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ZAPISNIK
s 8. virtualne sjednice Vijeća Odsjeka za učiteljski studij u akad. god. 2020./2021. održane od
19. do 21. siječnja 2021. do 9 sati.
Elektroničkom poštom članovima Vijeća Odsjeka pročelnica je dana 19. siječnja 2021. uputila
Poziv za virtualnu sjednicu.
Dnevni red:
1. Provođenje stručne prakse na Odsjeku za učiteljski studij
2. Promjena mentora i teme diplomskog rada studentice Marije Babić
Ad 1. Stručna praksa studenata Odsjeka za učiteljski studij trebala se, kao i prethodnih godina,
održati zadnji tjedan zimskog ispitnog roka (2. i 3. godina), odnosno i prvi tjedan nastave u
ljetnom semestru (4. i 5. godina). S obzirom da je situacija vezana uz epidemiju virusa COVID19 još uvijek neizvjesna te da većina učenika nastavlja s on-line nastavom i početkom drugog
polugodišta, predlaže se da se praksa, iznimno ove akademske godine, odgodi za kraj travnja /
početak svibnja. Vrlo je izvjesno da će tada uvjeti biti bolji, što zbog trendova epidemije, što
zbog toplog vremena, što zbog cijepljenja.
U tom slučaju bi također trebalo, iznimno ove akademske godine, skratiti trajanje metodičke
prakse na 4. i 5. godini studija na jedan tjedan (umjesto dva) tako da studenti od 2. do 5. godine
svi imaju jedan i to isti tjedan praksu, a u tom tjednu bi bili oslobođeni druge nastave, odnosno
nastave na Fakultetu taj tjedan za njih ne bi bilo. Kako nitko ne bi gubio nastavu, studentima
Učiteljskog studija bi se nastava produžila za 5 radnih dana u lipnju.
Od ukupno 27 članova Vijeća Odsjeka glasovala su 23 člana. Vijeće Odsjeka je jednoglasno
prihvatilo prijedlog provođenja stručne prakse na Odsjeku za učiteljski studij na način da se
stručna praksa održi krajem travnja/početkom svibnja i da studenti od 2. do 5. godine imaju
jednotjednu stručnu praksu u istom tjednu za vrijeme kojeg na Fakultetu ne bi imali nastavu.
Slijedom toga, nastava bi im se produžila za 5 radnih dana u lipnju.
Ad 2. Studentica Marija Babić podnijela je zamolbu Odsjeku za promjenom teme diplomskog
rada i mentora s čime je bivša mentorica doc. dr. sc. Esmeralda Sunko suglasna. Novi mentor
bit će mr. sc. Marijo Krnić, a nova tema glasi „Kompetencije studenata učiteljskog studija za
podučavanje glazbene kulture u osnovnoj školi“.
Od ukupno 27 članova Vijeća Odsjeka glasovala su 23 člana. Vijeće Odsjeka je jednoglasno
prihvatilo predloženu promjenu mentora i teme diplomskog rada studentice Marije Babić.
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