
 

 

SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERAU OSIJEKU 

FILOZOFSKI FAKULTET 

POVJERENSTVO ZA UNAPRJEĐENJE I OSIGURANJE KVALITETE  

 

 

KLASA: 602/04/13-01/2 

URBROJ: 2158-83-07-13-45 

U Osijeku, 11. rujna 2013. 

 

 

Z A P I S N I K 

 

s 25. sjednice Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete održane 4. srpnja   2013. 

u sobi br. 40, s početkom u 11,00 sati 

 

 

NAZOČNI: 

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

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

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

4. dr. sc. Ljubica Matek, predstavnica asistenata 

5. dr. sc. Ana Kurtović. Predstavnica asistenata 

6. Sanja Španja, predstavnica asistenata 

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

 

NENAZOČNI:  

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

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

kvalitete obrazovanja, 

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

4. Maja Bungić, predstavnica studenata 

5. Mirjana Foro, predstavnica studenata 

6. 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 24. sjednice Povjerenstva  

2. Plan aktivnosti Povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete u 

razdoblju naknadnog praćenja 2013. 

3. Razno 

 

Takav je dnevni red u cijelosti prihvaćen. 

 

AD 1. 

Na zapisnik s 24. sjednice nije bilo primjedbi, te je jednoglasno prihvaćen 



 

 

 

 

 

AD. 3. 

A) Predsjednica Dubravka Božić Bogović je obavijestila Povjerenstvo da je izv. prof. dr. sc. 

Željko Uvanović, u ime radne skupine  za analizu mrežnih stranica Upravi dostavio skupno 

izvješće na temelju analize mrežnih stranica svih fakultetskih ustrojbenih jedinica. Zaključeno 

je da je u izvješću značajno manje primjedbi te da se uglavnom postigao cilj ujednačenog 

sadržaja i izgleda mrežnih stranica odsjeka. Također je zaključeno da bi bilo dobro predložiti 

formu i sadržaj izvješća radne skupine za analizu mrežnih stranica. 

 

B) Nadovezujući se na prethodnu temu,  a nakon kraće rasprave Povjerenstvo se usuglasilo da 

bi na razini Fakulteta trebalo imati svojevrsni katalog odnosno registar dokumenata koji postoje 

na Fakultetu. Pored samog popisa dokumenata u tom registru bi se definirala i činjenica treba li 

dokument biti javan (tajnost dokumenata), razinu na koji se odnosi pojedini dokument (cijeli 

fakultet, pojedini odsjeci itd.), kao i sve ostale bitne činjenice vezane za određeni dokument.  

 

C)  Povela se i rasprava  o izradi plana rada Povjerenstva za kvalitetu za iduću godinu. S tim u 

svezi predsjednica Dubravka Božić Bogović je iznijela mišljenje da bi se već na idućoj sjednici 

Povjerenstva a koja će biti održana u rujnu, trebalo definirati taj plan. Predložene su i neke 

aktivnosti koje će vjerojatno biti sastavni dio navedenog plana: revizija Priručnika za kvalitetu; 

revizija studentske ankete; uključivanje studenata u sustav kvalitete; doktorski studij 

(definiranje indikatora, ankete); usustavljivanje dokumenata na razini Fakulteta; vrednovanje 

rada administrativnih i pomoćnih službi Fakulteta, itd. 

 

D) Povjerenstvo je raspravljalo i o stranici Sustava za kvalitetu FFOS u medijima. Stručni 

suradnik Ureda za kvalitetu Vladimir Poličić je Povjerenstvu prezentirao nekoliko primjera s 

ove stranice. Na temelju tih primjera, Povjerenstvo je ponovilo mišljenje i sugestije o tome koji 

bi sadržaji ubuduće trebali biti objavljivani na ovoj stranici, a  koji ne, a koje je sadržano u 

preporuci koju je Povjerenstvo izradilo 19. lipnja 2013. te ju uputilo prodekanici za razvojno-

stručni rad Loretani Farkaš Brekalo i voditeljici Ureda za kvalitetu Đurđici Ivković. Vodeći se 

tim sugestijama i uputama osoba  koja bude zadužena i odgovorna ažuriranje i uređivanje ove 

stranice  bi provodila odabir i selekciju sadržaja. 

 

AD 2. 

Povjerenstvo je raspravljalo i o planu njegovih aktivnosti u razdoblju naknadnog praćenja u 

2013.  po Završnom izvješću o unutarnjoj prosudbi Sustava za osiguravanja kvalitete  Nakon 

duže rasprave zaključeno je da će na temelju svih zapažanja i primjedbi iznesenih na sjednici, 

kao i sugestija koje će članovi Povjerenstva dostaviti predsjednici Dubravki Božić Bogović u 

pismenom obliku najkasnije do ponedjeljka 8. srpnja biti uobličen dokument s popisom  

provedenih aktivnosti, kao i planom provedbe aktivnosti Povjerenstva u fazi naknadnog 

praćenja, te proslijeđen prodekanici za razvojno-stručni rad prof. dr. sc. Loretani Farkaš Brekalo 

 

 

Sastanak završen u 14,15 sati. 

 

 

 

Predsjednica Povjerenstva za unaprjeđivanje i   

osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja 

Doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović 


