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Split, 5. 12. 2013.
ZAPISNIK
s 2. sjednice Vijeća Odsjeka za učiteljski studij u akad. god. 2013./2014., održane u
četvrtak, 5. 12. 2013. u 13 sati u učionici 16.
Nazočni:
doc. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić, doc. dr. sc. Lidija Vlahović, dr. sc. Dubravka
Kuščević, dr. sc. Irena Mišurac-Zorica, mr. sc. Lada Maleš, Željka Zanchi, mr. sc. Ivana
Dujmović, mr. sc. Suzana Tomaš, Nives Jozić, Siniša Ninčević, mr. sc. Marijo Krnić,
Gabriela Bašić, Anđela Milinović te predstavnica studenata Monika Gruja.
Sjednicom predsjedava pročelnica Odsjeka za učiteljski studij dr. sc. Irena MišuracZorica.
Pročelnica je predložila usvajanje dostavljenog dnevnog reda sa sljedećom izmjenom:
- dodaje se nova točka Pokretanje postupka za izbor mr. sc. Suzane Tomaš u
nastavno zvanje višeg predavača
Vijeće Odsjeka je jednoglasno usvojilo sljedeći
Dnevni red:
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Vijeća Odsjeka u akad. god. 2012./2013. i 1.
virtualne sjednice Vijeća Odsjeka u akad. god. 2013./2014.
2. Odabir studenata za provođenje studentskih anketa
3. Priprema za provedbu provjere dodatnih sposobnosti na Odsjeku za učiteljski studij
4. Samoevaluacija Filozofskog fakulteta
5. Mogućnost dodatnog obrazovanja učitelja/ica za rad s djecom s posebnim
potrebama kroz modul
6. Pokretanje postupka za izbor mr. sc. Suzane Tomaš u nastavno zvanje višeg predavača
7. Razno

Ad. 1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Vijeća Odsjeka u akad. god. 2012./2013. i 1.
virtualne sjednice Vijeća Odsjeka u akad. god. 2013./2014.
Vijeće Odsjeka je jednoglasno usvojilo zapisnike sa 13. sjednice Vijeća Odsjeka u akad.
god. 2012./2013. i 1. virtualne sjednice Vijeća Odsjeka u akad. god. 2013./2014.

Ad. 2. Odabir studenata za provođenje studentskih anketa
Predstavnica studenata Monika Gruja obavijestila je članove Vijeća koji su studenti
izabrani za provođenje studentske ankete na Odsjeku za učiteljski studij u zimskom
semestru akad. god. 2013./2014., uz napomenu kako će studenti biti educirani za
provođenje ankete te će im biti ukazano na važnost provođenja ankete:
1. godina: Ana Silić
Ana Šantić
2. godina: Sara Barbarić
Ivana Bekavac
3. godina: Ana Buva
Petra Batić
4. godina: Kristina Ujević
Marija Vukadinović
5.godina: Matea Maslov
Monika Gruja
Ad. 3. Priprema za provedbu provjere dodatnih sposobnosti na Odsjeku za učiteljski
studij
Članovi Vijeća su potvrdili da će test za provjeru dodatnih sposobnosti na Odsjeku za
učiteljski studij sadržavati provjeru numeričkih i verbalnih sposobnosti, socioemocionalnih sposobnosti i motivaciju i bit će eliminacijski te provjeru likovnih,
glazbenih i bazičnih motoričkih sposobnosti koja ne bi bila eliminacijska, ali bi se
rangirala.

Ad. 4. Samoevaluacija Filozofskog fakulteta
Pročelnica je obavijestila članove Vijeća Odsjeka o procesu samoevaluacije Filozofskog
fakulteta. U pripremi su podatci koje će fakultet dostaviti Agenciji za odgoj i obrazovanje
do 1. 2. 2014.

Ad. 5. Mogućnost dodatnog obrazovanja učitelja/ica za rad s djecom s posebnim
potrebama kroz modul
Pročelnica je ukazala na činjenicu da je smjer 3 na Odsjeku neodređen te da studenti kroz
njega stječu dodatna znanja koja često ne mogu iskoristiti prilikom zapošljavanja.
Navedeni smjer ne daje studentima kompetencije koje bi ih istaknule pri zapošljavanju
nekim specifičnim znanjima i vještinama. Obavijestila je članove Vijeća o prijedlogu
Maje Sporiš, zamjenice ministrice socijalne politike i mladih koja je bila u posjeti
Filozofskom fakultetu, o mogućnosti dodatnog obrazovanja za učitelje/ice za rad s
djecom s posebnim potrebama. U dogledno vrijeme planira se organizirati
poslijediplomski specijalistički studij pri Filozofskom fakultetu koji bi pružao potrebne
kvalifikacije. Spomenuta je mogućnost takvog obrazovanja za magistre primarnog
obrazovanja upravo kroz smjer 3.
Ad. 6. Pokretanje postupka za izbor mr. sc. Suzane Tomaš u nastavno zvanje višeg
predavača
Mr. sc. Suzana Tomaš uputila je Vijeću Odsjeka zahtjev za pokretanjem postupka za
izbor u nastavno zvanje višeg predavača. Vijeće Odsjeka je jednoglasno prihvatilo njezin

zahtjev te je donijelo Odluku o pokretanju postupka za izbor u nastavno zvanje višeg
predavača za znanstveno područje društvene znanosti, polje pedagogija, grana posebne
pedagogije.
Ad. 7. Razno
Kako bi se izbjegao veliki gubitak nastavnih sati na početku ljetnog semestra za više
godine studija (zbog odrađivanja stručno-pedagoške prakse po školama), Vijeće je, u
dogovoru sa predstavnicom studenata Monikom Gruja, odredilo da će se ispiti u zimskom
ispitnom roku akad. god. 2013./2014. za studente 2., 3., 4. i 5. godine održati kroz prva
četiri tjedna ispitnog roka tj. od 27. siječnja do 21. veljače 2014.
U tom slučaju bi se jednotjedna praksa za studente 2. i 3. godine organizirala u zadnjem
tjednu ispitnog roka tj. od 24. veljače do 28. veljače 2014., dok bi se dvotjedna praksa za
studente 4. i 5. godine organizirala u zadnjem tjednu ispitnog roka i prvom tjednu nastave
u ljetnom semestru tj. od 24. veljače do 7. ožujka 2014.
Također, pročelnica je podsjetila da studenti moraju dostaviti ispunjene obrasce za
diplomski rad najkasnije do nove godine.

Zapisničar:
Snježana Lauš

Pročelnica Odsjeka za učiteljski studij:
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