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SVEUČILIŠTE U SPLITU
FILOZOFSKI FAKULTET
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU
Klasa: 024-04/21-03/0015
Ur. broj: 2181-190-02-4/1-21-0008
Split, 25. svibnja 2021.
ZAPISNIK VIII. SJEDNICE VIJEĆA ODSJEKA PEDAGOGIJE
8. IZBORNA sjednica Vijeća Odsjeka za PEDAGOGIJU u akademskoj godini 2020./2021.
održana 25. svibnja 2021. u 14 sati u prostoru predavaonice (P5) Fakulteta. Poziv i materijali
za sjednicu upućeni su elektroničkom poštom dana 11. svibnja. Sjednica je trajala do 16 sati.
10 članova/članica Vijeća odsjeka je nazočilo sjednici te je ostvaren kvorum potreban za
izbornu sjednicu.
ČLANICA / ČLAN
ZVANJE / POLOŽAJ
PRISUTNOST
1
dr. sc. Ivana Batarelo Kokić
red. prof.
DA
2
dr. sc. Maja Ljubetić
red. prof.
DA
3
dr. sc. Ines Blažević
doc.
DA
4
dr. sc. Tonća Jukić
izv. prof. /pročelnica
DA
5
dr. sc. Morana Koludrović
izv. prof.
DA
6
dr. sc. Anita Mandarić Vukušić doc. /zamjenica pročelnice
DA
7
mr. sc. Joško Barbir
asist.
DA
8
Sani Kunac
asist.
DA
9. Katica Križanac
studentica
DA
10. Maja Čosić
studentica
DA
Pročelnica pozdravlja prisutne, otvara sjednicu i predlaže Dnevni red koji je jednoglasno
usvojen.
Dnevni red:
1) Ovjera zapisnika 7. sjednice Odsjeka u akad. god. 2020./2021.
2) Izbor pročelnice Odsjeka za pedagogiju
3) Izbor zamjenice Odsjeka za pedagogiju
4) Povjera predavanja dr. sc. Andrijani Perković Paloš, nasl. poslijedoktorandici
5) Prijedlog Fakultetskom vijeću raspisa natječaja i povjerenstva za izbor jednog (1)
suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta, za znanstveno područje društvenih
znanosti, polje pedagogija na Odsjeku za pedagogiju
6) Red predavanja na Odsjeku za pedagogiju u akad. god. 2021./2022.
7) Izbor delegata Odsjeka za pedagogiju u Fakultetskom vijeću na mandatno razdoblje
2021./2022.-2023./2024.
8) Razno
Ad. 1.
Zapisnik 7. sjednice Vijeća odsjeka u akademskoj godini 2020. /2021. usvojen jednoglasno i
postavljen na intranetu u arhivi zapisnika Odsjeka.
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Ad. 2.
Kako 30. rujna u ovoj akademskoj godini istječe i pročelnički mandat te se provodi izbor za
sljedeće trogodišnje mandatno razdoblje (Statut Filozofskog fakulteta ). Na prethodnoj sjednici
održanoj 6. svibnja predložena je doc. dr. sc. Ines Blažević za mjesto pročelnice. Prijedlog je
usvojen te je Odsjeku sukladno Statutu i Pravilniku, dostavljen Životopis i Program rada za
mandatno razdoblje izv. prof. dr. sc. Ines Blažević (prema Pravilniku o ustroju i djelovanju
odsjeka čl. 12.).
Pročelnica otvara točku dnevnog reda izbora pročelnice Odsjeka za pedagogiju za trogodišnje
mandatno razdoblje akademskih godina: 2021./2022., 2022./2023. i 2023./2024. u kojoj se ona
kao jedina kandidatkinja prijavila.
Pročelnica daje riječ tajnici Odsjeka Vesna Matijaš Rakonjac, dipl. iur., za objavu procedure
izborne sjednice. Potom Pročelnica predlaže članice/člana Povjerenstva za provedbu izbora
pročelnice. Predloženo Povjerenstvo za provedbu izbora: doc. dr. sc. Anita Mandarić Vukušić,
(predsjednica), Sani Kunac, asist. (članica) i studentica Maja Ćosić (članica). Predložene
prihvaćaju članstvo u Povjerenstvu. Glasovalo se o prijedlogu.
Povjerenstvo provodi postupak izbora pročelnice u akad. god. 2021./2022. - 2023./2024., tajnim
glasovanjem na glasačkim listićima o čemu je izborno Povjerenstvo sačinilo Zapisnik. Nakon
provedbe izbora predsjednica povjerenstva Anita Mandarić Vukušić čita Zapisnik o
provedenom postupku izbora za sljedeći trogodišnji pročelnički mandat. Cijelo Vijeće Odsjeka
je pristupilo glasovanju.
Jednoglasno je izabrana doc. dr. sc. Ines Blažević za pročelnicu Odsjeka za pedagogiju u
sljedećem trogodišnjem razdoblju s početkom akad. god. 2021./2022.. Zapisnik Povjerenstva
sa ODLUKOM o izabranoj pročelnici Odsjeka dostavlja se dekanatu za daljnji postupak
odlučivanja.
Ad. 3.
Doc. dr. sc. Ines Blažević u svojstvu pročelnice izabrane za naredno trogodišnje razdoblje s
početkom akad. god. 2021./2022. imenuje za zamjenicu pročelnice doc. dr. sc. Anitu Mandarić
Vukušić. Fakultetskom vijeću upućen je dopis o imenovanoj zamjenici pročelnice Odsjeka za
sljedeće mandatno razdoblje.
Ad. 4.
