SVEUČILIŠTE U SPLITU
FILOZOFSKI FAKULTET
Odsjek za učiteljski studij
Klasa: 024-04/18-03/0002
Ur.broj: 2181-190-02-10/1-18-0010
Split, 11. travnja 2018.
ZAPISNIK
s 10. virtualne sjednice Vijeća Odsjeka za učiteljski studij u akad. godini 2017./2018. održane
od 9. do 11. travnja 2018. godine.
Elektroničkom poštom članovima Vijeća Odsjeka pročelnica je dana 9. travnja 2018. uputila
Poziv za virtualnu sjednicu.
Dnevni red:
1. Prijedlog novih izbornih kolegija
2. Izmjena Reda predavanja za akad. god. 2017./2018.
3. Prijedlog za pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u
znanstvenom području društvenih znanosti – polje kineziologija
Ad. 1. Doc. dr. sc. Ines Blažević se obratila Odsjeku sa molbom za uvođenje dvaju novih
izbornih kolegija u studijski program Učiteljskoga studija:
1. Pedagogija slobodnoga vremena - zimski semestar
2. Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti - ljetni semestar.
Kolegiji su već uvršteni u studijski program Pedagogije, a s obzirom na tematiku kojom se bave
mogli bi biti zanimljivi i budućim učiteljima. Predmeti bi bili ponuđeni svim godinama studija
osim na 1. godini jer su izmjene i dopune studijskih programa koje se odnose na 1. godinu već
prošle proceduru za iduću akademsku godinu.
Od ukupno 24 člana Vijeća Odsjeka glasovalo je 18 članova. Vijeće Odsjeka sa 12 glasova za,
6 suzdržanih nije usvojilo prijedloge programa dva nova izborna kolegija: Pedagogija
slobodnoga vremena (zimski semestar) i Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti (ljetni
semestar).
Ad. 2. Predlaže se usvajanje izmjena Reda predavanja na Odsjeku za akad. god. 2017./2018. na
sljedeći način:
Stari Red predavanja:

Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Gloria Vickov
(Eva Jakupčević, asistent,
Marijana Čović, stručni suradnik)

Kod
VUU148

Obvezni predmeti
Praktikum i školska praksa
(Smjer 1)

Ukupno
sati
(P+S+V)
60
(0+30+30)

ECTS
4

Novi red predavanja:

Nastavnik

Kod

Obvezni predmeti

izv. prof. dr. sc. Gloria Vickov
(Eva Jakupčević, asistent)

VUU148

Praktikum i školska praksa
(Smjer 1)

Ukupno
sati
(P+S+V)
60
(0+30+30)

ECTS
4

Od ukupno 24 člana Vijeća Odsjeka glasovalo je 17 članova. Vijeće Odsjeka je jednoglasno
prihvatilo predloženu izmjenu Reda predavanja za akad. god. 2017./2018.
Ad. 3. Doc. dr. sc. Lidija Vlahović upućuje molbu Vijeću Odsjeka za pokretanje postupka
izbora u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za znanstveno područje društvenih
znanosti, polje kineziologija.
Od ukupno 24 člana Vijeća Odsjeka glasovalo je 17 članova. Vijeće Odsjeka je jednoglasno
prihvatilo molbu doc. dr. sc. Lidije Vlahović te je donijelo Odluku o pokretanju postupka izbora
doc. dr. sc. Lidije Vlahović u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za znanstveno
područje društvenih znanosti, polje kineziologija.
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