SVEUČILIŠTE U SPLITU
FILOZOFSKI FAKULTET
Odsjek za učiteljski studij
Klasa: 024-04/17-03/0002
Ur.broj: 2181-190-02-10/1-17-0017
Split, 31. svibnja 2017.
ZAPISNIK
s 10. sjednice Vijeća Odsjeka za učiteljski studij u akad. god. 2016./2017., održane u utorak 30.
svibnja 2017. u 10,30 sati u učionici 22 u Teslinoj ulici.
Nazočni:
izv. prof. dr. sc. Snježana Dobrota, izv. prof. dr. sc. Sonja Kovačević, izv. prof. dr. sc. Gloria
Vickov, doc. dr. sc. Gordana Laco, doc. dr. sc. Irena Mišurac, dr. sc. Dubravka Kuščević, dr.
sc. Lada Maleš, dr. sc. Ivana Restović, dr. sc. Suzana Tomaš, Željka Zanchi, Siniša Ninčević,
Gabriela Bašić te predstavnice studenata Ines Vitez i Mateja Živalj. Sjednici je nazočio i izv.
prof. dr. sc. Tonći Kokić s Odsjeka za filozofiju.
Sjednicom predsjedava obnašateljica dužnosti pročelnice Odsjeka za učiteljski studij, doc. dr.
sc. Irena Mišurac koja je predložila izmjenu dnevnog reda na način da se uvrsti jedna nova
točka, i to:
5. Odluka o uvjetu prijelaza studenata s drugih visokih učilišta na Odsjek za učiteljski studij
Vijeće Odsjeka jednoglasno je usvojilo sljedeći
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 7. i 8. redovite sjednice Odsjeka te s 9. virtualne sjednice Odsjeka u
akad. god. 2016./2017.
2. Usvajanje Reda predavanja za akad. god. 2017./2018.
3. Pokretanje izmjena i dopuna studijskog programa - kolegij "Osnove pedagogije" (izmjene do
20%), izmjena naziva kolegija "Dijete u društvu", izmjena semestra za izborni kolegij
"Suvremene nastavne strategije u nastavi Prirode i društva"
4. Imenovanje Povjerenstva za provedbu dodatne provjere za upis na Odsjek za učiteljski studij
u akad. god. 2017./2018.
5. Odluka o uvjetu prijelaza studenata s drugih visokih učilišta na Odsjek za učiteljski studij
6. Razno
Prije početka sjednice članovi Odsjeka su se, povodom iznenadne smrti prof. dr. sc. Berislava
Žarnića, člana Odsjeka koji je ujedno bio i jedan od osnivača Odsjeka, prisjetili dragog kolege.
Izv. prof. dr. sc. Tonći Kokić s Odsjeka za filozofiju, koji je nekoć bio i asistent prof. dr. sc.
Žarnića, rekao je da je ostavština prof. dr. sc. Žarnića nenadoknadiva i da je iza njega ostalo
obilje nastavnog i obrazovnog rada te podsjetio na njegove velike organizacijske sposobnosti,
svjetsku relevantnost koju njegovi radovi imaju kao i njegovu etičku dimenziju i sustav
vrijednosti.
Izv. prof. dr. sc. Gloria Vickov ističe spoj vrhunskog znanstvenika i ljudske veličine prof. dr.
sc. Žarnića čiji je prerani odlazak ogroman gubitak za Odsjek koji je on uvijek štitio unutar i
izvan fakulteta.

