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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: 2158-83-07-12-45  

U Osijeku, 10. listopada 2012. 

 

 

Z A P I S N I K 

 

sa 11. sjednice Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete održane 10. listopada 

2012. u sobi br. 40, s početkom u 12,00 sati 

 

 

NAZOČNI: 

1. doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović, predsjednica 

2. izv. prof. dr. sc. Kornelija Petra Balog, predstavnica nastavnika 

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

4. prof. dr. sc. Milovan Tatarin, član 

5. Đurđica Ivković, dipl. pravnica, voditeljica Ureda za unaprjeđenje  

    kvalitete studiranja,  

6. dr. sc. Ana Kurtović, predstavnica asistenata 

7. mr. sc. Ljubica Matek, predstavnica asistenata  

8. Sanja Španja, predstavnica asistenata 

9. Mirjana Foro, predstavnica studenata 

             

 

 

NENAZOČNI:  

1. mr. sc. Marina Vinaj, predstavnica vanjskih dionika 

2. Ivica Vuletić, predstavnik vanjskih dionika 

3. Maja Bungić, predstavnica studenata 

4. Zvonimir Glavaš, predstavnik studenata 

 

 

Zapisničar: Sanja Španja 

 

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 10. sastanka Povjerenstva 

2. Izvješće Povjerenstva za kvalitetu za 2011/12. 
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3. Strategija osiguravanja kvalitete 

4. Imenovanje radnih skupina 

5. Web-stranica kvalitete 

6. Prijedlog nagrađivanja nastavnika 

7. Plan aktivnosti s ciljem upoznavanja studenata, vanjskih dionika i osoblja Filozofskog 

fakulteta sa  

    sustavom kvalitete 

8. Različito 

 

 

 

Takav je dnevni red u cijelosti prihvaćen. 

 

 

AD 1. 

Zapisnik s 10. sjednice jednoglasno je prihvaćen. 

 

 

AD 8. 

Predsjednica doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović informirala je prisutne kako je prodekan 

prof. dr. sc. Damira Hasenaya u dogovoru s članovima Povjerenstvo za dodjelu nagrada 

studentima odlučio prihvatiti kriterije Povjerenstva za kvalitetu kojima bi se pratile 

izvannastaven aktivnosti i mobilnost studenata, a što bi bilo korišteno pri dodjeljivanju 

nagrada. Uz pomoć doc. dr sc. Silvije Ručević malo ove će se kriterije prilagodilo potrebama 

te će se razraditi sustav bodovanja. 

Također je informirala Povjerenstvo o očekivanju očitovanja prodekana prof. dr. sc. Damira 

Hasenaya i u svezi preporuka Povjerenstva i to u svezi mentorskog sustava, Ureda za 

studentska pitanja kao i drugih dokumenta koji bi trebali biti usvojeni na Fakultetskom vijeću. 

 

Izv. prof. dr. sc. Kornelija Petra Balog priopćila je datum održavanja Izborne skupštine 

Alumnija i to za 25. listopada 2012. godine. Izvijestila je kako je i dekanica potvrdila svoju 

nazočnost. 

Tekst pozivnica priređivat će se 17. listopada, a gđa. Đurđica Ivković, dipl. pravnica, 

voditeljica Ureda za unaprjeđenje kvalitete studiranja, poslat će pozivnice prijavljenim 

budućim članovima Alumnija. Od pozvanih će se tražiti potvrda nazočnost skupštini. 

Odazvani članovi Alumnija na Izbornoj skupštini potpisuju pristupnicu. 

Voditeljica Ureda dekanice Kristina Kovačević obavijestit će medije o Izbornoj skupštini 

Alumnija 22. Listopada 2012. Godine. 

Na samoj Skupštini biraju se tri člana Upravnog odbora, a oni među sobom biraju 

predsjednika Upravnog odbora Alumnija i to na dvije godine. 

Nakon Izborne skupštine održat će se predavanje studenta Zvonimira Glavaša. Kako će 

izborna skupština biti održana u četvrtak, biti će to i prvo u nizu predavanja „Otvorenog 

četvrtka“ s ciljem popularizacije znanosti i  otvaranja Filozofskog fakulteta zajednici. 

 

Doc. dr. sc. Božić Bogović priopćila je da bi trebalo predložiti radnu skupinu koja bi bila 

odgovorna za organizaciju i vođenje „Otvorenog četvrtka“. Radna skupina sastojat će se od tri 

profesora i dva studenta. Povjerenstvo je predložilo slijedeće profesore u radnoj skupini, prof. 

dr. sc. Milovan Tatarin, mr. sc. Ljubica Matek i mr. sc. Darija Rupčević. Prijedlog 

predstavnika studenata psihologija naknadno će dostaviti dr. sc. Ana Kurtović i doc. dr. sc. 

Dubravka Božić Bogović za studente povijesti. Radna skupina bira se svake dvije godine. 
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Prof. dr. sc. Milovan Tatarin zamolio je članove povjerenstva da svatko unutar svog odsjeka 

podijeli informaciju o „Otvorenom četvrtku“. 

 

Predsjednica Povjerenstva doc. dr. sc. Božić Bogović povela je kratku raspravu o temi 

autorstva na poslijediplomskim studijima, a što je bilo spomenuto na auditu u rektoratu koji je 

održan toga dana ranije. 

 

Doc. dr. sc. Božić Bogović zatražila je potvrdu spremnost predloženih osoba za sudjelovanje 

u radu Povjerenstva kao vanjskih dionika, budući da dosadašnji vanjski dionici (Vinaj i 

Vuletić) na većini sastanaka Povjerenstva nisu bili nazočni (Vinaj niti na jednom). Potvrdu o 

spremnosti prihvaćanja sudjelovanja u radu Povjerenstva vanjskih dionika treba dostaviti doc. 

Božić Bogović kako bi mogla prijedloge predočiti prodekanici i koja će odabrati među 

predloženima ili na osnovu drugih prijedloga. 

 

 

 

AD 3. 

 

U raspravi o dokumentu Strategije kvalitete Đurđica Ivković, dipl. pravnica, voditeljica Ureda 

za unaprjeđenje kvalitete studiranja priopćila je da je Strategija dokument Povjerenstva i da 

ne treba proći proceduru prihvaćanja od strane Vijeća Filozofskog fakulteta. Povjerenstvo je 

zaključilo kako nema logike razvijati strategije i prijedloge koji neće biti prihvaćeni na 

fakultetskom Vijeću. 

Povjerenstvo se dalo primjedbe o dokumentu Strategija osiguranja kvalitete. Izmjene u 

samom dokumentu su neznatne i terminološke te je odlučeno da će dokument biti upućen na 

prihvaćanje fakultetskom Vijeću. 

 

AD 4. 

 

Predsjednica Povjerenstva doc. dr. sc. Božić Bogović zamolila je radnu skupinu za 

sastavljanje godišnjeg izvješća o radu sustava za pomoć studentima da u izvješću, koje je 

radna skupina podnijela, dodaju kratki uvod te uz već postojeće preporuke, dodaju i svoje na 

samom kraju izvješća. Radna skupina će žurno prepraviti izvješće te poslati predsjednici 

Povjerenstva kako bi izvješće moglo biti predočeno na sljedećem fakultetskom Vijeću. 

 

AD 5. 

 

Povela se rasprava o izgledu Sustava za osiguranje kvalitete na portalu Fakulteta. 

Raspravljalo se o elementima koji trebaju biti dostupni na mrežnoj stranici pod likom 

kvalitete. Povjerenstvo je dostavilo svoje konkretne prijedloge predsjednici Povjerenstva. 

Načelno je dogovoreno kako će se na mrežnu stranicu postavi posebna poveznica za Sustava 

za osiguranje kvalitete. Povjerenstvo je dogovorilo kako će prof. dr. sc. Milovan Tatarin sve 

prijedloge objediniti i napraviti jedinstveni prijedlog o izgledu Sustava za osiguranje kvalitete 

na portalu Fakulteta. 

 

Ad. 6. 

Predsjednica Povjerenstva doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović zahvalila je svim članovima 

Povjerenstva na poslanim prijedlozima o nagrađivanju nastavnika i naglasila kako za samu 
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preporuku ima još vremena te će se na jednom od sljedećih sastanaka Povjerenstva o tome 

detaljno raspravljati. 

 

Doc. dr. sc. Božić Bogović obavijestila je Povjerenstvo da je sljedeći sastanak 14. studenoga 

2012. godine u 12 sati. 

 

 

 

 

Sastanak završen u 14,00 sati. 

 

 

 

 

Predsjednica Povjerenstva za unaprjeđivanje i 

osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja 

 

Doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović 

 

 


