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ZAPISNIK
sa 6. virtualne sjednice Vijeća Odsjeka za učiteljski studij u akad. godini 2017/2018. održane
od 11. do 15. siječnja 2018. godine.
Elektroničkom poštom članovima Vijeća Odsjeka pročelnica je dana 11. siječnja 2018. uputila
Poziv za virtualnu sjednicu.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Izmjena Reda predavanja u ljetnom semestru akad. god. 2017./2018.
Utvrđivanje termina za provedbu dodatne provjere za upis na studij
Prijedlog za imenovanje mentora asistentu
Obavijesti

Ad. 1. Zaprimljene su tri zamolbe za izmjenom Reda predavanja u ljetnom semestru akad. god.
2017./2018.:
Ad. 1. 1. od kolegice izv. prof. dr. sc. Ine Reić Ercegovac za izborni predmet Zlostavljanje i
zanemarivanje djece
Ad. 1. 2. od kolege doc. dr. sc. Darka Hrena za predmet Psihologija motivacije i socijalizacija
u razredu
Ad. 1. 3. od kolegice doc. dr. sc. Esmeralde Sunko za izborni predmet Metodika rada s djecom
s posebnim potrebama.
Od ukupno 23 člana Vijeća Odsjeka glasovalo je 20 članova. Vijeće Odsjeka je jednoglasno
prihvatilo izmjene Reda predavanja u ljetnom semestru akad. god. 2017./2018., kako slijedi:
Stari Red predavanja:
Nastavnik

Kod

izv. prof. dr. sc. Ina
Reić Ercegovac
doc. dr. sc. Darko Hren

VUU169

doc. dr. sc. Esmeralda
Sunko

VUU133

VUU153

Obvezni predmeti
Zlostavljanje i zanemarivanje
djece
Psihologija motivacije i
socijalizacija u razredu
Metodika rada s djecom s
posebnim potrebama

Ukupno sati
(P+S+V)
15+15+0

ECTS

30+15+0

4

15+0+15

2

Ukupno sati
(P+S+V)

ECTS

2

Novi Red predavanja:
Nastavnik

Kod

Obvezni predmeti

izv. prof. dr. sc. Ina
Reić Ercegovac
(dr. sc. Toni Maglica,
asistent)
doc. dr. sc. Darko Hren
(dr. sc. Katija Kalebić
Jakupčević)
doc. dr. sc. Esmeralda
Sunko
(Radomira Šimundić,
prof.)

VUU169

Zlostavljanje i zanemarivanje
djece

15+15+0

2

VUU153

Psihologija motivacije i
socijalizacija u razredu

30+15+0

4

VUU133

Metodika rada s djecom s
posebnim potrebama

15+0+15

2

Ad. 2. Pročelnica Odsjeka predložila je termine 2. i 3. srpnja 2018. za provedbu dodatne
provjere za upis na Učiteljski studij.
Od ukupno 23 člana Vijeća Odsjeka glasovalo je 20 članova. Vijeće Odsjeka je jednoglasno
prihvatilo prijedlog da se provedba dodatne provjere za upis na Učiteljski studij održi 2. i 3.
srpnja 2018.
Ad. 3. Temeljem odluke Fakultetskog vijeća, donesene na 17. sjednici Vijeća održanoj dana 4.
rujna 2017., pokrenut je postupak za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto
asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, grana
kineziološka edukacija, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom. Kolega Bojan Babin
je izabran i stupio u radni odnos s datumom 1. 12. 2017. te se predlaže da se za mentora imenuje
doc. dr. sc. Lidija Vlahović.
Od ukupno 23 člana Vijeća Odsjeka glasovalo je 20 članova. Vijeće Odsjeka je jednoglasno
prihvatilo prijedlog da se za mentora asistentu Boranu Babinu imenuje doc. dr. sc. Lidija
Vlahović.
Ad. 4. Pročelnica je članovima vijeća dostavila na uvid priloge Kriterij za raspodjelu
oslobođenih koeficijenata, Kriterij za određivanje prioriteta u napredovanju nastavnika i kod
novih zapošljavanja i Plan novih radnih mjesta koji će biti objavljeni na webu kao materijali
za vijeće.

Zapisnik sastavila:
Snježana Lauš

Pročelnica Odsjeka za učiteljski studij:
doc. dr. sc. Lidija Vlahović

