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ZAPISNIK 8. SJEDNICE VIJEĆA ODSJEKA ZA PEDAGOGIJU
8. SJEDNICA VIJEĆA ODSJEKA ZA PEDAGOGIJU Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Splitu, u akademskoj godini 2013./2014. održana dana 14. svibnja 2014. u 11h.
Sjednici prisustvovali: emeritus prof. Josip Milat; izv. prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić,
pročelnica; doc. dr. sc. Tonća Jukić; dr.sc. Morana Koludrović, v. asist. – znan. novak.; dr. sc.
Mirela Tolić, v. asist.; Anita Mandarić Vukušić, asist.; studentice Ivana Dužević i Mirela
Meić. Izostanak je opravdala izv. prof. dr. sc. Maja Ljubetić.
Pročelnica pozdravlja prisutne te je utvrđeno da postoji kvorum za održavanje sjednice
Odsjeka i predlaganje kandidata za izbor pročelnice u narednom mandatnom razdoblju.
Dnevni red je nakon glasovanja je jednoglasno usvojen.
Dnevni red:
1. Ovjera Zapisnika s 7. sjednice Vijeća Odsjeka za pedagogiju u akademskoj
godini 2013./2014.
2. Izmjene nastavnog plana i programa
3. Nastavna i kadrovska tematika
4. Razno
Ad.1.
Jednoglasno je usvojen Zapisnik s 7. sjednice Vijeća Odsjeka.

Ad.2.
Usklađivanje nastavnog programa Odsjeka na kojem se intenzivno radi, treba dovršiti do kraja
lipnja kako bi se moglo provesti glasovanje na Fakultetskom vijeću, a nakon toga materijali
pravovremeno poslati na Sveučilište.
Prijedlog Reda predavanja za ak. god. 2014./2015. trebao bi se u velikoj mjeri provoditi po
starom programu. Proteklih 7 godina bilo dosta izmjena te imamo značajna ograničenja s
obzirom na mogućnost dodatnih izmjena. Bilo bi korisno već u sljedećoj akademskoj godini

početi s Specijalnom pedagogijom na preddiplomskoj razini. Pročelnica naglašava da možda
možemo krenuti sa navedenom izmjenom Reda predavanja već ove godine.
U utorak 20. svibnja 2014. održat će se sastanak o pitanju zajedničkih osnova dvopredmetnih
studija - nastavnički smjer. Pozvani su svi predavači na zajedničkim osnovama i pročelnici
odsjeka.
Za potvrdu Reda predavanja u ak. god. 2014./2015. provest će se virtualna sjednica Odsjeka.
Ad.3.
Prema novim odrednicama Filozofskog fakulteta, asistenti ne mogu biti angažirani kao
vanjski suradnici. Na Odsjeku za pedagogiju kao vanjski suradnik u zvanju asistenta bio je
angažiran Toni Maglica. Kako bi osigurali nesmetano izvođenje nastave iz kolegija Socijalna
pedagogija, Odsjek za pedagogiju će Fakultetskom vijeću predložiti izbor Tonija Maglice u
naslovno zvanje predavača za područje posebne pedagogije. Predlaže se Povjerenstvo u
sastavu: doc. dr. Tonća Jukić, doc. dr. Hicela Ivon i izv. prof. Smiljana Zrilić.
Prijedlog za izbor Tonija Maglice u naslovno zvanje predavača i sastav Povjerenstva za izbor
jednoglasno je podržan.
Emeritus Josip Milat je predložio da dr.sc. Mirela Tolić, viša asistentica preuzme seminare iz
kolegija Opća pedagogija na zajedničkim osnovama. Riječ je o opterećenju od ukupno 135
norma sati za 3 grupe seminara.
Vezano uz izvedbu pedagoško-didaktičkih kolegija na zajedničkim osnovama, dr.sc. Morana
Koludrović je prisutne obavijestila da na kolegiju Didaktika izv.prof.dr.sc. Sonja Kovačević
održava predavanja, a Morana Koludrović seminare iz kolegija.
Ovi i drugi prijedlozi za zajedničke osnove biti će preneseni na sastanku o zajedničkim
osnovama za nastavničke smjerove koji će se održati slijedeći tjedan.
Ad.4.
Razno
Upisne kvote prijelaza sa drugih fakulteta
Zamolbe studenata sa drugih sveučilišta u Hrvatskoj i inozemstva za prijelaz na pojedine
fakultetske odsjeke, do sada je rješavalo tijelo fakulteta koje je oformljeno s tim ciljem. Po
zamolbi studenta bi se pogledala priložena dokumentacija studenta te bi Pročelnica dala svoje
mišljenje i bila posrednik u donošenju konačne odluke tijela fakulteta.
Prijedlog Odsjeka je da je preduvjet za prijelaz s drugih Sveučilišta na studij pedagogije na
našem Fakultetu, ostvarenih 60 ECTS bodova te da broj studenata na Odsjeku ne prelazi 35
studenata po godini.
Gostujući nastavnici iz Makedonije

