SVEUČILIŠTE U SPLITU
FILOZOFSKI FAKULTET
Odsjek za učiteljski studij
Klasa: 024-04/17-03/0002
Ur.broj: 2181-190-02-10/1-17-0007
Split, 28. veljače 2017.

ZAPISNIK
sa 7. sjednice Vijeća Odsjeka za učiteljski studij u akad. god. 2016./2017., održane u utorak 28.
veljače 2017. u 10 sati u učionici 13 u Teslinoj ulici.
Nazočni:
izv. prof. dr. sc. Snježana Dobrota, izv. prof. dr. sc. Vesna Kostović-Vranješ, izv. prof. dr. sc.
Jadranka Nemeth-Jajić, izv. prof. dr. sc. Gloria Vickov, doc. dr. sc. Lidija Vlahović, Nives
Baranović, dr. sc. Dubravka Kuščević, dr. sc. Lada Maleš, dr. sc. Irena Mišurac, dr. sc. Ivana
Restović, dr. sc. Suzana Tomaš, Gabriela Bašić i dr. sc. Anđela Milinović-Hrga. Sjednici je
nazočila i prodekanica za znanost doc. dr. sc. Marita Brčić-Kuljiš.
Sjednicom predsjedava pročelnica Odsjeka za učiteljski studij, izv. prof. dr. sc. Jadranka
Nemeth-Jajić. Pročelnica je predložila izmjenu dnevnog reda na način da se briše točka 7.
Prihvaćanje tema diplomskih radova, te da se dodaju dvije nove točke, i to:
6. Pokretanje postupka izbora dr. sc. Dubravke Kuščević, v. pred., za znanstveno zvanje
znanstvenog suradnika
10. Ponuda izbornih kolegija Učiteljskoga studija dvopredmetnim nastavničkim studijima
Fakulteta
Vijeće Odsjeka jednoglasno je usvojilo sljedeći
Dnevni red:
1. Ovjera Zapisnika 6. sjednice Vijeća Odsjeka za učiteljski studij u akad. god. 2016./2017.
održane 7. veljače 2017.
2. Pokretanje studijskoga programa doškolovanja za učitelje razredne nastave sa
završenim dvogodišnjim studijskim programom
3. Obavijest o mogućnostima pokretanja doktorskoga studija
4. Utvrđivanje uvjeta za prijelaz na Učiteljski studij studenata s drugih visokih učilišta
5. Pokretanje postupka izbora dr. sc. Suzane Tomaš, v. pred., za znanstveno zvanje
znanstvenog suradnika
6. Pokretanje postupka izbora dr. sc. Dubravke Kuščević, v. pred., za znanstveno zvanje
znanstvenog suradnika
7. Izmjena reda predavanja u ljetnom semestru akad. god. 2016./2017. za kolegij Vizualno
modeliranje
8. Rasprava o raspodjeli koeficijenata na fakultetskoj razini
9. Utvrđivanje kadrovskih potreba u Odsjeku
10. Ponuda izbornih kolegija Učiteljskoga studija dvopredmetnim nastavničkim studijima
Fakulteta

