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ZAPISNIK
s 5. sjednice Vijeća Odsjeka za učiteljski studij u akad. god. 2015./2016., održane u
srijedu, 10. 2. 2016. u 11 sati u učionici 13 u Teslinoj ulici.
Nazočni:
izv. prof. dr. sc. Snježana Dobrota, izv. prof. dr. sc. Nikola Glamuzina, izv. prof. dr. sc.
Sonja Kovačević, izv. prof. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić, doc. dr. sc. Damir Jurko, doc.
dr. sc. Vesna Kostović-Vranješ, doc. dr. sc. Gloria Vickov, doc. dr. sc. Lidija Vlahović,
dr. sc. Dubravka Kuščević, mr. sc. Lada Maleš, dr. sc. Irena Mišurac, Nives Baranović,
mr. sc. Marijo Krnić, dr. sc. Ivana Restović, dr. sc. Suzana Tomaš, Siniša Ninčević,
Gabriela Bašić, dr. sc. Gordana Laco, dr. sc. Anđela Milinović-Hrga te predstavnica
studenata Ines Vitez.
Sjednicom predsjedava pročelnica Odsjeka za učiteljski studij, izv. prof. dr. sc. Jadranka
Nemeth-Jajić.
Vijeće Odsjeka jednoglasno je usvojilo sljedeći
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika s 3. i 4. sjednice Vijeća Odsjeka u akad. god. 2015./2016.
2. Pokretanje postupka za izbor dr. sc. Gordane Laco u zvanje i na radno mjesto docenta
3. Prihvaćanje organizacije znanstveno-stručnog skupa Dani osnovne škole Prema
kvalitetnoj školi
4. Prihvaćanje suorganizacije znanstvene konferencije Dijete, knjiga i novi mediji s
Odsjekom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje
5. Usvajanje tema za diplomske radove
6. Razno
Ad. 1. Usvajanje zapisnika s 3. i 4. sjednice Vijeća Odsjeka u akad. god. 2015./2016.
Vijeće Odsjeka jednoglasno je usvojilo zapisnike s 3. i 4. sjednice Vijeća Odsjeka u akad.
god. 2015./2016.
Ad. 2. Pokretanje postupka za izbor dr. sc. Gordane Laco u zvanje i na radno mjesto
docenta
Dr. sc. Gordana Laco zaposlena je na Filozofskom fakultetu u Splitu, na Odsjeku za
učiteljski studij, u suradničkom zvanju asistentice od 30. rujna 2006., a od 13. srpnja
2012. u suradničkom zvanju više asistentice. Ugovor o radu istječe joj ove godine, 30.
rujna 2016. Izvodi nastavu na kolegijima Hrvatski jezik 1, Hrvatski jezik 2 i Jezičnoj

kulturi, ukupno 360 norma sati godišnje. Od 2008. godine, otkako tadašnja nositeljica
kolegija prof. dr. sc. Sanja Vulić više nije zaposlenica na našem fakultetu, za navedene
kolegije na Odsjeku za učiteljski studij nemamo zaposlenoga nastavnika u znanstvenonastavnom zvanju.
Dr. sc. Gordana Laco smatra da je stekla uvjete za izbor u znanstveno zvanje
znanstvenoga suradnika i da ispunjava uvjete za izbor u zvanje docenta, te se obraća s
molbom za suglasnošću da se pokrene postupak za njezin izbor u znanstveno-nastavno
zvanje i na radno mjesto docentice u području humanističkih znanosti, polje filologija,
grana kroatistika. Vijeće Odsjeka jednoglasno je prihvatilo njezin zahtjev te je donijelo
Odluku o pokretanju postupka za izbor u znanstveno-nastavno u zvanje i na radno mjesto
docentice u području humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika.
Predlaže se stručno povjerenstvo u sastavu:
1. prof. dr. sc. Joško Božanić, redoviti profesor u trajnom zvanju na Filozofskom
fakultetu Sveučilišta u Splitu, predsjednik povjerenstva;
2. prof. dr. sc. Diana Stolac, redovita profesorica u trajnom zvanju na Filozofskom
fakultetu Sveučilišta u Rijeci, članica povjerenstva;
3. prof. dr. sc. Anđela Frančić, redovita profesorica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu, članica povjerenstva.
Ad. 3. Prihvaćanje organizacije znanstveno-stručnog skupa Dani osnovne škole Prema
kvalitetnoj školi
Skup bi se održavao svake druge godine i sastojao bi se od tri dijela:
- znanstvenoga dijela (poziv bi bio upućen ostalim učiteljskim fakultetima u Hrvatskoj),
- studentske konferencije (zadužili bi se studenti sadašnje 3. i 4. godine te bi se formirao
organizacijski odbor koji čine četiri studenta),
- predstavljanja prakse u obliku održavanja radionica (suorganizatori AZOO i škole).
Radovi sa znanstveno-stručnog skupa koji pripadaju društvenim znanostima bili bi tiskani
u posebnom broju Školskoga vjesnika, a radovi koji pripadaju humanističkim znanostima
u Zborniku radova Filozofskoga fakulteta u Splitu. Zbornik stručnih radova objavio bi se
u elektroničkom obliku i 20-ak tiskanih primjeraka.
Za koordinatoricu skupa predlaže se dr. sc. Suzana Tomaš sa suradnicima Gabrijelom
Bašić, mr. sc. Marijom Krnićem i dr. sc. Ivanom Restović.
Ad. 4. Prihvaćanje suorganizacije znanstvene konferencije Dijete, knjiga i novi mediji s
Odsjekom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Znanstvena konferencija Dijete, knjiga i novi mediji održat će se u rujnu 2016., a
troškove organizacije snosili bi Filozofski fakultet, Društvo Naša djeca i Grad Split.
Za plenarno izlaganje pozvana je izv. prof. dr. sc. Diana Zalar (Učiteljski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu).
Ad. 5. Usvajanje tema za diplomske radove
Na temelju podnesenih prijava studenata Vijeće je jednoglasno usvojilo, tj. odobrilo
naslove tema diplomskih radova kod sljedećih profesora: doc. dr. sc. Lidije Vlahović (8
tema), Željke Zanchi (7 tema), dr. sc. Irene Mišurac (6 tema), dr. sc. Dubravke Kuščević
(6 tema), mr. sc. Suzane Tomaš (6 tema), doc. dr. sc. Ine Reić Ercegovac (5 tema), izv.
prof. dr. sc. Snježane Dobrote (5 tema), mr. sc. Marija Krnića (5 tema), dr. sc. Ivane
Restović (4 teme), doc. dr. Andreje Bubić (3 teme), doc. dr. sc. Tonće Jukić (3 teme),
doc. dr. sc. Vesne Kostović-Vranješ (2 teme) te po 1 tema kod Nives Baranović i dr. sc.
Marije Brajčić.

Ad. 6. Razno
Pročelnica je obavijestila članove Vijeća Odsjeka da je izmijenjeni studijski program kod
recenzenata.
Prijedlog o ustroju katedara još se izrađuje te će se poslati e-poštom članovima Vijeća
Odsjeka na razmatranje nakon 1. ožujka 2016.
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Pročelnica Odsjeka za učiteljski studij:
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