
 

SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA 

U OSIJEKU 

FILOZOFSKI FAKULTET 

POVJERENSTVO ZA UNAPRJEĐENJE I OSIGURANJE  

KVALITETE  

 

 

KLASA: 602-04/12-01/4 

URBROJ: 2158-83-07-12-42 

U Osijeku, 27. rujna 2012. 
 
 

Z A P I S N I K 
 
sa 10. sjednice Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete održane 27. rujna 
2012. u sobi br. 40, s početkom u 11,00 sati 
 
 
NAZOČNI: 

1. doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović, predsjednica 
2. prof. dr. sc. Milovan Tatarin, član 
3. Đurđica Ivković, dipl. pravnica, voditeljica Ureda za unaprjeđenje  

    kvalitete studiranja,  
4. dr. sc. Ana Kurtović, predstavnica asistenata 
5. mr. sc. Ljubica Matek, predstavnica asistenata  
6. Sanja Španja, predstavnica asistenata 
7. Mirjana Foro, predstavnica studenata 
8. Maja Bungić, predstavnica studenata 
9. Zvonimir Glavaš, predstavnik studenata 

 
NENAZOČNI:  

1. izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog, predstavnica nastavnika  
2. doc. dr. sc. Ivana Jozić, predstavnica nastavnika 
3. mr. sc. Marina Vinaj, predstavnica vanjskih dionika 
4. Ivica Vuletić, predstavnik vanjskih dionika 

 
Zapisničar: Slavica Svalina 
 
Sastanku predsjedava predsjednica doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović 
 
 
Za sastanak je predložen sljedeći 
 
 

D n e v n i   r e d : 
 

1. Usvajanje Zapisnika sa 9. sastanka Povjerenstva 

2. Mrežna stranica kvalitete 
3. Prijedlog za nagrađivanje nastavnika 
4. Različito. 

 

 
 
 



 

Takav je dnevni red u cijelosti prihvaćen. 
 
 
AD 1. 
Zapisnik s 9. sjednice jednoglasno je prihvaćen. 
 
 
AD 4. 
Predsjednica doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović informirala je prisutne kako za ovu godinu 
u Akademski planer neće biti uvršten pregled aktivnosti i događaja, jer se nisu još dogovorili 
točni rokovi izvršenja, a planer je već u tisku. 
Također je informirala Povjerenstvo o primjedbama i prijedlozima prodekana prof. dr. sc. 
Damira Hasenaya i smatra se da su mnoge osnovane, a i prodekan će dati i službeno 
očitovanje na zaključke Povjerenstva. 
Doc. Božić Bogović priopćila je da je na Fakultetskom vijeću (26. rujna) imenovano Stručno 
povjerenstvo koje će zaprimati pritužbe i molbe studenata i promptno ih rješavati.  
Povjerenstvo je mišljenja da je ovo stručno povjerenstvo možda imenovano na temelju 
prethodnih zaključaka sastanka Povjerenstva za kvalitetu, ali za potkrjepljenje takve 
pretpostavke morat će se sačekati službeno očitovanje prodekana Hasenaya. Ipak je ovo 
novoimenovano tijelo drugačije rješenje nego je to predložilo Povjerenstvo. Također je 
primijećeno da u tom povjerenstvu nema studenata, a Povjerenstvo smatra da bi uključivanje 
studenata djelovalo u pravcu usklađivanja sa zahtjevima AZVO-a i sustava kvalitete uopće. 
Đurđica Ivković informirala je prisutne o tome kako je Sveučilište poslalo svoju Strategiju 
sveučilišta i kako je osnovan Sveučilišni centar za kvalitetu. 
 
Doc. dr. sc. Božić Bogović zatražila je da joj se daju prijedlozi za vanjskog dionika, budući da 
dosadašnji vanjski dionici (Vinaj i Vuletić) na većinu sastanaka Povjerenstva nisu došli (Vinaj 
niti na jedan) pa će se prodekanici Farkaš predložiti da spomenute vanjske članove 
kontaktira te ukoliko nemaju mogućnosti aktivnije sudjelovati u radu Povjerenstva, da ih se 
oslobodi te dužnosti i da se izaberu drugi vanjski članovi. Prijedloge treba dostaviti doc. 
Božić Bogović kako bi mogla prijedloge predočiti prodekanici i koja će odabrati među 
predloženima ili na osnovu drugih prijedloga. 
 
Doc. Božić Bogović obavijestila je Povjerenstvo kako će se u buduće sastanci održavati prve 
ili druge srijede u mjesecu (po potrebi možda i dva puta mjesečno), te da je sljedeći sastanak 
10. listopada 2012. godine u 12 sati. 
 
 
AD 3. 
Predsjednica Povjerenstva doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović otvorila je raspravu o 
prijedlogu za nagrađivanje nastavnika. 
Povela se rasprava o kriterijima nagrađivanja, odnosno kako će se predlagati nastavnici za 
nagradu, treba li razdvajati nastavnike u zvanju od asistenata, ili ih pak zajedno predlagati. U 
kriterijima bi trebalo voditi brigu i o znanstvenim radovima, sudjelovanjima na skupovima i sl. 
Također, predloženo je da se uvede i studentska nagrada, koja bi bila dodijeljena nastavniku 
za uspješan rad sa studentima. 
Nagrada ne bi bila novčana, nego u vidu neke plakete, diplome, pohvalnice i sl. 
Detaljno razrađene prijedloga o nagrađivanju nastavnika treba poslati predsjednici 
Povjerenstva te će se raspraviti i donijeti konačan prijedog na sljedećem sastanku. 
 
 
Ad. 2. 
Povela se rasprava o izgledu stranice kvalitete na portalu Fakulteta. 
Između ostaloga predloženo je da se nas mrežnu stranicu postavi posebna poveznica za 
sustav kvalitete. Raspravljalo se o elementima koji trebaju biti dostupni na mrežnoj stranici 



 

pod likom kvalitete te je dogovoreno da se razrađeni konkretni prijedlozi pošalju predsjednici 
Povjerenstva koja će ih obraditi i pripremiti za raspravu i odluku na sljedećem sastanku. 
Nakon toga će se prijedlog dati u daljnju proceduru. 
 
 
 
Sastanak završen u 13,45 sati. 
 
 

Predsjednica Povjerenstva 
 

   Doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović 
 
 
 

 

 


