
 

 

SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU 

FILOZOFSKI FAKULTET 

POVJERENSTVO ZA OSIGURAVANJE I UNAPREĐIVANJE KVALITETE  

 

 

KLASA: 602-04/15-01/12 

URBROJ: 2158-83-07-15-14 

U Osijeku, 10. studenog 2015. 

 

 

Z A P I S N I K 

 

s 1. sjednice Povjerenstva za osiguravanje i unapređivanje kvalitete u akademskoj 

2015./2016. održane 14. listopada 2015. u sobi br. 31 s početkom u 12,00 sati 

 

 

NAZOČNI: 

1. doc. dr. sc. Ljubica Matek, predsjednica 

2. doc. dr. sc. Ivana Jozić, predstavnica nastavnika 

3. doc. dr. sc. Sanja Jukić, predstavnica nastavnika  

4. dr. sc. Ana Lehocki Samardžić, predstavnica asistenata 

5. dr. sc. Vesna Radičević, predstavnica administrativnog osoblja 

6. Martina Ivanko, predstavnica studenata 

7. Nemanja Spasenovski, predstavnik studenata 

8. Alen Žuškić, predstavnik studenata 

 

 

NENAZOČNI:  

1. doc. dr. sc. Maja Krtalić, predstavnica nastavnika 

2. dr. sc. Ana Jakopec, predstavnica asistenata 

3. dr. sc. Sanja Španja, predstavnica asistenata  

4. dr. sc. Marina Vinaj, predstavnica vanjskih dionika 

5. mr. sc. Danijel Jelaš, predstavnik vanjskih dionika 

 

Zapisničar: Vladimir Poličić 

 

Sjednicu je otvorila i vodila predsjednica Povjerenstva doc. dr. sc. Ljubica Matek.  

 

Predsjednica je pozdravila prisutne te predložila sljedeći  

 

 DNEVNI RED: 

 

1.       Usvajanje zapisnika sa 43. sjednice  

2.       Izvješće o praćenju provedbe strategije razvoja  

3.       Završno izvješće Povjerenstva za unutarnju prosudbu 

4.       Preporuke za unapređenje suradnje s Alumni klubom 

5.       Razno  

  

Takav je dnevni red u cijelosti prihvaćen. 

 

 



 

 

AD. 1. 

 

Na zapisnik s 43. sjednice nije bilo primjedbi, te je jednoglasno prihvaćen. 

 

 

AD. 2. 

 

Povjerenstvo je raspravljalo o Izvješću o praćenju provedbe strategije razvoja.  

 

Nakon duže rasprave Povjerenstvo je donijelo preporuke kojima bi se umanjili ili eliminirali 

problemi koji mogu otežati ostvarivanje ciljeva iz trenutno važeće i buduće Strategije. 

Preporuke su sljedeće: 

- Ured za kvalitetu početkom veljače svake godine bi , u svrhu učinkovitije unutarnje 

prosudbe trebao poslati podsjetnik za izradu SWOT analize voditeljima svih ustrojbenih 

jedinica kako bi SWOT analiza Fakulteta bila gotova najkasnije do kraja ožujka i time 

postala dostupna Povjerenstvu za unutarnju prosudbu sustava za kvalitetu. 

- Budući da se među temeljnim ciljevima u nacrtu Strategije 2016.-2020. navodi 

pokretanje novih ekskluzivnih programa te povećanje interne izbornosti, a za jedan od 

pokazatelja za unapređenje kvalitete nastave se navodi i  primjena programa za 

usklađivanje rasporeda. Kako je kao izniman problem početkom tekuće akademske 

godine  uočen nedostatak učionica i/ili neadekvatno usklađen raspored, Povjerenstvo 

smatra da to može predstavljati izravnu prijetnju ostvarivanju ciljeva zadanih budućom 

strategijom razvoja,  te će predložiti konkretne mjere u vidu preporuka Upravi kako bi se 

ovi problemi premostili. Povjerenstvo je mišljenja da bi se  u skladu s prostornim i 

financijskim mogućnostima Fakulteta navedene  preporuke, a koje će predsjednica 

Povjerenstva Ljubica Matek formulirati i proslijediti Upravi, trebale i provesti jer su one 

preduvjet kvalitete nastave kako u ovoj akademskoj godini tako i ubuduće.  

- Povjerenstvo također smatra da bi za kvalitetu nastavnog rada bilo pozitivno kada bi 

studenti mogli tražiti od Knjižnice da naručuju potrebnu obveznu literaturu. Naime, 

trenutno sustav narudžbe knjižnične građe funkcionira po principu da knjižničnu građu 

mogu naručivati nastavnici i voditelj knjižnice sukladno Studijskim programima (u 

kojima je navedena obvezna i izborna ispitna literatura) i Smjernicama za nabavu građe. 

Povjerenstvo smatra da studenti imaju izvrstan uvid u to koja obvezna građa nedostaje te 

da im se treba omogućiti da – primjerice uz priložen popis obvezne literature za 

određeni kolegij kao dokaz i uz konzultaciju sa knjižničarom/ knjižničarkom – zatraže 

da se određena knjiga naruči preporučuje da se razmotri mogućnost da postupak 

međuknjižnične posudbe bude besplatan i za studente ukoliko se radi o posudbi jedinice 

s popisa obvezne literature a nema je u našoj knjižnici. Isto tako, Povjerenstvo, 

preporučuje da Uprava razmotri mogućnost da postupak međuknjižnične posudbe bude 

besplatan i za studente ukoliko se radi o posudbi jedinice s popisa obvezne literature a  

koje nema u knjižnici Fakulteta. 

 

 

AD. 3.  

 

Na  Završno izvješće Povjerenstva za unutarnju prosudbu nije imalo nikakvih dodatnih 

primjedbi i sugestija. 

 

 

 

 



 

AD. 4.  

 

Povjerenstvo je raspravljalo i o unapređenju suradnje s Alumni klubom. Članovi Povjerenstva 

su dali nekoliko konkretnih sugestija i prijedloga vezanih za ovu temu. Osim tih prijedloga 

predsjednica Ljubica Matek je zamolila članove Povjerenstva da do sljedeće sjednice 

Povjerenstva pošalju i dodatne  ideje i sugestije, kako bi se na temelju svega navedenoga na toj 

sjednici konačno formulirala preporuka o unapređenju suradnje s Alumni klubom koja će se 

proslijediti Upravi Fakulteta 

 

 

 

Sjednica je završena u 13,30 sati. 

 

 

 

    Predsjednica Povjerenstva za osiguravanje 

i  unapređivanje  kvalitete visokog obrazovanja 

          doc. dr. sc. Ljubica Matek 


