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SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA 

U OSIJEKU 

FILOZOFSKI FAKULTET 

POVJERENSTVO ZA UNAPRJEĐENJE I OSIGURANJE  

KVALITETE  

 

 

KLASA: 602-04/12-01/4 

URBROJ: 2158-83-07-12-16 

U Osijeku, 18. travnja 2012. 

 

Z a p i s n i k 

 

 

 

Dana 18. travnja 2012. s početkom u 12,00 sati održana je 1. sjednica Povjerenstva za 

unaprjeđenje i osiguranje kvalitete. 

 

Sjednicu je sazvala predsjednica Povjerenstva doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović, a sjednici 

su nazočili sljedeći članovi Povjerenstva: Đurđica Ivković, dipl. pravnica, voditeljica Ureda 

za unaprjeđenje kvalitete studiranja, prof. dr. sc. Milovan Tatarin, predstavnik nastavnika, 

Sanja Španja, predstavnica asistenata, doc. dr. sc. Ivana Jozić, predstavnica nastavnika, dr. sc. 

Ana Kurtović, predstavnica asistenata, mr. sc. Ljubica Matek, predstavnica asistenata, 

Mirjana Foro, predstavnica studenata i Zvonimir Glavaš, predstavnik studenata, a sjednici je 

prisustvovala i prodekanica za razvojno-stručni rad, prof. dr. sc. Loretana Farkaš. 

Uz prethodno opravdanje izostanka, sjednici nisu prisustvovali izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr 

Balog, predstavnica nastavnika i Ivica Vuletić, predstavnik vanjskih dionika. 

Nadalje, sjednici nisu nazočile mr. sc. Marina Vinaj, predstavnica vanjskih dionika i Maja 

Bungić, predstavnica studenata. 

Sjednicu je otvorila i vodila predsjednica Povjerenstva doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović, 

pozdravila prisutne i predstavila novi saziv Povjerenstva, istaknula kako očekuje učinkovitost, 

sažetost i konkretnost u radu Povjerenstva, te predložila sljedeći dnevni red: 

 

 

 

1. Preporuke prema Završnom izvješću Agencije za znanost i visoko obrazovanje 

2. Revizija Plana rada Povjerenstva za 2011./2012. 

3. Prijedlozi za poboljšanje organizacije i izgleda mrežnih stranica FFOS (posebno 

dio koji se odnosi na kvalitetu) 

4. Radni materijali Izvješća o studentskoj i nastavničkoj anketi provedenoj 2012. 

5. Rasprava o mogućim oblicima motivacije svih dionika za sustav kvalitete 

6. Razno 

 

 

 

 

Uvodno, prof. dr. sc. Milovan Tatarin je predložio kako se radni materijali za potrebe sjednice 

ne bi trebali slati samo putem e – pošte već biti u pisanom obliku, te da bi se trebao smanjiti 

broj točaka dnevnog reda. Predsjednica Povjerenstva složila se s primjedbom i zaključila kako 

će se nadalje radni materijali pripremiti i u pisanom obliku i dostaviti po kabinetima. 
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Ad. 1) 

 

Voditeljica Ureda za unaprjeđenje kvalitete studiranja Đurđica Ivković ukratko je upoznala 

članove Povjerenstva s posjetom predstavnika AZVO-a u studenom 2010., što je finalno 

rezultiralo Završnim izvješćem AZVO-a, koje sadrži preporuke o postupanju kojih se treba 

pridržavati kako bi se dobio certifikat. Sljedeće procjenjivanje je u svibnju 2013. Ukupna 

procjena našeg sustava je početna faza. Od ukupno sedam područja utvrđenih standarda 

prema europskim smjernicama koje moramo zadovoljiti, niti jedna ne smije biti pripremna 

faza, a većina (dakle, najmanje četiri točke) mora biti u razvijenoj fazi da bi se dobio 

certifikat. Od tih sedam područja tijekom prethodne prosudbe niti jedna točka nije 

procijenjena kao pripremna. Predsjednica Povjerenstva je predložila da Povjerenstvo u skladu 

s preporukama Izvješća odredi prioritete rada Povjerenstva. Prodekanica Farkaš smatra kako 

bismo trebali pojačati kontakte s Agencijom, a asistentica Španja smatra kako trebamo 

odrediti osobe za kontakt. Asistentica Matek smatra da bismo kao institucija trebali biti 

društveno otvoreniji. 

