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Odsjek za učiteljski studij
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Ur.broj: 2181-190-02-10/1-16-0008
Split, 11. svibnja 2016.

ZAPISNIK
sa 6. sjednice Vijeća Odsjeka za učiteljski studij u akad. god. 2015./2016., održane u
srijedu 11. svibnja 2016. u 12 sati u knjižnici u Teslinoj ulici.
Nazočni:
izv. prof. dr. sc. Snježana Dobrota, izv. prof. dr. sc. Sonja Kovačević, izv. prof. dr. sc.
Jadranka Nemeth-Jajić, doc. dr. sc. Lidija Vlahović, dr. sc. Dubravka Kuščević, mr. sc.
Lada Maleš, dr. sc. Irena Mišurac, Željka Zanchi, Nives Baranović, mr. sc. Marijo Krnić,
dr. sc. Ivana Restović, Siniša Ninčević, Gabriela Bašić, dr. sc. Gordana Laco, dr. sc.
Anđela Milinović-Hrga te predstavnice studenata Mateja Živalj i Ines Vitez.
Sjednicom predsjedava pročelnica Odsjeka za učiteljski studij, izv. prof. dr. sc. Jadranka
Nemeth-Jajić.
Vijeće Odsjeka jednoglasno je usvojilo sljedeći
Dnevni red:
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Vijeća Odsjeka u akad. god. 2015./2016.
2. Usvajanje Reda predavanja za akad. god. 2016./2017.
3. Izmjena Reda predavanja za akad. god. 2015./2016.
4. Imenovanje Povjerenstva za provedbu dodatne provjere za upis na Odsjek za učiteljski
studij u akad. god. 2016./2017.
5. Osnivanje Katedre za metodike
6. Promjena teme diplomskoga rada
7. Razno
Ad. 1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Vijeća Odsjeka u akad. god. 2015./2016.
Vijeće Odsjeka jednoglasno je usvojilo zapisnik s 5. sjednice Vijeća Odsjeka u akad. god.
2015./2016.
Ad. 2. Usvajanje Reda predavanja za akad. god. 2016./2017.
Nakon što su članovi Odsjeka e-poštom dobili na razmatranje prijedlog Reda predavanja,
Vijeće Odsjeka jednoglasno je usvojilo Red predavanja za akad. god. 2016./2017.
Ad. 3. Izmjena Reda predavanja za akad. god. 2015./2016.
Izv. prof. dr. sc. Maja Ljubetić s Odsjeka za pedagogiju uputila je molbu Odsjeku za
izmjenom Reda predavanja u ljetnom semestru akad. god. 2015./2016. za kolegij

Obiteljska pedagogija na način da se u Red predavanja ponovno uvrsti Anita Mandarić
Vukušić koja je 29. travnja izabrana u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača.
Vijeće Odsjeka jednoglasno je prihvatilo izmjenu Reda predavanja u ljetnom semestru
akad. god. 2015./2016. za kolegij Obiteljska pedagogija te će uz nositeljicu kolegija i
izvoditeljicu predavanja izv. prof. dr. sc. Maju Ljubetić seminare realizirati Anita
Mandarić Vukušić, pred.
Ad. 4. Imenovanje Povjerenstva za provedbu dodatne provjere za upis na Odsjek za
učiteljski studij u akad. god. 2016./2017.
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. 2016./2017. predlaže se u sljedećem sastavu: izv. prof. dr. sc. Jadranka
Nemeth-Jajić (predsjednik), dr. sc. Irena Mišurac (član), mr. sc. Lada Maleš (član).
U dodatnoj provjeri sudjeluju:
1) Ispitno povjerenstvo: dvoje članova s Odsjeka za predškolski odgoj, izv. prof. dr. sc.
Nemeth-Jajić, dr. sc. Irena Mišurac, mr. sc. Lada Maleš
2) Tjelesni: doc. dr. sc. Lidija Vlahović, doc. dr. sc. Damir Jurko
3) Likovni: dr. sc. Dubravka Kuščević, doc. dr. sc. Marija Brajčić
4) Glazbeni: izv. prof. dr. sc. Snježana Dobrota, mr. sc. Marijo Krnić
5) Psihologijski test: doc. dr. sc. Ina Reić (i ostali psiholozi prema dogovoru Katedre)
6) Identifikacija: dr. sc. Suzana Tomaš, dr. sc. Anđela Milinović-Hrga, Siniša Ninčević,
dr. sc. Ivana Restović.
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. 2015./2016. u sljedećem sastavu:
1. izv. prof. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić (predsjednik)
2. dr. sc. Irena Mišurac (član)
3. mr. sc. Lada Maleš (član).
Ad. 5. Osnivanje Katedre za metodike
Vijeće Odsjeka donijelo je odluku o osnivanju Katedre za metodike u Odsjeku za
učiteljski studij.
Za predstojnicu katedre izabrana je izv. prof. dr. sc. Snježana Dobrota, a članovi katedre
su izv. prof. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić, doc. dr. sc. Vesna Kostović-Vranješ, doc. dr.
sc. Gloria Vickov, doc. dr. sc. Lidija Vlahović, dr. sc. Irena Mišurac, v. pred., dr. sc.
Dubravka Kuščević, v. pred., dr. sc. Ivana Restović, pred., mr. sc. Marijo Krnić, pred. i
Nives Baranović, pred.
Ad. 6. Promjena teme diplomskoga rada
Vijeće Odsjeka jednoglasno je odobrilo promjenu teme diplomskoga rada kod mentorice
doc. dr. sc. Lidije Vlahović.
Ad. 7. Razno
Pročelnica je spomenula predstavljanje znanstvene monografije doc. dr. sc. Glorije
Vickov Hrvatska kultura u učenju stranog jezika, koje se održalo u Sveučilišnoj knjižnici
18. travnja 2016. te predstavljanje neobjavljenih knjiga izv. prof. dr. sc. Ivana Boškovića
koje je organizirala Matica hrvatska – Ogranak Split u svibnju 2016.

Također je navedeno kako je dr. sc. Gordana Laco autorica poglavlja u posebno
vrijednom izdanju Povijesti hrvatskoga jezika (ur. prof. dr. sc. Marko Samardžija, prof.
dr. sc. Ivo Pranjković i Ante Bičanić; voditelj cijelog projekta akademik Radoslav
Katičić).

Zapisničar:

Pročelnica Odsjeka za učiteljski studij:

Snježana Lauš

izv. prof. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić

