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IZVANREDNA SJEDNICA ZBOG PROMJENE IMENA 

Hoće li Filozofski i Učiteljski “zaratiti” ili će 
naći zajednički jezik? 
Objavljeno 20. ožujka  2014.  

 

 

Na jučer održanoj izvanrednoj sjednici Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta, kojoj je nazočilo 

56 od 85 nastavnika, donesen je zaključak da se vodstvima Učiteljskog fakulteta i Sveučilišta 

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku uputi zamolba za hitnim sastankom o temi planirane promjene 

imena Učiteljskog u Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti. 

Jučerašnja rasprava, koju su inicirali predstavnici pet odsjeka (za pedagogiju, za hrvatski, za 

engleski, za njemački jezik i za povijest), a koja je potrajala više od sat vremena, izazvala je velik 

interes čelnika i nastavnika fakulteta. Dekanica Ana Pintarić na kraju je sublimirala stav većine. 

“Žao nam je što se to pitanje toliko otegnulo. Mi smo, kao i čelnici Učiteljskog fakulteta, već prije 

nekoliko mjeseci imali sastanak s novim vodstvom Sveučilišta o ovoj temi, no i dalje traje status 

quo. U međuvremenu nismo dobili ni traženi odgovor na pitanje koje to nove dvopredmetne studije 

želi pokrenuti Učiteljski fakultet, a za koje se plašimo da bi ušli u naš djelokrug. Zato smo i održali 

ovu sjednicu, prvu izvanrednu u tekućoj akademskoj godini”, pojašnjava ona. Tvrdi kako je jasno 

razgraničeno da bi Učiteljski fakultet trebao školovati kadar za obrazovanje djece od 1. do 4. 

razreda osnovne škole, a Filozofski fakultet za one starije. “Iz njihovih dosad predočenih 

dokumenata nije jasno kakve studije planiraju pokrenuti, ali se opravdano bojimo da bi došlo do 

paralelizma. Također, naziv 'odgojne i obrazovne znanosti' dobrim dijelom zadire u programe 

naših odsjeka, osobito pedagogije. Zato tražimo hitan sastanak o toj temi, a od Rektorata da ovu 

točku, ako je bila predviđena, 'skine' s iduće sjednice Sveučilišnog senata dok sve ne raščistimo. 

Mi imamo i posebnu promemoriju koju ćemo predočiti”, apelirala je dekanica. T. Levak 
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DAMIR MATANOVIĆ 

v.d. dekana Učiteljskog fakulteta 

Kraljevstvo kraljevstvu ne može propisivati zakone 

V. d. dekana Učiteljskog fakulteta Damir Matanović, iako načelno u ime fakulteta prihvaća 

sastanak i razgovor, ističe kako su stavovi njegova fakulteta čvrsti i utemeljeni. "U komentaru ću 

se poslužiti latinskom frazom Regnum regno non praescribit leges, odnosno Kraljevstvo 

kraljevstvu ne može propisivati zakone. Dakle, ne može nama Filozofski ili bilo koji drugi fakultet 

određivati kako ćemo se zvati niti prema kojim ćemo programima raditi. Novi bi naziv 

sveobuhvatnije i točnije prikazao naš djelokrug, a mi time nikome ne ulazimo u plan i program 

rada”, ističe Matanović, dodajući da će novo ime pridonijeti i međunarodnoj prepoznatljivosti. 

“Kratko i jasno – navedena promjena imena nama je 'biti ili ne biti' za daljnji rad jer učiteljski 

fakulteti u ovom obliku ne postoje gotovo nigdje u Europi. Vjerujem da će čelnici Filozofskog 

fakulteta to shvatiti. Mi smo fakulteti koji su kompatibilni i bilo kakav konflikt između nas nije 

potreban”, apelira Matanović. 


