Odsjek za pedagogiju
Filozofski fakultet
Sveučilište u Splitu
Poljička cesta 35, Split
Klasa: 025-03/22-03/0008
Ur. br: 2181-190-02-5-22-004
Split, 14. lipnja 2022.
ZAPISNIK IX. SJEDNICE VIJEĆA ODSJEKA PEDAGOGIJE
9. sjednica (virtualna) Vijeća Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Splitu u akademskoj godini
2021./2022. održana je od 13. do 14. lipnja 2022.
Dana 20. lipnja 2022. sjednica je elektroničkim putem nadopunjena točkom 5. sa zamolbom studentice
za prijavu teme diplomskog rada. Zapisnik sastavila tajnica Odsjeka za pedagogiju Vesna Matijaš
Rakonjac, dipl. iur
Glasovalo se na način da se za navedenu točku Dnevnog reda da glas ZA, PROTIV ili SUZDRŽAN/a i
odgovor pošalje na e-adrese iblazevic@ffst.hr i mrvesna@ffst.hr.
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ČLANICA / ČLAN
dr. sc. Ivana Batarelo Kokić
dr. sc. Maja Ljubetić
dr. sc. Ines Blažević
dr. sc. Tonća Jukić
dr. sc. Morana Koludrović
dr. sc. Anita Mandarić Vukušić
dr. sc. Martina Lončar
mr. sc. Joško Barbir
Sani Ćavar
Paula Menalo
Maja Ćosić

ZVANJE / POLOŽAJ
red. prof.
red. prof.
doc. / pročelnica
izv. prof.
izv. prof.
doc. / zamjenica pročelnice
predavač
asist.
asist.
predstavnica preddiplomskog
predstavnica diplomskog

glasovanje
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
bolovanje
ZA
ZA

Dnevni red
1.) Ovjera zapisnika virtualne 8. sjednice Odsjeka u akad. god. 2021./2022.
2.) Prijedlog za pokretanjem postupka izbora u zvanje višeg znanstvenog suradnika za područje

područje: društvene znanosti, polje: pedagogija doc. dr. sc. Ines Blažević
3.) Prijedlog za pokretanjem postupka reizbora doc. dr. sc. Ines Blažević u znanstveno-nastavno
zvanje i odgovarajuće radno mjesto docenta za područje: društvene znanosti, polje:

pedagogija na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Splitu
4.) Prijedlog Reda predavanja za Odsjek za pedagogiju za ak. god. 2022./2023. (u prilogu)
5.) Zamolba studentice Lane Martinić sa prijavom teme diplomskog rada
Ad 1.)
Jednoglasno je usvojen zapisnik 8. sjednice Odsjeka za pedagogiju u tekućoj akademskoj godini.
Ad 2.)
Prijedlog za pokretanjem postupka izbora u zvanje višeg znanstvenog suradnika za područje: društvene
znanosti, polje: pedagogija doc. dr. sc. Ines Blažević na temelju zamolbe koje je uputila Odsjeku za
pedagogiju (u prilogu poziva sjednice).
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Povodom zamolbe doc. dr. sc. Ines Blažević za pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje višeg
znanstvenog suradnika, Vijeće Odsjeka jednoglasno je donijelo
ODLUKU
kojom se predlaže Fakultetskom vijeću pokretanje postupka izbora doc. dr. sc. Ines Blažević, u
znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, polje
pedagogija.
Odsjek za pedagogiju za treću članicu Stručnog povjerenstva predlaže prof. dr. sc. Ivanu Batarelo Kokić.
Ad 3.)
Prijedlog za pokretanjem postupka reizbora doc. dr. sc. Ines Blažević u znanstveno-nastavno zvanje i
odgovarajuće radno mjesto docenta za područje: društvene znanosti, polje: pedagogija na Odsjeku za
pedagogiju Filozofskog fakulteta u Splitu na temelju zamolbe koje je uputila Odsjeku za pedagogiju (u
prilogu poziva sjednice).
Prijedlog Povjerenstvo za izradu izvješća u sastavu:
Prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić, Filozofski fakultet u Split (predsjednica)
Prof. dr. sc. Sonja Kovačević, Filozofski fakultet u Splitu (članica)
Prof. dr. sc. Smiljana Zrilić, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Sveučilište u Zadru (članica)
Odsjek je donio
ODLUKU
kojom se predlaže Fakultetskom vijeću pokretanje postupka reizbora doc. dr. sc. Ines Blažević u
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice za znanstveno područje društvenih znanosti,
polje pedagogija na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Splitu, uz predloženi sastav stručnog
Povjerenstva.
Ad 4.)
Prijedlog Reda predavanja za Odsjek za pedagogiju za ak. god. 2022./2023. (u prilogu).

Ad 5.)
Po zamolbi studentice 2. godine diplomskog studija Lane Martinić, odobrena je tema diplomskog rada
pod naslovom:
Prehrana studenata i njihovo doživljeno akademsko funkcioniranje
(Students' nutrition and their experienced academic functioning)
Mentor izv. prof. dr. sc. Darko Hren.
Zamolbu je odobrila prodekanica za nastavu i donijela na potvrdu Odsjeku te kako nije nitko bio protiv,
zamolba je usvojena.
Jednoglasno usvojene odluke su proslijeđene Fakultetskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
pročelnica Odsjeka za pedagogiju

doc. dr. sc. Ines Blažević
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