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FILOZOFSKI FAKULTET
Odsjek za učiteljski studij
Klasa: 024-04/20-03/0002
Ur.broj: 2181-190-02-10/1-20-0029

Split, 25. studenoga 2020.
ZAPISNIK
s 5. sjednice Vijeća Odsjeka za učiteljski studij u akad. god. 2020./2021., održane online u
srijedu 25. studenoga 2020. u 11.30 sati na platformi Google Meet.
Nazočni:
prof. dr. sc. Snježana Dobrota, izv. prof. dr. sc. Nikola Glamuzina, izv. prof. dr. sc. Vesna
Kostović-Vranješ, 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. Dubravka Kuščević, doc. dr. sc. Gordana
Laco, doc. dr. sc. Anđela Milinović Hrga, doc. dr. sc. Ivana Restović, doc. dr. sc. Suzana Tomaš,
dr. sc. Lada Maleš, Nives Baranović, mr. sc. Marijo Krnić, dr. sc. Mila Bulić, dr. sc. Bojan
Babin, mr. sc. Ana Sarić, Eva Jakupčević, i prodekanica za nastavu izv. prof. dr. sc. Ina Reić
Ercegovac.
Odsutni opravdano: doc. dr. sc. Irena Mišurac, doc. dr. sc. Ivana Odža, Siniša Ninčević, v. lekt.
i predstavnica studenata Josipa Krželj.
Sjednicom predsjedava pročelnica Odsjeka za učiteljski studij doc. dr. sc. Ivana Restović.
Vijeće Odsjeka je jednoglasno usvojilo sljedeći
Dnevni red:
1. Uvjeti upisa na studijski program Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni
studij Učiteljski studij
2. Prijedlog povjerenstva za izbor u zvanje i na znanstveno-nastavno radno mjesto
redovitog profesora, za znanstveno područje interdisciplinarnih područja znanosti, polje
geografija, grana društvena geografija na Odsjeku za učiteljski studij
3. Razno
Ad 1. Uvjeti upisa na studijski program Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
Učiteljski studij
Prodekanica za nastavu izv. prof. dr.sc. Ina Reić Ercegovac izložila je da uvjet za upis
Učiteljskog studija ne može imati dva eliminacijska postupka. Predložila je da uvjet upisa
psihologijsko testiranje sposobnosti i motivacije koje je bilo eliminacijsko sada bude obavezno
i ulazi u sumu bodova. Umjesto te provjere kandidata za upis na Učiteljski studij kao
eliminacijski uveo bi se test iz hrvatskog jezika koji bi se vrednovao prošao/nije prošao.
Vijeće Odsjeka je s 18 glasova za i 2 suzdržana glasa usvojilo predloženu promjenu.

S tim u vezi predložene su promjene uvjeta upisa na učiteljski studij. Odnos vrednovanja
postignuća 60% razredbenog postupka i 40% ocjene iz srednje škole i s državne mature.
Vijeće Odsjeka jednoglasno je usvojilo predloženu promjenu uvjeta upisa.
Ad 2. Prijedlog povjerenstva za izbor u zvanje i na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog
profesora, za znanstveno područje interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, grana
društvena geografija na Odsjeku za učiteljski studij
Vijeće Odsjeka jednoglasno je usvojilo prijedlog izv. prof. dr. sc. Nikole Glamuzine za
imenovanje Povjerenstva za izbor u zvanje i na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog
profesora, za znanstveno područje interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, grana
društvena geografija na Odsjeku za učiteljski studij, u sljedećem sastavu:
1. dr. sc. Marko Trogrlić, red. prof. u trajnom zvanju, predsjednik (Filozofski fakultet
Sveučilišta u Splitu)
2. dr. sc. Snježana Dobrota, red. prof., članica (Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu ()
3. dr. sc. Željka Šiljković, red. prof. u trajnom zvanju, članica (Odjel za geografiju
Sveučilišta u Zadru)

Zapisnik sastavila:

Pročelnica Odsjeka za učiteljski studij:

Suzana Tomaš

doc. dr. sc. Ivana Restović

