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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: 2158-83-07-12-23 

U Osijeku, 6. lipnja 2012. 

 

Z a p i s n i k 

 

 

Dana 6. lipnja 2012. s početkom u 10,15 sati održana je 3. 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, izv. 

prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog, predstavnica nastavnika, Sanja Španja, predstavnica 

asistenata, doc. dr. sc. Ivana Jozić, predstavnica nastavnika, dr. sc. Ana Kurtović, predstavnica 

asistenata, mr. sc. Ljubica Matek, predstavnica asistenata, Maja Bungić, predstavnica 

studenata i Ivica Vuletić, predstavnik vanjskih dionika. 

Uz prethodno opravdanje izostanka, sjednici nisu prisustvovali mr. sc. Marina Vinaj, 

predstavnica vanjskih dionika i Mirjana Foro, predstavnica studenata. 

Nadalje, sjednici nije nazočio Zvonimir Glavaš, predstavnik studenata. 

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

pozdravila prisutne, te predložila sljedeći dnevni red: 

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 2. Sjednice Povjerenstva 

2. Alumni klub 

3. Pokazatelji i mehanizmi praćenja rada Ureda za studentska pitanja 

4. Mentorstvo 

5. Mrežne stranice 

6. Razno 

 

Ad. 6) 

 

- doc. dr. sc. Ivana Jozić istaknula je problem kolizija ispitnih termina. Predsjednica je 

rekla da je teško izbjeći kolizije s drugim predmetom u dvopredmetnim studijima. 

Povjerenstvo se složilo da bi prodekanici za nastavu trebalo uputiti prijedlog da se 

kolizije pokušaju spriječiti što se na razini jednoga predmeta može pokušati učiniti 

prijavljivanjem svih predmeta na Moodle, a na razini Fakulteta na način da satničar pri 

izradi rasporeda sati izradi i raspored ispitnih termina na razini Fakulteta. 

Predsjednica Povjerenstva ukratko je iznijela sljedeće obavijesti: 

- vezano za press clipping, odlučeno je da se dnevne tiskovine najprije dostavljaju 

voditeljici Ureda za unaprjeđenje kvalitete studiranja. 

- odaziv na Sveučilišnu anketu je 54%. Odlučeno je da se prije provođenja iduće 

Sveučilišne ankete sastavi pisana obavijest da se studente treba odvesti na 
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ispunjavanje ankete, koju će profesori morati potpisati pri preuzimanju. Prof. dr. sc. 

Milovan Tatarin smatra da odaziv na anketu treba biti obveza, a ne izbor. Također, 

članovi Povjerenstva smatraju da bi se Sveučilišna anketa trebala provoditi svake 

godine, a da u tom slučaju ne bi trebalo provoditi fakultetsku anketu. 

- uskoro počinje funkcionirati Znanstveni portal, a predsjednica Povjerenstva poziva na 

suradnju s prodekanicom Omazić. 

- pokreće se i knjižni portal, Digitalna humanistika, gdje će se digitalno objaviti sva 

izdanja Fakulteta. 

- sve ideje i prijedloge članovi Povjerenstva trebaju slati predsjednici Povjerenstva. 

- predloženo je da se datumi pojedinih obveza uvrste i otiskaju u rokovnike koje 

Fakultet daje svojim djelatnicima na početku svake ak. god. 

 

Dr. sc. Ana Kurtović ukratko je navela indikatore studenata i studiranja o kojima podatke 

prikuplja prodekanica za nastavu Bagarić, pa su tako vezano za studente indikatori prolaznosti 

ECTS bodovi, prosjek ocjena, te prolaznost prvostupnika i diplomiranih studenata. Vezano za 

naše buduće studente indikatori su: broj prijavljenih, završena srednja škola, ocjene iz srednje 

škole, spol, županija iz koje dolaze, te je li Filozofski fakultet bio prvi izbor. 

Prof. dr. sc. Milovan Tatarin smatra da bi se trebalo otvoriti poveznicu gdje će se objavljivati 

radovi doktoranata u sklopu studija, a predsjednica Povjerenstva je mišljenja da bi AZVO ili 

MZOS trebali objediniti sustav informiranja u tom smislu. 

 

Predsjednica Povjerenstva je najavila sadržaj sljedeće sjednice Povjerenstva: 

- izrada konačnog plana za pokretanje Alumni kluba 

- donošenje konačnog prijedloga redefiniranja mrežnih stranica, posebno onih koje se 

odnose na Povjerenstvo 

- pregled izvješća Radne skupine za praćenje provedbe Strategije 

 

Povjerenstvo je mišljenja da je nužno održavati sjednice svaka dva tjedna, te su utvrđeni 

termini sljedećih sjednica: 19. lipnja 2012. u 11,00 sati, 27. lipnja 2012. u 11,00 sati i 3. 

srpnja 2012. u 11,00 sati. 

 

Ad. 2) 

 

Vezano za osnivanje Alumni kluba, voditeljica Ureda za unaprjeđenje kvalitete studiranja 

istaknula je probleme s financiranjem, a bilo bi potrebno otvoriti žiro-račun Kluba, te naći 

osobu koja će voditi knjige, a tu bi osobu trebalo platiti. Predsjednica Povjerenstva je 

predložila da se okvirno odrede financijska sredstva nužna za funkcioniranje Alumnia, a 

gospodin Ivica Vuletić će se raspitati o iznosima, nakon čega će se prijedlozi za financiranje 

iznijeti dekanici. Predloženo je da se promjeni odredba Statuta i uvede članarina. 

 

Ad. 3) 

 

Članovi Povjerenstva su zajedno redom utvrdili formu i sadržaj ankete za praćenje rada Ureda 

za studentska pitanja. Dr. sc. Ana Kurtović će urediti i finalizirati anketu, poslati je svim 

članovima na uvid, nadopuniti je uzvratnim komentarima te poslati predsjednici Povjerenstva 

koja će proslijediti konačnu verziju ankete voditelju Ureda za studentska pitanja. 

 

Dovršeno u 12,00 sati.  

Predsjednica Povjerenstva 

   doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović 


