
 

 

SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERAU OSIJEKU 

FILOZOFSKI FAKULTET 

POVJERENSTVO ZA UNAPRJEĐENJE I OSIGURANJE  

KVALITETE  

 

 

KLASA: 602-04/12-01/4 

UR. BROJ: 2158-83-07-12-56 

U Osijeku, 14. studenog  2012. 

 

 

Z A P I S N I K 

 

sa 12. sjednice Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete održane 14. studenog 

2012. u sobi br. 40, s početkom u 12,15 sati 

 

 

NAZOČNI: 

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

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

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

    kvalitete obrazovanja,  

4. dr. sc. Ljubica Matek, predstavnica asistenata  

5. Sanja Španja, predstavnica asistenata 

6. Danijel Jelaš, predstavnik vanjskih dionika 

7. Maja Bungić, predstavnica studenata 

8. Mirjana Foro, predstavnica studenata 

 

NENAZOČNI:  

1. izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog, predstavnica nastavnika 

2. prof. dr. sc. Milovan Tatarin, predstavnik nastavnika 

3. dr. sc. Ana Kurtović, predstavnik asistenata 

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

5. Zvonimir Glavaš, predstavnik studenata 

 

Zapisničar: Vladimir Poličić 

 

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

pozdravila prisutne, te predložila sljedeći  

 

 DNEVNI RED : 

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 11. sastanka Povjerenstva 

2. Web-stranica kvalitete 

3. Imenovanje radnih skupina 

4. Plan aktivnosti s ciljem upoznavanja studenata, vanjskih dionika i osoblja FFOS-a 

sa sustavom kvalitete 

5. Prijedlog dokumenta o vrednovanju rada studenata u okviru kolegija 

6. Prijedlog nagrađivanja nastavnika  

7. Različito 

 



 

 

 

 

Takav je dnevni red u cijelosti prihvaćen. 

 

AD 1. 

Zapisnik s 11. sjednice jednoglasno je prihvaćen. 

 

 

AD 7. 

a) Predsjednica Povjerenstva Dubravka Božić Bogović informirala je prisutne o uspješno 

održanoj Izbornoj skupštini Alumni kluba kao i o predavanju studenta Zvonimira Glavaša, koje 

je održano u sklopu skupštine. 

 

b) Nadalje, Dubravka Božić Bogović izvijestila je  da su što se tiče "Otvorenog četvrtka" 

predložene osobe za organizacijski odbor. Zamišljeno je da bi ubuduće Povjerenstvo za 

kvalitetu, predlagalo dekanskom kolegiju osobe za  organizacijski odbor, a isti bi odbor 

potvrđivao kolegij prodekana. 

Članove Povjerenstva je upoznala da je za  "Otvoreni četvrtak" već i stigao niz prijedloga tema 

s različitih odsjeka. 

 

c) Predsjednica je izvijestila prisutne i o tome,  kako je prodekan prof. dr. sc. Damir Hasenay uz 

minimalne izmjene prihvatio preporuke Povjerenstva vezane za mentorski sustav, te da je 

prijedlog razmatran na dekanskom kolegiju. Definiran  je  konačan izgled obrazaca vezanih za 

mentorski sustav koji će biti dostupni isključivo u elektroničkom obliku na mrežnim stranicama 

fakulteta, te će mentori biti upućeni da popunjene obrasce dostavljaju elektroničkom poštom 

voditeljici Ureda za kvalitetu. 

Sastanak sa svim mentorima planira se za srijedu 21. listopada, a na kojem bi se mentore 

uputilo u sve pojedinosti i novosti vezane za njihov rad. Predloženo je da na istom sastanku 

svakako bude prisutan i novi predsjednik Studentskog zbora. 

 

d) Predsjednica Povjerenstva je informirala Povjerenstvo da je Godišnje izvješće o radu sustava 

za pomoć studentima 2011/2012 u cijelosti podržano od strane Fakultetskog vijeća, te posebno 

pohvaljeno od prodekana za studijske programe i studente prof. dr. sc. Damira Hasenaya. 

 

e) Uz poziv su članovi Povjerenstva dobili Završno izvješće o  unutarnjoj prosudbi sustava za 

osiguranje kvalitete na koje nije bilo nikakvih dodatnih primjedbi. 

 

f) Povjerenstvo je raspravljalo i o preporukama izv. prof. dr. sc. Željka Uvanovića, predsjednika 

Radne skupine za analizu mrežnih stranica. Dubravka Božić Bogović je izvijestila Povjerenstvo 

kako je s prodekanicom prof. dr. sc. Loretanom Farkaš Brekalo, postigla načelan dogovor o 

potrebi organiziranja sastanka s mrežnim administratorima odsjeka.  Na  sastanku bi naglasak 

bio na činjenici da mrežne stranice odsjeka moraju redovito biti ažurirane. Predložila je da 

Povjerenstvo  i Ured za unaprjeđenje kvalitete izrade obrazac  za praćenje mrežnih stranica za 

potrebe Radne skupine za analizu mrežnih stranica, te da shodno tomu budu doneseni Standardi 

i kriteriji ažuriranja i administriranja  mrežnih stranica na odsjecima, kao da se doradi i već 

postojeći službeni dokument fakulteta u vidu naputka za administriranje mrežnih stranica.  

Nastavno na ovu temu , Ivana Jozić je  iznijela mišljenje da bi se na mrežnim stranicama format 

životopisa nastavnog osoblja trebao unificirati na razini Fakulteta, a Povjerenstvo se s 

navedenim mišljenjem u potpunosti složilo. 

Također, Povjerenstvo se usuglasilo da bi se trebalo inzistirati  na preporuci dr. sc. Željka 

Uvanovića da na mrežnim stranicama fakulteta, djelatnici u znanstveno-nastavnom zvanju 



 

imaju  poveznicu na Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (http://bib.irb.hr ), putem koje bi se na 

brz i jednostavan način mogao imati uvid u sve publikacije nastavnog osoblja. 

Isto tako na inicijativu Ljubice Matek se povela rasprava da li program studija treba biti javan i 

dostupan na mrežnim stranicama fakulteta. Budući da su članovi Povjerenstva po ovom pitanju 

imali oprečna mišljenja, odlučeno je da raspravu o tomu treba dići na višu razinu. 

Povjerenstvo je dalo i prijedloge, a na temelju preporuka Radne skupine za analizu mrežnih 

stranica, da na mrežnim stranicama Fakulteta, odnosno na stranicama odsjeka bude  i tzv. 

rubrika često postavljanih pitanja (F.A.Q.), a koja bi bila kreirana u suradnji sa studentima. 

Istaknuto je da bi na stranicama odsjeka trebao biti  i link "vršnjačke potpore" gdje bi se 

studentima dala poveznica ili kontakt osobe koja bi mogla pomoći mlađim studentima, a u 

pogledu  specifičnih pitanja vezanih za pojedini odsjek. 

Povjerenstvo  smatra i da bi mrežna stranica Fakulteta trebala biti minimalno dvojezična. 

 

  

AD 3. 

a) Predsjednica Povjerenstva je podsjetila da je  na prošloj sjednici imenovana radna skupina za 

rekonstrukciju mrežne stranice kvalitete: Milovan Tatarin, Sanja Španja i Đurđica Ivković. 

 

b) Povjerenstvo je imenovalo radnu skupinu za ispitivanje potreba za stručnim usavršavanjem 

nastavnika i nenastavnog osoblja u sastavu: Ljubica Matek i Maja Bungić. Skupina će dati 

prijedloge za usavršavanje nastavnika i nenastavnog osoblja na osnovu SWOT analiza odsjeka 

u kojoj su izražene potrebe nastavnika. 

 

c) Imenovana je i skupina za praćenje kvalitete Ureda za studentska pitanja u sastavu: Ivana 

Jozić,  Đurđica Ivković, Sanja Španja, Maja Bungić. Radna skupina treba u drugom tjednu 

prosinca provesti anketu među studentima svih studijskih skupina. Obrazac anketnog upitnika 

treba voditeljica Ureda za kvalitetu proslijediti prof. Borisu Badurini kako bi se obrazac 

prilagodio za obradu putem čitača. 

Povjerenstvo je donijelo i zaključak da  Sanja Španja osmisli radionicu na kojoj bi se 

djelatnicima Ureda za studentska pitanja pojasnio postupak izrade SWOT analize. 

 

 

d) Imenovana je  i radna skupina za analizu studijskih programa (ishodi učenja, studentske 

kompetencije i dr.) u sastavu  Dubravka Božić Bogović,   Ivana Jozić, Ljubica Matek. Cilj ove 

radne skupine je utvrditi mehanizme za praćenje studijskih programa na različitim razinama, u 

suradnji s prodekanom za studijske programe i studente prof. dr. sc. Damirom Hasenayem. 

Aktivnost je planirana za prosinac ove godine. 

 

AD 2. 

Članica radne skupine za rekonstrukcije  mrežne stranice sustava za kvalitetu  Đurđica Ivković,  

je u kratkim crtama iznijela prijedlog novog izgleda stranice. Članovi Povjerenstva su se 

suglasili da je riječ o vrlo kvalitetnom rješenju. Istovremeno su dali i nekoliko sugestija za 

izmjenu prijedloga, te je dogovoreno je da će radna skupina za rekonstrukciju mrežne stranice 

na temelju tih komentara do iduće sjednice Povjerenstva dati konačan prijedlog izgleda iste. 

 

 

AD 5. 

Predsjednica Povjerenstva Dubravka Božić Bogović je informirala Povjerenstvo da je prijedlog 

Nacrta dokumenta za izradu Pravilnika o ocjenjivanju i vrednovanju rada studenata u okviru 

kolegija  bio prezentiran prodekanici za nastavu doc. dr. sc. Vesni Bagarić Medve, koja je dala 

određene sugestije za izmjenu i dopunu prijedloga. Odlučeno je da će uvažavajući navedene 

http://bib.irb.hr/


 

sugestije do kraja zimskog semestra, Povjerenstvo donijeti konačan oblik Pravilnika, kao i 

Naputak za vrednovanje rada studenata uz konkretne primjere.   

 

 

AD 4. 

U raspravi vezanoj za plan aktivnosti s ciljem upoznavanja studenata, vanjskih dionika i osoblja 

FFOS-a sa sustavom kvalitete Povjerenstvo je iznijelo nekoliko konkretnih prijedloga. 

Danijel Jelaš je predložio da se izradi jednostavna i atraktivna PowerPoint prezentacija o 

sustavu za kvalitetu (kao flash animacija) uz pomoć Odsjeka za informatologiju. 

Dubravka Božić Bogović je predložila da se svaka dva mjeseca izdaje Bilten (tipa newsletter) o 

aktivnostima Povjerenstva koji bi bio dostupan elektroničkim putem. 

Nadalje, predsjednica Povjerenstva je predložila i da se po odsjecima organiziraju i kratke 

informativne radionice o Sustavu za kvalitetu. 

Sanja Španja, uz suradnju svojih kolega s Odsjeka za pedagogiju, uz pomoć kolega s Odsjeka za 

psihologiju bi  trebala dati prijedlog radionica kako bi na što zanimljiviji način prezentirali 

sustav za kvalitetu. 

Sve navedene prijedloge su članovi Povjerenstva u potpunosti podržali. 

 

 

AD  6. 

Predsjednica Povjerenstva podijelila je  članovima Povjerenstva radne materijale vezane za 

prijedlog nagrađivanja nastavnika, te zamolila da do idućeg sastanka Povjerenstva članovi daju 

svoje sugestije i komentare na navedeni materijal, s ciljem definirana konačnog prijedloga, koji 

bi se  prezentirao prodekanici za nastavu doc.  dr. sc. Vesni Bagarić Medve. 

 

 

 

Predsjednica Povjerenstva zakazala je sljedeći sastanak za 5. prosinca 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 

 

 


