SVEUČILIŠTE U SPLITU
FILOZOFSKI FAKULTET
Odsjek za učiteljski studij
Klasa: 024-04/18-03/0002
Ur.broj: 2181-190-02-10/1-18-0014
Split, 11. lipnja 2018.
ZAPISNIK
s 12. sjednice Vijeća Odsjeka za učiteljski studij u akad. god. 2017./2018., održane u
ponedjeljak, 11. lipnja 2018. u 11 sati u učionici 35.
Nazočni:
izv. prof. dr. sc. Snježana Dobrota, izv. prof. dr. sc. Vesna Kostović-Vranješ, izv. prof. dr. sc.
Sonja Kovačević, doc. dr. sc. Bruno Ćurko, doc. dr. sc. Gordana Laco, doc. dr. sc. Irena
Mišurac, doc. dr. sc. Ivana Odža, doc. dr. sc. Lidija Vlahović, Nives Baranović, dr. sc. Dubravka
Kuščević, dr. sc. Lada Maleš, dr. sc. Ivana Restović, dr. sc. Suzana Tomaš, mr. sc. Marijo Krnić,
Siniša Ninčević, Bojan Babin, dr. sc. Mila Bulić, Eva Jakupčević, Josipa Jurić, Ana Sarić, dr.
sc. Anđela Milinović-Hrga.
Sjednicom predsjedava pročelnica Odsjeka za učiteljski studij doc. dr. sc. Lidija Vlahović.
Vijeće Odsjeka je jednoglasno usvojilo sljedeći
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Odsjeka u akad. god. 2017./2018.
2. Izmjena Reda predavanja za akad. god. 2018./2019.
3. Pokretanje postupka izbora u zvanja
3.1. Pokretanje postupka reizbora dr. sc. Lade Maleš
3.2. Pokretanje postupka izbora dr. sc. Mile Bulić
3.3. Pokretanje postupka izbora dr. sc. Ivane Restović
3.4. Pokretanje postupka izbora dr. sc. Anđele Milinović-Hrge
4. Zamolba studenta Marka Pleslića za promjenom naslova teme diplomskoga rada
5. Prijedlog poslovnog postupnika za putne naloge
6. Suradnja s Učiteljskim fakultetom u Beogradu
7. Razno
Ad. 1. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Vijeća Odsjeka u akad. god. 2017./2018.
Vijeće Odsjeka je jednoglasno usvojilo zapisnik s 11. sjednice Vijeća Odsjeka u akad. god.
2017./2018.
Ad. 2. Izmjena Reda predavanja za akad. god. 2018./2019.
Vijeće Odsjeka jednoglasno je prihvatilo izmjene Reda predavanja za akad. god. 2018./2019.
kako slijedi:
- nastavu iz predmeta Književnost za mladež i Hrvatska dječja književnost izvodit će nositeljica
predmeta doc. dr. sc. Ivana Odža i dr. sc. Lucijana Armanda Šundov, poslijedoktorand,
- nastavu iz predmeta Medijska kultura izvodit će nositeljica predmeta Tea-Tereza Vidović
Schreiber.

Ad. 3. Pokretanje postupka izbora u zvanja
Ad. 3. 1. Dr. sc. Lada Maleš, viši predavač, upućuje molbu Vijeću Odsjeka za pokretanje
postupka reizbora u nastavno zvanje višeg predavača za znanstveno područje tehničke znanosti,
polje računarstvo, grana umjetna inteligencija. Predlaže se Stručno povjerenstvo u sastavu:
1. prof. dr. sc. Andrina Granić, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, predsjednica
2. prof. dr. sc. Marko Rosić, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, član
3. doc. dr. sc. Irena Mišurac, Filozofski fakultet u Splitu, članica
Vijeće Odsjeka jednoglasno je prihvatilo njezinu molbu te je donijelo Odluku o pokretanju
postupka reizbora dr. sc. Lade Maleš u nastavno zvanje višeg predavača za znanstveno područje
tehničke znanosti, polje računarstvo, grana umjetna inteligencija.
Ad. 3. 2. Dr. sc. Mila Bulić upućuje molbu Vijeću Odsjeka za pokretanje postupka izbora u
zvanje poslijedoktoranda za područje interdisciplinarne znanosti, polje obrazovne znanosti.
Vijeće Odsjeka je odgodilo pokretanje postupka izbora dr. sc. Mile Bulić u zvanje
poslijedoktoranda za područje interdisciplinarne znanosti, polje obrazovne znanosti dok se ne
dobije pravno tumačenje. Nakon rasprave kolegica dr. sc. Mila Bulić je povukla svoj zahtjev.
Također, predloženo je da se napravi interni plan napredovanja na Odsjeku.
Ad. 3. 3. Dr. sc. Ivana Restović, viši predavač, upućuje molbu Vijeću Odsjeka za pokretanje
postupka izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za područje prirodnih znanosti,
polje biologija, grana opća biologija.
Vijeće Odsjeka jednoglasno je prihvatilo njezinu molbu te je donijelo Odluku o pokretanju
postupka izbora dr. sc. Ivane Restović u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za područje
prirodnih znanosti, polje biologija, grana opća biologija.
Ad. 3. 4. Dr. sc. Anđela Milinović-Hrga, poslijedoktorand, upućuje molbu Vijeću Odsjeka za
pokretanje postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta u području
humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika.
Vijeće Odsjeka jednoglasno je prihvatilo njezinu molbu te je donijelo Odluku o pokretanju
postupka izbora dr. sc. Anđele Milinović-Hrge u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto
docenta u području humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika.
Ad. 4. Zamolba studenta Marka Pleslića za promjenom naslova teme diplomskoga rada
Student Marko Pleslić obratio se Vijeću Odsjeka s molbom za promjenom naslova teme
diplomskoga rada kod mentorice izv. prof. dr. sc. Glorije Vickov, a odobrene 8. ožujka 2018.
od strane Vijeća Odsjeka. Promjena naslova teme diplomskoga rada se predlaže zbog
usklađivanja odgovarajućih raspoloživih mjernih instrumenata iz područja mjerenja
međukulturne kompetencije s teorijskim postavkama i ciljevima empirijskog istraživanja te bi
novi naslov glasio Međukulturna kompetencija studenata učiteljskih studija.
Vijeće Odsjeka je jednoglasno prihvatilo molbu studenta Marka Pleslića za promjenom naslova
diplomskog rada kod mentorice izv. prof. dr. sc. Glorije Vickov.
Ad. 5. Prijedlog poslovnog postupnika za putne naloge
Članovima Vijeća Odsjeka upućen je na razmatranje prijedlog novog Poslovnog postupnika o
načinu odobravanja, načinu otvaranja, načinu obračuna i načinu isplate putnih naloga
zaposlenika Filozofskoga fakulteta u Splitu te Odluka o korištenju osobnoga automobila
zaposlenika Filozofskoga fakulteta u Splitu na službenome putovanju. U međuvremenu,

zatražilo se mišljenje Sindikata o predloženim postupnicima te će potom biti predložena
konačna verzija postupnika.
Ad. 6. Suradnja s Učiteljskim fakultetom u Beogradu
Izv. prof. dr. sc. Snježana Dobrota, izv. prof. dr. sc. Sonja Kovačević i Nives Baranović, pred.
su zainteresirane za suradnju te očekujemo da ćemo istu trajnije uspostaviti s Učiteljskim
fakultetom u Beogradu.
Ad. 7. Razno
Pročelnica je obavijestila članove Vijeća Odsjeka o molbi studentice Kristine Šitum za
opravdanjem izostanaka, odobrenjem za polaganjem ispita i nastavkom studija te će se
studentica uputiti nastavnicima na pojedinačni dogovor.
Što se tiče izmjene literature u elaboratu, prodekan za nastavu doc. dr. Darko Hren je potvrdio
da izmjene mogu ići bez odobrenja Odbora za kvalitetu uz prethodnu obavijest na vijeću
Odsjeka. Kolegice doc. dr. sc. Gordana Laco i doc. dr. sc. Ivana Odža su već najavile promjenu
literature.
Izv. prof. dr. sc. Sonja Kovačević je pozvala članove Odsjeka da se jave njoj ili doc. dr. sc.
Morani Koludrović ako imaju prijedloge ili programe za CIRCO.
Mr. sc. Marijo Krnić je postavio upit o broju grupa vježba u nastavnom opterećenju te je
dogovoreno da u akad. god. 2018./2019. sve grupe vježba budu podijeljene po tri, osim
laboratorijskih za predmet Prirodoslovlje koje će se održavati u četiri grupe.

Zapisnik sastavila:
Snježana Lauš

Pročelnica Odsjeka za učiteljski studij:
doc. dr. sc. Lidija Vlahović