Predsjednica Povjerenstva usustavit će preporuke AZVO te ih povezati s europskim 

standardima kako bi ih se prikazalo na pregledan način i na sljedećoj sjednici kroz raspravu 

odredilo prioritete. 

Zaključak prve točke dnevnog reda je sljedeće - treba usustaviti i prezentirati ukupnu 

djelatnost Fakulteta, a posebno Povjerenstva, sve što se ostvari u smislu ispunjavanja 

standarda kvalitete. 

 

Ad. 2) 

 

Predsjednica Povjerenstva je istaknula kako je potrebno revidirati Plan rada Povjerenstva i 

ukratko upoznala nazočne o tome što je iz Plana već učinjeno. Nadalje, analizirane su točke 

Plana rada Povjerenstva koje još nisu realizirane. 

Vezano uz rad Alumni kluba, problem je u tome što nema aktivacije oko ustrojavanja tijela 

koje bi predsjedalo Klubom. 

Praćenje pokazatelja kvalitete studenata i studiranja trebalo bi obuhvaćati prosjek ocjena 

prilikom upisa na Fakultet, prolaznost i uspjeh tijekom studiranja, a prije svega bi trebalo 

utvrditi na koji način sustavno prikupiti podatke o studentima. Također, trebalo bi osmisliti 

način kako pratiti što naši studenti rade, uključujući izvannastavne aktivnosti, te s time 

upoznati javnost, a u svrhu toga student Zvonimir Glavaš predložio je da bi trebalo 

organizirati susret svih studentskih udruga na Fakultetu. 

Prof. dr. sc. Milovan Tatarin je mišljenja da bi na web stranicu Fakulteta trebalo postaviti dva 

linka, jedan za nastavnike a drugi za studente, gdje bi se pratila uspješnost, postignuća, radovi, 

izdane knjige, nagrade i dr. Također trebalo bi odrediti dvije osobe, jednu za nastavnike a 

drugu za studente, koje bi postavljale navedena postignuća na web stranice. Prof. dr. sc. 

Milovan Tatarin izradit će obrazac s podatcima koji će se stavljati na web stranice na 

spomenute linkove. 

Za sljedeću sjednicu Povjerenstva dr. sc. Ana Kurtović će pripremiti indikatore za praćenje 

uspješnosti studenata, što bi se trebalo provoditi početkom i krajem svake akademske godine. 

Predsjednica Povjerenstva je istaknula da bi se vezano za analizu studijskih programa trebalo 

odrediti indikatore i metodologiju. Kvaliteta nastave već se kontinuirano prati studentskom 

anketom, a na daljnjem razvijanju metodologije već radi prodekanica za nastavu doc. dr. sc. 

Vesna Bagarić Medve te će se po tom pitanju surađivati s njom. 

Povjerenstvo je mišljenja da bi se vezano za analizu kvalitete rada Ureda za studentska pitanja 

trebala sastaviti anketa o studentskoj procjeni zadovoljstva s radom Ureda, a anketa bi se 

trebala provesti u lipnju 2012. Potrebno je sastaviti anketu što će učiniti dr. sc. Ana Kurtović. 
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Prof. dr. sc. Milovan Tatarin predložio je da bi se Plan rada Povjerenstva trebao presložiti po 

prioritetima, a predsjednica Povjerenstva je mišljenja da bi se mogle izraditi dvije inačice 

Plana, jedna kronološka (po naputku iz AZVO-a), a druga po prioritetima. Revidirani 

prijedlog plana rada na uvid članovima Povjerenstva predsjednica Povjerenstva će dostaviti za 

desetak dana radi pripreme za raspravu i konačno donošenje na sljedećoj sjednici 

Povjerenstva. 

 

Ad. 3) 

 

Predsjednica Povjerenstva istaknula je kao nužno odrediti osobu koja će preurediti i 

administrativno urediti web stranice Fakulteta, a prodekanica Farkaš će na idućem kolegiju 

navedeno predložiti dekanici. Također je predloženo odrediti prioritete objavljivanja na 

naslovnici web stranica Fakulteta. Uređivanje web stranica bit će tema jedne od narednih 

sjednica Povjerenstva. 

 

Predsjednica Povjerenstva zaključila je sjednicu rekavši kako će tema iduće sjednice biti 

mentorstvo, završna rasprava i donošenje revidiranoga Plana rada Povjerenstva te rasprava o 

preporukama AZVO, te da će se iduća sjednica održati za tri tjedna. 

 

Dovršeno u 14,00 sati. 

 

 

 

Predsjednica Povjerenstva 

   doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović 

 

 

 


