
 

 

SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU 

FILOZOFSKI FAKULTET 

POVJERENSTVO ZA UNAPRJEĐENJE I OSIGURANJE  

KVALITETE  

 

 

KLASA: 602-04/13-01/2 

URBROJ: 2158-83-07-13-11 

U Osijeku, 13. veljače 2013. 

 

 

Z A P I S N I K 

 

sa 18. sjednice Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete održane 13. veljače  

2013. u sobi br. 40, s početkom u 12,00 sati 

 

 

NAZOČNI: 

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

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

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

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

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

     kvalitete obrazovanja,  

6. dr. sc. Ljubica Matek, predstavnica asistenata  

7. dr. sc. Ana Kurtović, predstavnica asistenata 

8. Sanja Španja, predstavnica asistenata 

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

10. Maja Bungić, predstavnica studenata 

11. Mirjana Foro, predstavnica studenata 

 

 

NENAZOČNI:  

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

2. 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 17. sjednice Povjerenstva  

2. Anketa i SWOT-analiza Ureda za studentska pitanja 

3. Razgraničenje poslova i ovlasti Ureda i Povjerenstva za kvalitetu 

4. Dugoročni plan rada PZK 

5. Razno 

 

Takav je dnevni red u cijelosti prihvaćen. 



 

 

AD 1. 

Na zapisnik s 17. sjednice nije bilo primjedbi, te je jednoglasno prihvaćen 

 

 

AD 2. 

Povjerenstvo je raspravljalo o radu Ureda za studentska pitanja, te su sjednici bili nazočni i 

voditelj Ureda Domagoj Burazin i referentica Ida Belaj.  

Predsjednica Dubravka Božić Bogović je Povjerenstvu prezentirala obrađene rezultate ankete o 

radu Ureda za studentska pitanja, kao i SWOT analizu Ureda. 

Nakon opširne rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi Povjerenstva, kao i referenti Ureda za 

studentska pitanja, dane su sugestije i preporuke koje bi trebale unaprijediti i poboljšati rad 

Ureda. 

Ove preporuke će biti objedinjene i formulirane u izvješću Povjerenstva koje će izraditi 

predsjednica Dubravka Božić Bogović. Nakon što Povjerenstvo usvoji ovo izvješće, ono će biti 

podneseno prodekanu za studijske programe i studente. 

 

AD 5. 

A) Budući da je AZVO dao našoj ustanovi dvije opcije: da se postupak re-audita obavi ove 

godine, ili da se odgodi za 2015. jer je u toj godini predviđen postupak reakreditacije našeg 

fakulteta, Dubravka Božić Bogović je izvijestila Povjerenstvo o odluci Uprave da se u postupak 

re-audita ide ove godine.  

 

B) Predsjednica Dubravka Božić Bogović je informirala Povjerenstvo da je na temelju 

Preporuke Povjerenstva za minimalni sadržaj mrežnih stranica odsjeka, a koju je usvojila 

Uprava, održan sastanak s koordinatorima mrežnih stranica na odsjecima. Sugestija mrežnih 

administratora na odsjecima je da bi se trebalo definirati koje sadržaje na mrežnim stranicama 

odsjeka trebaju unositi i ažurirati mrežni administratori, te s druge strane- koje sadržaje trebaju 

ažurirati sami nastavnici.  

Vezano za ovu temu Povjerenstvo je raspravljalo i o formatu životopisa koji bi trebao biti 

jednoobrazan i kao takav primijenjen na svim mrežnim stranicama fakulteta. Na slijedećoj 

sjednici Povjerenstvo će predložiti konačan oblik i format životopisa kako bi do kraja veljače 

sve web-stranice na fakultetu bile usklađene, te izrađene prema novim uputama. 

 

C) Raspravljalo se i o praćenju pokazatelja kvalitete poslijediplomskih doktorskih studija, 

sukladno naputku AZVO-o potrebi sustavnog i kontinuiranog praćenja ovih studija. S tim u 

svezi predsjednica Povjerenstva Dubravka Božić Bogović je izradila prijedlog skice praćenja 

pokazatelja doktorskih studija koji će prezentirati prodekanici za znanost i međunarodnu 

suradnju izv. prof. dr. sc. Mariji Omazić i prodekanu za studijske programe i studente prof. dr. 

sc. Damiru Hasenayu. 

 

Predsjednica Povjerenstva zakazala je sljedeću sjednicu za 20. veljače 2013. godine u 12 sati. 

 

Sjednica završena u 15,00 sati. 

 

 

 

 

Predsjednica Povjerenstva za unaprjeđivanje i   

osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja 

Doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović 