Emeritus Milat obavijestio je o posjeti delegacije Sveučilišta Štip iz Makedonije. Sa
Sveučilištem Štip uspostavljena je suradnja putem Erasmusa. U okviru posjeta bit će
organiziran sastanak sa ciljem upoznavanja i razgovora o mogućnostima suradnje na kojem će
prisustvovati Pročelnica Odsjeka za pedagogiju, prof. Milat i delegacija iz Štipa.
Delegacija iz Štipa će održati predavanja utorak 20. svibnja u 14:15 sati u učionici U1 te u
15:15 sati u učionici U5. Teme predavanja su: Obrazovni sustav u Republici Makedoniji i
Suvremena škola i znanstveno-istraživački rad. Predavanja će održati prof.dr.sc. Snežana
Jovanova i prof.dr.sc. Emilija Petrova Gorgeva s Fakulteta obrazovnih znanosti Sveučilišta
"Goce Delčev" u Štipu. Podaci o predavanju bit će proslijeđeni studentima i oglašeni na
mrežnoj stranici Fakulteta, Odsjeka te oglasnoj ploči.
Izbor pročelnice za slijedeći mandat Odsjeka
Pročelnici odsjeka izv. prof. dr. sc. Ivani Batarelo Kokić, 30. rujna 2014. godine ističe
mandat. Procedura prijedloga i izbora određena je Pravilnikom o ustroju i djelovanju odsjeka
Fakulteta, koji je stupio na snagu 3. listopada 2013. čl. 12.
Prisutnima je podijeljena fotokopija str. 3. navedenog Pravilnika sa čl. 12. te je tajnica
Odsjeka pročitala čl. 12. stavke 1 - 6. Prema čl. 12. stavak 4, utvrđena je nazočnost većine od
ukupnog broja matičnih članova Vijeća odsjeka, na današnjoj sjednici.
Sukladno čl. 12. stavku 3 članovi odsjeka koji ispunjavaju uvjete za izbor na položaj
pročelnika imaju pravo predložiti kandidata za pročelnika.
Prof. emeritus Milat predložio je sadašnju pročelnicu za izbor u sljedeći mandat. Sukladno
Pravilniku, prof. emeritus Milat nije matični član vijeća odsjeka te nema pravo prijedloga.
Pročelnica izv. prof. dr. Ivana Batarelo Kokić je izjavila da se voljna kandidirati za mjesto
pročelnice u sljedećem mandatu Odsjeka. Izv.prof.dr. Ivana Batarelo Kokić je upitala dr.sc.
Tonću Jukić jeli zainteresirana za kandidaturu. Doc.dr.sc. Tonća Jukić je izjavila da nije
zainteresirana za kandidaturu i da podržava kandidaturu izv.prof.dr.sc. Ivane Batarelo Kokić.
Izv.prof.dr.sc. Batarelo Kokić predlaže da se doc.dr.sc. Tonća Jukić kandidira za mjesto
zamjenice pročelnice Odsjeka za slijedeći mandat. Doc.dr.sc. Tonća Jukić je izjavila da je
zainteresirana za kandidatoru za mjesto zamjenice pročelnice Odsjeka za naredni mandat.
U skladu sa prijedlogom, Odsjek je prihvatio predloženu kandidaturu sadašnje pročelnice za
izbor u narednom mandatu za akad. god. 2014./15. i 2015./16. te kandidaturu doc.dr.sc. Tonće
Jukić za izbor zamjenice pročelnice u narednom mandatu za za akad. god. 2014./15. i
2015./16.
Nakon održane sjednice izv. prof. Maji Ljubetić upućen je e-mail slijedećeg sadržaja:
„Poštovana prof. Ljubetić, na današnjem sastanku Odsjeka u točki dnevnog reda pod Razno je
u skladu s uputama iz Pravilnika o ustroju i djelovanju Odsjeka (F.f. od 3. 10. 2013)
najavljena sjednica Vijeća Odsjeka koja će se održati 17.6.2014., a na kojoj će se održati izbor
pročelnika odsjeka.
Budući da svaki član Odsjeka koji ispunjava uvjete za izbor na položaj pročelnika ima pravo
predložiti kandidata za pročelnika, obavještavamo vas da vijeću Odsjeka do sutra (15.5.)
možete uputiti svoj prijedlog, a što će biti zapisnički evidentirano.“

Izv. prof. dr. Maja Ljubetić e-mailom predlaže kandidatkinju za Pročelnicu doc.dr.sc. Tonću
Jukić. Doc.dr.sc. je obaviještena o prijedlogu izv.prof.dr. Ljubetić te je potvrdila da nije
zainteresirana za kandidaturu.
Prema čl. 12. stavku 5 Pravilnika, predloženi kandidati za pročelnike podnose program rada
za svoj mandat i stručni životopis Vijeću odsjeka i dekanu prije sjednice na kojoj se vrši izbor
pročelnika.
Izborna sjednica Odsjeka najavljena je za lipanj 2014. godine.
Sjednica odsjeka trajala je 45 minuta, završena u 11:45 sati. Zapisnik sastavila tajnica
Odsjeka, Vesna Matijaš Rakonjac, dipl. iur.
Pročelnica Odsjeka za pedagogiju

izv. prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić

