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ZAPISNIK
sa 7. virtualne sjednice Vijeća Odsjeka za učiteljski studij u akad. godini 2018./2019. održane
od 13. do 15. svibnja 2019.
Elektroničkom poštom članovima Vijeća Odsjeka pročelnica je dana 13. svibnja 2019. uputila
Poziv za virtualnu sjednicu.
Dnevni red:
1. Prijedlog za pokretanje postupka reizbora izv. prof. dr. sc. Snježane Dobrote u
znanstveno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području
društvene znanosti, polje pedagogija, grana posebne pedagogije
2. Prijedlog za pokretanje postupka izbora izv. prof. dr. sc. Sonje Kovačević u znanstveno
zvanje znanstvene savjetnice u znanstvenom području društvene znanosti, polje
pedagogija
3. Prijedlog za pokretanje postupka izbora dr. sc. Lade Maleš u znanstveno zvanje
znanstvene suradnice u znanstvenom području tehničke znanosti, polje računarstvo
4. Prijedlog za pokretanje postupka izbora dr. sc. Bojana Babina u znanstveno zvanje
znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, polje kineziologija
5. Molba za promjenu naziva izbornog kolegija Učenje i poučavanje u hibridnom
okruženju
Ad. 1. Izv. prof. dr. sc. Snježana Dobrota upućuje molbu Vijeću Odsjeka za pokretanje postupka
reizbora u znanstveno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području
društvene znanosti, polje pedagogija, grana posebne pedagogije te predlaže povjerenstvo u
sljedećem sastavu:
1. prof. dr. sc. Maja Ljubetić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, predsjednica
povjerenstva
2. prof. dr. sc. Mirjana Siriščević, Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, članica
povjerenstva
3. izv. prof. dr. sc. Ina Reić Ercegovac, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, članica
povjerenstva
Od ukupno 26 članova Vijeća Odsjeka glasovalo je 18 članova. Vijeće Odsjeka je jednoglasno
prihvatilo njezinu molbu te je donijelo Odluku o pokretanju postupka reizbora izv. prof. dr. sc.
Snježane Dobrote u znanstveno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom
području društvene znanosti, polje pedagogija, grana posebne pedagogije te se predlaže
povjerenstvo u sljedećem sastavu:
1. prof. dr. sc. Maja Ljubetić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, predsjednica
povjerenstva
2. prof. dr. sc. Mirjana Siriščević, Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, članica
povjerenstva

3. izv. prof. dr. sc. Ina Reić Ercegovac, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, članica
povjerenstva
Ad. 2. Izv. prof. dr. sc. Sonja Kovačević upućuje molbu Vijeću Odsjeka za pokretanje postupka
izbora u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u znanstvenom području društvene znanosti,
polje pedagogija.
Od ukupno 26 članova Vijeća Odsjeka glasovalo je 18 članova. Vijeće Odsjeka je jednoglasno
prihvatilo njezinu molbu te je donijelo Odluku o pokretanju postupka izbora izv. prof. dr. sc.
Sonje Kovačević u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u znanstvenom području društvene
znanosti, polje pedagogija
Ad. 3. Dr. sc. Lada Maleš upućuje molbu Vijeću Odsjeka za pokretanje postupka izbora u
znanstveno zvanje znanstvene suradnice u znanstvenom području tehničke znanosti, polje
računarstvo.
Od ukupno 26 članova Vijeća Odsjeka glasovalo je 18 članova. Vijeće Odsjeka je jednoglasno
prihvatilo njezinu molbu te je donijelo Odluku o pokretanju postupka izbora dr. sc. Lade Maleš
u znanstveno zvanje znanstvene suradnice u znanstvenom području tehničke znanosti, polje
računarstvo.
Ad. 4. Dr. sc. Bojan Babin upućuje molbu Vijeću Odsjeka za pokretanje postupka izbora u
znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti, polje
kineziologija.
Od ukupno 26 članova Vijeća Odsjeka glasovalo je 18 članova. Vijeće Odsjeka je jednoglasno
prihvatilo njegovu molbu te je donijelo Odluku o pokretanju postupka izbora dr. sc. Bojana
Babina u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih
znanosti, polje kineziologija.
Ad. 5. Dr. sc. Suzana Tomaš upućuje molbu Vijeću Odsjeka za promjenu naziva izbornog
kolegija Učenje i poučavanje u hibridnom okruženju (VUU309) u naziv Primjena informacijske
i komunikacijske tehnologija u obrazovanju. Naime, ona smatra da studenti ovaj kolegij nisu
prepoznali zbog naziva kolegija. Od prošle školske godine u obrazovni sustav uvedene su
virtualne učionice u kojima odgojno-obrazovni djelatnici moraju surađivati, postavljati
nastavne sadržaje, organizirati grupe učenika, izrađivati ispite znanja. Studenti upisom u kolegij
Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije u obrazovanju bi dobili adekvatna znanja
i vještine u primjeni digitalnih alata, virtualnih učionica te izradi digitalnog nastavnog sadržaja.
Od ukupno 26 članova Vijeća Odsjeka glasovalo je 18 članova. Vijeće Odsjeka je jednoglasno
prihvatilo njezin prijedlog promjene naziva izbornog kolegija Učenje i poučavanje u hibridnom
okruženju (VUU309) u naziv Primjena informacijske i komunikacijske tehnologija u
obrazovanju te će isti biti upućen Odboru za unaprjeđenje kvalitete Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Splitu.
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