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SVEUČILIŠTE U SPLITU
FILOZOFSKI FAKULTET
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU
Klasa: 024-04/18-03/0010
Ur. br: 2181-190-4/1-18-0022
Split, 14. studenog 2018.

ZAPISNIK II. SJEDNICE VIJEĆA ODSJEKA PEDAGOGIJE
2. sjednica Vijeća Odsjeka za PEDAGOGIJU u akademskoj godini 2018./2019. održana je 14. studenog
2018. u 11 sati na adresi Poljička 35 u prostoru Vijećnice. Materijali uz poziv sjednice upućeni su
elektroničkom poštom dana 12. studenog.
Sjednici su prisustvovale članice Vijeća Odsjeka: prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić; prof. dr. sc. Maja
Ljubetić; doc. dr. sc. Ines Blažević; doc. dr. sc. Tonća Jukić, pročelnica; doc. dr. sc. Morana Koludrović;
dr. sc. Anita Mandarić Vukušić, pred., zamjenica pročelnice; mr. sc. Joško Barbir, asist.; Sani Kunac
asist.; Petra Božanić, studentska predstavnica diplomskog studija. Opravdano nije prisustvovala
predstavnica preddiplomskog studija. Utvrđuje se prisustvo 9 članova/članica Vijeća Odsjeka
pedagogije današnjoj sjednici.
Pročelnica Tonća Jukić otvorila je sjednicu, konstatirala kvorum za sjednicu te predloženi Dnevni red
stavlja na glasovanje. Vijeće jednoglasno usvaja predloženi Dnevni red.

DNEVNI RED:

1. Prijedlog za raspis natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na
odgovarajuće radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje društvene
znanosti, polje pedagogija, grana opća pedagogija na Odsjeku za pedagogiju
2. Prijedlog za pokretanje reizbora doc. dr. sc. Tonće Jukić u znanstveno-nastavno zvanje i na
radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana
opća pedagogija na Odsjeku za pedagogiju.
3. Prijedlog za raspis natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na
odgovarajuće radno mjesto docenta za znanstveno područje društvene znanosti, polje
pedagogija, grana opća pedagogija na Odsjeku za pedagogiju.
4. Izvješće s proširenog dekanskog kolegija
5. Hodogram angažiranja pedagoga mentora
6. Razno
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Ad. 1.
Prijedlog Fakultetskom vijeću za raspis natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno
zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje društvene
znanosti, polje pedagogija, grana opća pedagogija na Odsjeku za pedagogiju, čim bude mogućnosti.
Vijeće Odsjeka jednoglasno je donijelo odluku kojom se usvaja predloženo.
Ad. 2.
Ukoliko sada nema mogućnosti na Fakultetu za raspis natječaja za radno mjesto izvanrednog profesora
pod Ad. 1., utoliko je Tonća Jukić Vijeću podnijela zamolbu za pokretanje njenog reizbora u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje pedagogija,
grana opća pedagogija na Odsjeku za pedagogiju, koji je jednoglasno usvojen.
Za izbor je predloženo povjerenstvo: prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić (predsjednica), prof. dr. sc. Maja
Ljubetić (članica) i kao vanjski član prof. emeritus dr. sc. Josip Milat.
Ad. 3.
Dr. sc. Anita Mandarić Vukušić, pred., podnijela je zamolbu Vijeću Odsjeka te je na ovoj sjednici
usvojen prijedlog za raspis natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na
odgovarajuće radno mjesto docenta za znanstveno područje društvene znanosti, polje pedagogija, grana
opća pedagogija na Odsjeku za pedagogiju.
Ad. 4.
Izvješće s proširenog dekanskog kolegija održanog 12.11.2018. dala je pročelnica. Dokument o
normi, prekovremenim satima i izbornim predmetima predstavljen na kolegiju pročelnika bio je
sastavni dio materijala za sjednicu. Prema njemu Fakultet dobiva programska sredstva iz kojih se
pomno trebaju planirati troškovi Fakulteta te Uprava pokušava naći rješenje. U skladu s tim teme
kolegija su bile norme, prekovremeni sati i izborni kolegiji.
Na kolegiju su predložene mjere koje će vrijediti za nastavu u ovoj akad. godini:
1.) Cijena prekonormnog norma sata zaposlenika Fakulteta iznosi 80% cijene norma sata vanjskih
suradnika. Postoji odluka F.V. za 2017./2018. godinu, a ista će odluka biti i za a.g. 2018./2019.
Ključni razlozi za ovakvu odluku su povećana izdavanja za preseljenje i uređenje zgrade u Poljičkoj 35;
perspektiva selidbe i uređenja ostatka zgrade; 2 000 0000 kn koje Sveučilište može tražiti od Fakulteta
u svakom trenutku..
2.) Izborni kolegiji se ne izvode ako ima 5 ili manje prijavljenih, kad su nastavnici zaposlenici FFST ili
10 ili manje kad su nastavnici vanjski suradnici. O tome postoji odluka Fakultetskog vijeća.
3.) Prekonormni sati (iznad 120% norme) ostvareni putem izbornih kolegija na redovitim studijima će
se plaćati samo za kolegije na kojima je 15 ili više studenata i to kao 1/3 ostvarenih NS.
4.) Zaposleni na FFST mogu izvoditi izborni kolegij na kojemu je 5 ili manje prijavljenih studenata. U
tom slučaju nastava se izvodi konzultativno i računa se 1/3 norma sati nastavnicima koji nemaju punu
normu (120%). Nastavnicima koji imaju punu normu (120%) prekonormni sati na tim kolegijima se ne
plaćaju.
5.) Vanjski suradnici na čijim izbornim kolegijima je 10 ili manje prijavljenih mogu odabrati izvoditi
izborni kolegij pro bono.
6.) Zaposlenici FFST koji nemaju punu normu (120%) mogu je ostvariti putem angažmana na
samofinancirajućim studijima.
Norma se uvijek računa tako da se prvo broje obvezni kolegiji, zatim izborni i na kraju
samofinancirajući.
7) Nastavnici koji imaju punu normu, a na samofinancirajućim studijima ostvaruju prekonormne sate
bit će plaćeni sukladno sredstvima ostvarenim na samofinancirajućem studiju na kojemu su držali
nastavu, ali cijena norma sata ne može premašiti onu koja se plaća vanjskim suradnicima na redovnim
studijima.
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Članice i članovi Vijeća Odsjeka za pedagogiju postavili su pitanje plaćanja i kvota izbornih kolegija.
Ako je ispod 15 studenata radi se pro bono, neke članice i član Vijeća iskazali su spremnost da održavaju
pro bono nastavu za 5 ili 10 studenata/studentica na izbornim kolegijima. Izborni kolegiji i jesu
specifični po tome što se radi u manjim grupama, bave se specifičnim područjima za što je ponekad i
potrebna mala grupa. I nastavnice/nastavnici i studentice/studenti se zalažu za manji broj studenata na
izbornim kolegijima po riječima studentske predstavnice Božanić i po riječima nastavnica.
Odluka o samofinancirajućim programima je da se satnica računa u punoj cijeni ako je program isplativ,
a u suprotnom, ako se program izvodi s manjim brojem polaznica/polaznika, smanjuje se iznos naknade
za norma sat na samofinancirajućima.
Ovakvim mjerama se smanjuju troškovi Fakulteta zbog prekonormnog rada putem:
- destimulacije izvođenja velikog broja izbornih kolegija s malo studenata
- stimulacije izvođenja izbornih predmeta nastavnika koji ne ispunjavaju 120% norme
Pritom se nastavnicima koji zbog osobnih afiniteta ili želje da unaprijede kvalitetu nastavne ponude na
matičnim studijima ostavlja mogućnost prekonormnog rada koji se ne plaća ili se plaća umanjeno
(1/3NS).
Ove se mjere predlažu u skladu s planiranim korakom u budućnosti (nakon konačnog preseljenja i
uređenja zgrade) kada bi odsjeci dobivali vlastita sredstva (iz ukupne sume programskih sredstava) iz
kojih će pokrivati sve troškove nastave i znanstvenog rada uključujući:
- vanjsku suradnju,
- prekonormni rad,
- terensku nastavu,
- znanstveni rad i diseminaciju.
Odsjek se načelno slaže sa sugestijama i zalaže za to da se, u interesu studenata i kvalitete nastave, mogu
držati pro bono izborni kolegiji za manje od 15 studenata/studentica.
Pročelnica je napomenula za nužno pridržavanje protokola u svezi putnih naloga te novog načina
postupanja za umnožavanje materijala putem zahtjevnica.
Odsjek je dobio povratnu informaciju da su izmjene i dopune elaborata studijskih programa Pedagogija
zaprimljene i jedne od rijetkih bez da se program vraćao na doradu. Voditeljica Odbora za kvalitetu
pohvalila je pročelnicu i Odsjek.
Ad. 5.
Hodogram angažiranja pedagoga mentora nalazio se u prilogu poziva sjednice. Dr. Anita Mandarić
Vukušić je izradila prijedlog hodograma te je iznijela pred Vijeće organizacijski dio koji zapravo traje
cijelu godinu. Odsjek je suglasan s procedurom, a pročelnica je zahvalila kolegici na njegovoj izradi.
Vijeće je primilo na znanje ovogodišnju situaciju s mentorstvom na kolegiju Pegagog u odgojno –
obrazovnom procesu. U kontekstu postojećih ograničenja u odabiru mentora, nositeljica kolegija prof.
dr. sc. Maja Ljubetić je izrazila svoje negodovanje. Također smatra da se time zapravo narušava
vrijednost samog kolegija.
Ad. 6.
Obavijesti sa sastanka Povjerenstva za znanost
Doc. dr. sc. Morana Koludrović podnijela je izvješće sa sastanka Povjerenstva za znanost. S obzirom na
to da će jedan dio sredstava iz programskih ugovora ostati neiskorišten (do sredine prosinca se još ne
zna iznos), povjerenstvo se složilo s prijedlogom prodekana doc. dr. sc. Gordana Matasa da se isti
iskoriste za "opće dobro" (npr. pretplata za potrebne časopise). U tom smislu trebali bi promisliti
možemo li i mi kao odsjek zatražiti pretplatu za neki od časopisa koji nije dostupan online.
pročelnica Odsjeka za pedagogiju
doc. dr. sc. Tonća Jukić