Gabriela Bašić, asistentica prof. dr. sc. Žarnića, rekla je da je profesor jako cijenio ovaj odsjek,
tu je pripadao i osjećao se kao kod kuće, ali i da vrijeme njegovih ideja tek dolazi te da je
profesor razumio takav odmak. Naglašava kako je profesor imao empatičku, ljudsku dimenziju
i da su ga ljudi poštovali.
Na kraju su članovi odsjeka minutom šutnje odali počast preminulom prof. dr. sc. Berislavu
Žarniću.
Ad. 1. Usvajanje zapisnika sa 7. i 8. redovite sjednice Odsjeka te s 9. virtualne sjednice Odsjeka
u akad. god. 2016./2017.
Vijeće Odsjeka jednoglasno je usvojilo zapisnike sa 7. i 8. redovite sjednice Odsjeka te s 9.
virtualne sjednice Odsjeka u akad. god. 2016./2017.
Ad. 2. Usvajanje Reda predavanja za akad. god. 2017./2018.
Nakon što su članovi Odsjeka e-poštom 8. svibnja 2017. dobili na razmatranje prijedlog Reda
predavanja, Vijeće Odsjeka jednoglasno je usvojilo Red predavanja za akad. god. 2017./2018.
Ad. 3 Pokretanje izmjena i dopuna studijskog programa - kolegij "Osnove pedagogije" (izmjene
do 20%), izmjena naziva kolegija "Dijete u društvu", izmjena semestra za izborni kolegij
"Suvremene nastavne strategije u nastavi Prirode i društva"
Članovima Vijeća Odsjeka poslani su na mail prijedlog novog silabusa kolegija "Osnove
pedagogije" izv. prof. Sonje Kovačević u kojem je dodan suradnik na kolegiju (dr. sc. Snježana
Dimzov, pred.) te je došlo do izmjene cilja predmeta i očekivanih ishoda, kao i molba izv. prof.
dr. sc. Vesne Kostović-Vranješ za promjenom semestra realizacije izbornog kolegija
"Suvremene nastavne strategije u nastavi Prirode i društva" koji se nudio u ljetnom semestru
(10.), a sada bi bio ponuđen u zimskom semestru (9.) kako bi studenti u ljetnom semestru mogli
koristiti te strategije u nastavi. Također, kolegij „Dijete u društvu“ bi izmijenio naziv te bi novi
naziv bio „Dijete i društvo“.
Vijeće Odsjeka jednoglasno je prihvatilo predložene izmjene i dopune studijskog programa
Učiteljskog studija te će se Odboru za unaprjeđenje kvalitete Filozofskog fakulteta u Splitu
uputiti zahtjev za izmjenama studijskog programa Učiteljskog studija za kolegij "Osnove
pedagogije" (izmjene do 20%), kolegij "Dijete u društvu" (izmjena naziva), izborni kolegij
"Suvremene nastavne strategije u nastavi Prirode i društva" (promjena semestra).
Ad. 4. Imenovanje Povjerenstva za provedbu dodatne provjere za upis na Odsjek za učiteljski
studij u akad. god. 2017./2018.
Uz dvoje članova Povjerenstva koje će imenovati Odsjek za rani i predškolski odgoj i
obrazovanje, Povjerenstvo za provedbu dodatne provjere vještina i sposobnosti za upis na 1.
godinu sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog Učiteljskog studija za akad.
god. 2017./2018. predlaže se u sljedećem sastavu: doc. dr. sc. Irena Mišurac (predsjednik), izv.
prof. dr. sc. Snježana Dobrota (član), dr. sc. Lada Maleš (član).
Vijeće Odsjeka jednoglasno je izglasalo Povjerenstvo za provedbu dodatne provjere vještina i
sposobnosti za upis na 1. godinu sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog
Učiteljskog studija za akad. god. 2017./2018. u sljedećem sastavu:
1. dr. sc. Irena Mišurac (predsjednik)
2. dr. sc. Snježana Dobrota (član)
3. dr. sc. Lada Maleš (član)

Ad. 5. Odluka o uvjetu prijelaza studenata s drugih visokih učilišta na Odsjek za učiteljski studij
Uvjeti za prijelaz na Učiteljski studij utvrđeni su Odlukom o izmjeni i dopuni odluke o upisu
na Filozofski fakultet prijelazom s drugoga visokog učilišta i priznavanju razdoblja studiranja
na drugim visokim učilištima i Odlukom o izmjenama odluke o upisu na Filozofski fakultet
prijelazom s drugoga visokog učilišta i priznavanju razdoblja studiranja na drugim visokim
učilištima (nalaze se na mrežnoj stranici našega odsjeka). Uvjetima utvrđenima u tim
dokumentima za prijelaz na Učiteljski studij trebalo bi dodati sljedeće:
- dozvoljava se prijelaz s drugih visokih učilišta za najviše 5 studenata i to samo na 2.
godini studija.
Vijeće Odsjeka jednoglasno je prihvatilo predložene dodatne uvjete prijelaza studenata s drugih
visokih učilišta na Odsjek za učiteljski studij.
Ad. 6. Razno
Doc. dr. sc. Irena Mišurac izvijestila je članove Odsjeka o studijskom posjetu Pedagoškom
fakultetu u Ljubljani 11.-13. svibnja 2017. na koje su zajedno s profesorima išli studenti
učiteljskog studija, ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te pedagogije. Studenti Odsjeka
su održali četiri prezentacije kroz koje su slovenskim kolegama predstavili studij razredne
nastave na Filozofskom fakultetu u Splitu, sva tri modula koja se na njemu nude, studij ranog i
predškolskog odgoja te posebnu prezentaciju i kviz o gradu Splitu.
Zapisnik sastavila:

Snježana Lauš

o.d. Pročelnice Odsjeka za učiteljski studij:

doc. dr. sc. Irena Mišurac

