mobilnost
bi bila moguća tek u idućoj akademskoj godini.
Doc. dr. sc. Ivana Visković je predložila, a članovi Odsjeka su se složili, da se organiziraju
gostujuća predavanja troje naših profesora na tjedan dana na Učiteljskom Fakultetu u Beogradu,
nakon čega bi njihovi nastavnici održali gostujuća predavanja kod nas.
U međuvremenu, ništa ne sprječava nastavno osoblje i studente da se kandidiraju u svojstvu
CEEPUS Freemovera i to već ove jeseni (do 30.11.) za mobilnost u ljetnom semestru.
http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/sudjelovanje/obrazovanje-i-osposobljavanje/erasmusvisoko-obrazovanje/ceepus/
Za prijavu će biti potrebno prihvatno pismo, pa se preporučuje da se zainteresirani tada (na
jesen) obrate na:
Učiteljski fakultet
Kraljice Natalije 43
Suradnja na području Učiteljskih studija

Danijela Kostadinović
Prodekan za razvoj fakulteta i međunarodnu
saradnju
Telefon: +381 63 222 092
e-mail: danijela.kostadinovic@uf.bg.ac.rs

3.2. Prema naputku prodekana za znanost doc. dr. sc. Gordana Matasa svim pročelnicima,
Pročelnica je obavijestila nazočne članove Odsjeka da veliki broj znanstvenika nije ažurirao
svoje podatke u bazi Scopus i da nemaju ORCID identifikator te da trebaju upisati korekcije u
Scopus tablice i, ukoliko nisu, naprave svoje identifikatore.

Zapisnik vodila:
Snježana Lauš

Pročelnica Odsjeka:
doc. dr. sc. Marija Brajčić