11. Razno
Ad. 1. Usvajanje zapisnika sa 6. redovite sjednice Vijeća Odsjeka u akad. god. 2016./2017.
održane 7. veljače 2017.
Vijeće Odsjeka jednoglasno je usvojilo zapisnik sa 6. redovite sjednice Vijeća Odsjeka u akad.
god. 2016./2017. održane 7. veljače 2017.
Ad. 2. Pokretanje studijskoga programa doškolovanja za učitelje razredne nastave sa završenim
dvogodišnjim studijskim programom
S obzirom na iskazan interes polaznika za studijski program doškolovanja učitelja razredne
nastave sa završenim dvogodišnjim studijskim programom postoje opravdani razlozi za
pokretanjem takva programa. U tu svrhu trebalo bi već postojeći takav program osuvremeniti i
doraditi. Vijeće Odsjeka jednoglasno je prihvatilo prijedlog radne skupine za izradbu programa
u sastavu: izv. prof. dr. sc. Snježana Dobrota, izv. prof. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić, dr. sc.
Irena Mišurac, v. pred.
Ad. 3. Obavijest o mogućnostima pokretanja doktorskoga studija
Nastavno na prethodnu sjednicu Vijeća Odsjeka od 7. veljače 2017., kada je razmotren prijedlog
o pokretanju doktorskoga studija, članovi Vijeća Odsjeka obaviješteni su o do sada učinjenome
u svezi s tim prijedlogom. Ostvareni su kontakti s dekanom Učiteljskog fakulteta u Osijeku, ali
još ostaje otvorena mogućnost pokretanja takva studija na nacionalnoj razini.
Ad. 4. Utvrđivanje uvjeta za prijelaz na Učiteljski studij studenata s drugih visokih učilišta
Uvjeti za prijelaz na Učiteljski studij utvrđeni su Odlukom o izmjeni i dopuni odluke o upisu
na Filozofski fakultet prijelazom s drugoga visokog učilišta i priznavanju razdoblja studiranja
na drugim visokim učilištima i Odlukom o izmjenama odluke o upisu na Filozofski fakultet
prijelazom s drugoga visokog učilišta i priznavanju razdoblja studiranja na drugim visokim
učilištima (nalaze se na mrežnoj stranici našega odsjeka). Uvjetima utvrđenima u tim
dokumentima za prijelaz na Učiteljski studij trebalo bi dodati sljedeće:
- prijelaz na Učiteljski studij dopušta se samo na II. godinu studija jer se na početku te
godine studija izabire jedan od triju ponuđenih modula;
- student, podnositelj zahtjeva, mora imati ostvarena najmanje 42 ECTS boda s I. godine
Učiteljskog studija na Filozofskome fakultetu u Splitu;
- student, podnositelj zahtjeva, mora priložiti dokaz o položenoj državnoj maturi.
Vijeće Odsjeka jednoglasno je prihvatilo predložene dodatne uvjete za prijelaz na Učiteljski
studij studenata s drugih visokih učilišta.
Ad. 5. Pokretanje postupka izbora dr. sc. Suzane Tomaš, v. pred., za znanstveno zvanje
znanstvenog suradnika
Dr. sc. Suzana Tomaš, v. pred., stekla je uvjete za pokretanje postupka izbora za znanstveno
zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvene znanosti, polje pedagogija,
grana posebne pedagogije.
Vijeće Odsjeka jednoglasno je prihvatilo njezin zahtjev te je donijelo Odluku o pokretanju
postupka izbora dr. sc. Suzane Tomaš za znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u
znanstvenom području društvene znanosti, polje pedagogija, grana posebne pedagogije. Za
člana Stručnog povjerenstva predlaže se izv. prof. dr. sc. Sonja Kovačević.
Ad. 6. Pokretanje postupka izbora dr. sc. Dubravke Kuščević, v. pred., za znanstveno zvanje
znanstvenog suradnika
Dr. sc. Dubravka Kuščević, v. pred., stekla je uvjete za pokretanje postupka izbora za
znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području 8. interdisciplinarne