Jednoglasno je donesena Odluka o povjeri predavanja dr. sc. Andrijani Perković Paloš, nasl.
poslijedoktorandici
Objašnjenje: u akad. god. 2021./2022. dr. sc. Andrijana Perković Paloš, nasl.
poslijedoktorandica, planirana je u izvedbi dijela predavanja i seminara iz kolegija Uvod u
znanstvenu pismenost, nositelja izv. prof. dr. sc. Darka Hrena, stoga Odsjek donosi odluku o
povjeri predavanja.
Ad. 5.
Jednoglasno je donesena Odluka o prijedlogu Fakultetskom vijeću raspisa natječaja i
povjerenstva za izbor jednog (1) suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta, za
znanstveno područje društvenih znanosti, polje pedagogija na Odsjeku za pedagogiju
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Objašnjenje: predlaže se Fakultetskom vijeću raspisa natječaja za izbor jednog (1) stručnog
suradnika u suradničko naslovno zvanje asistenta, za znanstveno područje društvenih znanosti,
polje pedagogija na na Odsjeku za pedagogiju te se predlaže i sljedeće stručno povjerenstvo:
1. izv. prof. dr. sc. Tonća Jukić, Filozofski fakultet u Splitu (predsjednica)
2. doc. dr. sc. Anita Mandarić Vukušić (članica)
3. prof. emeritus dr. sc. Josip Milat, Sveučilište u Splitu (član).
Naslovni asistent je potreban za izvođenje nastave seminara i vježbi izbornog kolegija
Pedagogija sporta i rekreacije koji silabom kolegija uključuje hospitacije studenata pod
vodstvom mentora pedagoga u sportskome klubu te je stoga poželjno iskustvo rada na
poslovima pedagoga u sportskome klubu, a koje već izabrani naslovni asistenti na Odsjeku za
pedagogiju nemaju. Do sada angažirana vanjska suradnica (pedagog mentor) u navedenoj
nastavi je na rodiljnom dopustu i nije u mogućnosti održati nastavu u sljedećoj akad. god.
Ad. 6.
Prijedlog Reda predavanja za akademsku godinu 2021./2022. dostavljen je u privitku poziva
sjednice.
Red predavanja za akad. godinu 2021./2022. usvojen je jednoglasno te dostavljen Fakultetskom
vijeću na prihvaćanje.
Ad. 7.
Pročelnica otvara točku Dnevnog reda izbora članice Fakultetskog vijeća u svojstvu
predstavnice Odsjeka za pedagogiju za trogodišnje mandatno razdoblje akademskih godina
2021./2022., 2022./2023. i 2023./2024.
Objašnjenje: budući da aktualni mandat delegata traje do 30. 9. 2021., potrebno je izabrati
delegata za mandatno razdoblje 2021./2022.-2023./2024., stoga je pročelnica pozvala
zainteresirane da na sjednici istaknu svoju kandidaturu (ili predlože kandidata) sukladno
Pravilniku o fakultetskom vijeću koji je upućen u prilogu materijala sjednice.
Utvrđeno je postojanje kvoruma za izbor predstavnice uz napomenu da po Pravilniku o
Fakultetskom vijeću nije predviđeno glasovanje studentskih predstavnica. Članicama /
Članovima Vijeća Odsjeka za pedagogiju elektroničkim putem je dostavljen Pravilnik o
Fakultetskom vijeću i pročelnica je ukratko izvijestila Vijeće o postupku provedbe izbora te
obvezama izabrane predstavnice u Fakultetskom vijeću. Prema Statutu i novom Pravilniku o
Fakultetskom vijeću čl. 7. predviđen je tijek postupka izbora. Pročelnica daje riječ tajnici
Odsjeka Vesni Matijaš Rakonjac, dipl. iur., za objavu procedure izborne sjednice.
Čl. 7. st. 5 izabire se tročlano Povjerenstvo za provedbu postupka pa pročelnica predlaže doc.
dr. sc. Anitu Mandarić Vukušić predsjednicom povjerenstva te za članove Povjerenstva doc. dr.
sc. Ines Blažević i mr. sc. Joška Barbira, asist. Drugih prijedloga nije bilo i prijedlog sastava
Povjerenstva jednoglasno se usvoja.
Izv. prof. dr. sc. Morana Koludrović predlaže kandidatkinju prof. dr. sc. Maju Ljubetić koja je
prihvatila kandidaturu. Doc. dr. sc. Ines Blažević predlaže kandidatkinju prof. dr. sc. Ivanu
Batarelo Kokić koja je prihvatila kandidaturu.
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Kandidatkinje su prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić i prof. dr. sc. Maja Ljubetić.
Povjerenstvo je provelo postupak izbora predstavnice Odsjeka u Fakultetskom vijeću, tajnim
glasovanjem na glasačkim listićima o čemu je sačinjen Zapisnik. Svih 8 članova-ica Odsjeka je
pristupilo glasovanju.
Nakon provedbe izbora predsjednica Povjerenstva doc. dr. sc. Anita Mandarić Vukušić
pročitala je Zapisnik o provedenom postupku izbora za sljedeći trogodišnji mandat.
Kandidatkinja prof. dr. sc. Maja Ljubetić imala je 3 glasa, a prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić
5 glasova.
Vijeće potvrđuje izbor predstavnice Odsjeka za pedagogiju u Fakultetskom vijeću prof. dr. sc.
Ivane Batarelo Kokić za sljedeće mandatno trogodišnje razdoblje s početkom akademske
godine 2021./2022.
Zapisnik Povjerenstva i birački popis te Odluka Odsjeka o predstavnici su dostavljeni Uredu
dekanice.
Zapisnik sastavila tajnica Odsjeka Vesna Matijaš Rakonjac, dipl. iur.

pročelnica Odsjeka za pedagogiju

izv. prof. dr. sc. Tonća Jukić

