SVEUČILIŠTE U SPLITU
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Split, 3. 7. 2014.
ZAPISNIK
sa 8. sjednice Vijeća Odsjeka za učiteljski studij u akad. god. 2013./2014., održane u
četvrtak, 3. 7. 2014. u 10 sati u učionici 35.
Nazočni:
izv. prof. dr. sc. Snježana Dobrota, doc. dr. sc. Damir Jurko, doc. dr. sc. Gloria Vickov,
doc. dr. sc. Lidija Vlahović, dr. sc. Dubravka Kuščević, dr. sc. Irena Mišurac, Željka
Zanchi, Nives Baranović, mr. sc. Ivana Dujmović, mr. sc. Suzana Tomaš, dr. sc. Gordana
Laco, mr. sc. Marijo Krnić, Anđela Milinović-Hrga.
Sjednicom predsjedava pročelnica Odsjeka za učiteljski studij, dr. sc. Irena Mišurac.
Vijeće Odsjeka je jednoglasno usvojilo sljedeći
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika za 7. sjednice Vijeća Odsjeka održane 21. 5. 2014.
2. Pokretanje postupka izmjena studijskog programa
3. Pokretanje novog izbornog kolegija
4. Izbor člana Povjerenstva za znanost Filozofskog fakulteta
5. Razno
Ad. 1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Vijeća Odsjeka održane 21. 5. 2014.
Vijeće Odsjeka je jednoglasno usvojilo zapisnik sa 7. sjednice Vijeća Odsjeka održane
21. 5. 2014.
Ad. 2. Pokretanje postupka izmjena studijskog programa
Budući da je nakon posljednje sjednice Vijeća Odsjeka došlo do još nekih izmjena
prijedloga novog programa Učiteljskog studija (te izmjene se isključivo odnose na
promjene naziva određenih kolegija) Vijeće Odsjeka je ponovno pristupilo izglasavanju
promjena predloženih od strane radne skupine.
Nakon rasprave Vijeće Odsjeka je većinom glasova prihvatilo prijedlog novog studijskog
programa Učiteljskog studija te će se Filozofskom vijeću uputiti prijedlog za Pokretanje
postupka izmjena studijskog programa Učiteljskog studija.
Ad. 3. Pokretanje novog izbornog kolegija
Prof. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić uputila je Vijeću Odsjeka prijedlog novog izbornog
kolegija „Teorija i praksa govora i govorne interpretacije“, dok je mr. sc. Ivana Dujmović
uputila zamolbu za izmjenom imena izbornog kolegija „Kemija kao dio prirode“ koji bi
se sada preimenovao u „Kemija u svakodnevnom životu“.

Vijeće Odsjeka je jednoglasno prihvatilo prijedlog novog izbornog kolegija „Teorija i
praksa govora i govorne interpretacije“ te izmjenu imena izbornog kolegija Kemija kao
dio prirode“ u „Kemija u svakodnevnom životu“.
Također, članovima Vijeća Odsjeka će biti poslan popis svih dosad neaktiviranih izbornih
predmeta iz postojećeg elaborata i njihovih starih silabusa tako da bi oni koji su
zainteresirani za realizaciju nekog od tih predmeta (sada ili u budućnosti) mogli poslati
nove syllabuse temeljene na ishodima učenja.
Samo oni izborni predmeti za koje budu poslani novi syllabusi bit će uvršteni u novi
elaborat i u perspektivi će se ti izborni predmeti moći nuditi. Postojeći izborni predmeti
koji se sada realiziraju i za koje su poslani syllabusi i dalje će biti aktivni.
Ad. 4. Izbor člana Povjerenstva za znanost Filozofskog fakulteta
S obzirom da je u planu osnivanje Povjerenstva za znanost Filozofskog fakulteta svaki
odsjek treba predložiti jednog člana koji će predstavljati odsjek u navedenom
Povjerenstvu.
Na prijedlog Pročelnice Odsjeka Vijeće je jednoglasno izabralo prof. dr. sc. Berislava
Žarnića za člana Povjerenstva za znanost Filozofskog fakulteta.
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