znanosti, polje 8.05. obrazovne znanosti, pedagoške discipline (izborna polja pedagogija i
likovna umjetnost).
Vijeće Odsjeka jednoglasno je prihvatilo njezin zahtjev te je donijelo Odluku o pokretanju
postupka izbora dr. sc. Dubravke Kuščević za znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u
znanstvenom području 8. interdisciplinarne znanosti, polje 8.05. obrazovne znanosti,
pedagoške discipline (izborna polja pedagogija i likovna umjetnost). Za članove Stručnog
povjerenstva predlažu se izv. prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić, predsjednica (Filozofski
fakultet u Splitu), prof. dr. sc. Maja Ljubetić, članica (Filozofski fakultet u Splitu) i prof. dr. sc.
Ivo Babić, red. prof. u miru.
Ad. 7. Izmjena reda predavanja u ljetnom semestru akad. god. 2016./2017. za kolegij Vizualno
modeliranje
Nositeljica i izvoditeljica kolegija dr. sc. Jelena Nakić, vanjska suradnica, imenovana je u
zvanje poslijedoktoranda, a u kojem ne može biti nositeljicom kolegija. Stoga se predlaže da se
za nositeljicu kolegija imenuje doc. dr. sc. Ani Grubišić, a izvoditeljicom ostaje dr. sc. Jelena
Nakić.
Vijeće Odsjeka jednoglasno je prihvatilo izmjenu Reda predavanja u ljetnom semestru akad.
god. 2016./2017. za kolegij Vizualno modeliranje te se za nositeljicu kolegija imenuje doc. dr.
sc. Ani Grubišić, a izvoditeljicom ostaje dr. sc. Jelena Nakić
Ad. 8. Rasprava o raspodjeli koeficijenata na fakultetskoj razini
Na posljednjoj sjednici Fakultetskoga vijeća održanoj 14. veljače 2017. dogovoreno je da se po
odsjecima raspravi o kriterijima za raspodjelu koeficijenata u 2017. godini te da svaki odsjek
iznese mišljenje svojih članova. S tim u svezi prodekanica za znanost doc. dr. sc. Marita BrčićKuljiš obrazložila je "Kriterije za raspodjelu oslobođenih koeficijenata složenosti u 2017.
godini" i mogućnosti za dobivanjem novih radnih mjesta u Odsjeku i na Fakultetu.
Ad. 9. Utvrđivanje kadrovskih potreba u Odsjeku (detaljno razrađeno u Prilogu 1.)
Na temelju rasprave o raspodjeli koeficijenata na fakultetskoj razini, Vijeće Odsjeka je odlučilo
o sljedećim kadrovskim potrebama u Odsjeku:
Nova radna mjesta (žurne potrebe):
1. jedno (1) radno mjesto za Metodiku nastave prirode i društva – asistent/viši asistent ili
docent
2. dva (2) radna mjesta za kolegije na modulu engleskoga jezika - asistenti
3. jedno (1) radno mjesto za Metodiku nastave hrvatskoga jezika – predavač/ viši predavač
4. jedno radno mjesto za Metodiku nastave matematike – asistent
5. jedno radno mjesto za Kineziološku metodiku – asistent.

-

-

Skorašnje potrebe:
jedno radno mjesto za modul 2 - Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije
(IKT) u učenju i poučavanju - asistent
jedno radno mjesto za Metodiku nastave likovne kulture – asistent
Plan napredovanja u zvanjima:
u 2017. – dr. sc. Irena Mišurac, v. pred. u zvanje docenta; dr. sc. Suzana Tomaš, v. pred.
u zvanje docenta; dr. sc. Ivana Restović, v. pred. u zvanje docenta
u 2018. – izv. prof. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić u zvanje red. prof.; doc. dr. sc. Lidija
Vlahović u zvanje izv. prof.; dr. sc. Anđela Milinović-Hrga, poslijedoktorand u zvanje
docenta; dr. sc. Dubravka Kuščević, v. pred. u zvanje docenta; dr. sc. Lada Maleš, v.
pred. u zvanje docenta; Nives Baranović, v. pred. u zvanje docenta

-

u 2019. – Gabriela Bašić u zvanje poslijedoktoranda; izv. prof. dr. sc. Snježana Dobrota
u zvanje red. prof.; izv. prof. dr. sc. Sonja Kovačević u zvanje red. prof., Marijo Krnić,
pred. u zvanje docenta.

Ad. 10. Ponuda izbornih kolegija Učiteljskoga studija dvopredmetnim nastavničkim studijima
Fakulteta
S obzirom na potrebu studijskih programa dvopredmetnih nastavničkih studija koji se izvode
na Fakultetu za dopunjavanjem pedagoško-metodičke izobrazbe studenata utvrđeni su izborni
kolegiji koje Odsjek za učiteljski studij može ponuditi u tu svrhu. To su kolegiji: Napredni
modeli nastave, Scenska kultura, Teorija i praksa govora i govorne interpretacije, Učenje i
poučavanje u hibridnom okruženju, Zlostavljanje i zanemarivanje djece, Mediji u odgoju i
obrazovanju, Pedagoška komunikacija i Poučavanje učenika s posebnim potrebama (podrobno
u prilogu Zapisniku).
Ad. 11. Razno
Dr. sc. Suzana Tomaš izvijestila je članove Odsjeka da će CARNet na studentskim danima
„STO 2017.“ 27. i 28. travnja 2017. održati radionice na temu e-dnevnika i e-matice za studente
i nastavnike Odsjeka.

Zapisnik sastavila:

Snježana Lauš

Pročelnica Odsjeka za učiteljski studij:

izv. prof. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić

