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Odsjek za učiteljski studij
Klasa: 024-04/20-03/0002
Ur.broj: 2181-190-02-10/1-20-0027
Split, 3. studenoga 2020.
ZAPISNIK
s 3. sjednice Vijeća Odsjeka za učiteljski studij u akad. god. 2020./2021. održane online 3.
studenoga 2020. u 14.00 sati na platformi Google Meet.
Nazočni:
prof. dr. sc. Snježana Dobrota, izv. prof. dr. sc. Sonja Kovačević, izv. prof. dr. sc. Lidija Vlahović,
doc. dr. sc. Bruno Ćurko, doc. dr. sc. Damir Jurko, doc. dr. sc. Anđela Milinović Hrga doc. dr. sc.
Irena Mišurac, doc. dr. sc. Ivana Odža, doc. dr. sc. Ivana Restović, doc. dr. sc. Suzana Tomaš, Nives
Baranović, dr. sc. Lada Maleš, mr. sc. Marijo Krnić, dr. sc. Bojan Babin, dr. sc. Mila Bulić, mr. sc.
Ana Sarić, Eva Jakupčević.
Odsutni opravdano:
izv. prof. dr. sc. Nikola Glamuzina, izv. prof. dr. sc. Vesna Kostović-Vranješ, doc. dr. sc. Dubravka
Kuščević, doc. dr. sc. Gordana Laco.
Sjednicom predsjedava pročelnica Odsjeka za učiteljski studij doc. dr. sc. Ivana Restović.
Pročelnica je predložila izmjenu dnevnog reda na način da se uvrsti jedna nova točka i to:
4. Imenovanje zamjenika Pročelnika Odsjeka za učiteljski studij za akad. god.
2020./2021.,2021./2022,. i 2022./2023.
Vijeće Odsjeka je jednoglasno usvojilo sljedeći

Dnevni red:
1. Uvjeti upisa na studijski program Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni
studij Učiteljski studij u idućoj ak. godini 2021./2022.
2. Kadrovska problematika
3. Obavijesti s dekanskog kolegija pročelnika
4. Imenovanje zamjenika Pročelnika Odsjeka za učiteljski studij za akad. god.
2020./2021., 2021./2022,. i 2022./2023.

Ad 1. Na zahtjev prodekanice za nastavu izv. prof. dr. sc. Ine Reić Ercegovac, a slijedom upita
sa Sveučilišta, potrebno je dostaviti, ako za to ima potrebe, izmjene uvjeta upisa na studijske
programe u idućoj ak. god. 2020./2021.

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali doc. dr. sc. Ivana Odža, doc. dr. sc. Anđela Milinović
Hrga, doc. dr. sc. Irena Mišurac, prof. dr. sc. Snježana Dobrota i doc. dr. sc. Ivana Restović
članovi Vijeća Odsjeka dogovorili su se da će za sljedeći susret kolegice doc. dr. sc. Ivana
Odža, doc. dr. sc. Anđela Milinović Hrga i doc. dr. sc. Gordana Laco osmisliti neki oblik testa
iz hrvatskog jezika i vidjeti u kojem kontekstu se može taj test uklopiti u našu dodatnu provjeru
i može li biti eliminacijskog karaktera.
Ad 2. Kako je MZO našem Fakultetu odobrio zahtjev za dobivanje koeficijenta za zaposlenje
znanstvenika povratnika, raspisan je natječaj za jednog nastavnika u znanstveno-nastavno
zvanje i na odgovarajuće radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje
humanističkih znanosti, polje filologija, u punom radnom vremenu, na neodređeno vrijeme,
u svrhu zapošljavanja znanstvenika-povratnika. S obzirom da na našem Odsjeku postoji
potreba za nastavnikom koji bi ispunjavao uvjete ovog natječaja, potrebno je oformiti stručno
povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta pristupnika po raspisanom natječaju.
Vijeće Odsjeka se jednoglasno složilo da se Odsjeku za hrvatski jezik i književnost uputi
zamolba za imenovanjem Stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta pristupnika po
raspisanom natječaju jer na našem Odsjeku nema nastavnika u potrebnom znanstvenonastavnom zvanju koji bi mogli biti članovi Stručnog povjerenstva.
Ad 3. Pročelnica je obavijestila kolege o daljnjim obavezama u postupku reakreditacije
donesene na dekanskom kolegiju za pročelnike održanom dana 2. studenoga 2020.
Potrebno je urediti web stranicu odsjeka, internet i intranet. Kolege trebaju ažurirati svoje
silabuse i životopise na hrvatskom i engleskom jeziku. Također, potrebno je ažurirati CROSBI
bazu podataka te poslati pročelnici podatke o suradnji s vanjskim dionicima, lokalnom
zajednicom i nastavnim bazama.
Ad 4. Pročelnica Odsjeka imenovala je mr. sc. Marija Krnića za zamjenika Pročelnika Odsjeka
za učiteljski studij za akad. god. 2020./2021., 2021./2022,. i 2022./2023.

Zapisnik sastavila:

Snježana Lauš

Pročelnica Odsjeka za učiteljski studij:
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