
 

 

SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERAU OSIJEKU 

FILOZOFSKI FAKULTET 

POVJERENSTVO ZA UNAPRJEĐENJE I OSIGURANJE KVALITETE  

 

 

KLASA:  602-04/13-01/2 

URBROJ:  2158-83-07-13-58 

U Osijeku, 23. rujna 2013. 

 

 

Z A P I S N I K 

 

s 26. sjednice Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete održane 19.rujna 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. dr. sc. Ljubica Matek, predstavnica asistenata 

4. dr. sc. Ana Kurtović, predstavnica asistenata 

5. Maja Bungić, predstavnica studenata 

 

NENAZOČNI:  

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

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

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

kvalitete obrazovanja, 

4. Sanja Španja, predstavnica asistenata 

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

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

7. Mirjana Foro, predstavnica studenata 

8. 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 25. sjednice Povjerenstva  

2. Plan rada Povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete za 2013./2014. 

3. Razno 

 

 

Takav je dnevni red u cijelosti prihvaćen. 

 

AD 1. 

Na zapisnik s 25. sjednice nije bilo primjedbi, te je jednoglasno prihvaćen 



 

 

 

 

 

AD. 2 

Povjerenstvo je raspravljalo o planu njegovih aktivnosti za akademsku 2013/2014. Predsjednica 

Dubravka Božić Bogović je načinila okvirni dokument- prijedlog Plana rada Povjerenstva za 

unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete za 2013./2014. gdje su  navedene predviđene aktivnosti 

Povjerenstva, osobe koje su zadužene za provedbu aktivnosti, odgovorne osobe koje prate 

provedbu aktivnosti, te vrijeme kada bi se aktivnost trebala provesti.  Nakon duže rasprave, u 

kojoj su sudjelovali svi nazočni članovi Povjerenstva izneseni su prijedlozi koji su rezultirali tek 

neznatnim izmjenama u odnosu na prvobitni prijedlog. Uvažavajući navedeno, predsjednica 

Povjerenstva će uobličiti konačni dokument –Plan rada Povjerenstva za 2013./14.  

Budući da su kod gotovo svih aktivnosti kao odgovorne osobe koje prate provedbu aktivnosti 

predviđeni prodekani,  predsjednica Dubravka Božić Bogović će im proslijediti  Plan rada 

Povjerenstva prije nego što se taj dokument usvoji na Fakultetskom vijeću, kako bi oni iznijeli 

eventualne primjedbe, pitanja, dopune i prijedloge vezane za navedeni dokument.  

 

 

AD. 3 

A) Ljubica Matek je izvijestila Povjerenstvo o sastanku održanom 12. rujna 2013 kojem su osim 

nje pribivali prodekani prof. dr. sc. Loretana Farkaš Brekalo i prof. dr. sc. Damir Hasenay, doc. 

dr. sc. Gabrijela Buljan, te  zaposlenici Ureda za kvalitetu. Naime, u posjet našem Sveučilišu i 

Fakultetu, u sklopu Erasmus razmjene nenastavnog osoblja došla je gospođa  Kristina Uršič 

Jakomin iz Slovenije, stručna suradnica zadužena za sustav kvalitete na Fakultetu za vede o 

zdravju iz Izole koji je dio koperskog sveučilišta-  Univerza na Primorskem. Gospođa Jakomin 

je pohvalila sustav za kvalitetu našeg Fakulteta, te je istakla da je jedan od osnovnih motiva 

prigodom odabira mjesta koje će posjetiti u sklopu Erasmus razmjene upravo razvijenost i 

implementacija sustava kvalitete na našem Fakultetu, a s kojim se upoznala preko naše internet 

stranice. Gospođa Jakomin je i na samom sastanku iznijela niz komplimenta u pogledu 

razvijenosti sustava kvalitete, kao i u pogledu preglednosti i usustavljenosti fakultetske mrežne 

stranice sustava kvalitete, što svakako predstavlja i vrijedno priznanje samom Povjerenstvu za 

kvalitetu. 

 

B) Budući da su zaposlenici Ureda za unaprjeđivanje kvalitete obrazovanja u lipnju ove godine 

pribivali jednodnevnom međunarodnom seminaru o osiguravanju kvalitete pod nazivom 

„Osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju te strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u 

kontekstu nacionalnih kvalifikacijskih okvira, Europskog kvalifikacijskog okvira i 

Kvalifikacijskog okvira Europskog prostora visokog obrazovanja“, predsjednica Povjerenstva je 

zamolila voditeljicu Ureda za kvalitetu Đurđice Ivković da pripremi sažeto izlaganje o seminaru 

s naglaskom na prijedloge o tome kako se spoznaje sa seminara mogu konkretno iskoristiti u 

radu Povjerenstva za kvalitetu. Budući da voditeljica ureda za kvalitetu Đurđica Ivković nije 

bila prisutna na sastanku, predsjednica Povjerenstva za kvalitetu uputit će joj iznova molbu da 

izradi sažeto pismeno izvješće o seminaru s prijedlozima konkretne primjene naučenoga u 

Sustavu za kvalitetu FFOs. 

 

C)  Ljubica Matek je postavila pitanje o tome da li se Uprava očitovala u svezi provedbe 

strategije marketinga iz dokumenta- Marketinški plan Filozofskog fakulteta usvojenom na 

Fakultetskom vijeću u rujnu 2012.  

Budući da je u istom dokumentu propisano da je kontrola ispunjenja marketinških aktivnosti i 

ostvarenih troškova predviđena za početak 2014., članovi Povjerenstva su mišljenja  da će za 



 

bilo kakvu analizu oko provedbe ovog plana trebati čekati izvješće koje slijedi nakon navedene 

kontrole.  

 

D) Predsjednica Dubravka Božić Bogović  je obavijestila Povjerenstvo, da je Uprava odobrila 

da se određeni financijski iznos izdvoji kao budžet Sustava za kvalitetu, ali  još nije definirano 

točno o kolikom se iznosu radi.  

 

E) Povjerenstvo je raspravljalo i o koncepciji , te temama elektronskog biltena Sustava za 

kvalitetu čiji je izlazak planiran za listopad. S tim u svezi stručnom suradniku Ureda za 

kvalitetu Vladimiru Poličiću, koji će biti zadužen za kreiranje ovog biltena članovi Povjerenstva 

su sugerirali teme koje bi trebalo obraditi u biltenu. Neke od tema su:  Sustav za potporu 

studentima, izvještaj o Otvorenom četvrtku, pregled iz posljednja dva godišnja izvješća 

Povjerenstva za kvalitetu. Osim toga sugerirano je da u biltenu bude i rubrika Vijesti i obavijesti 

u kojoj bi se obrađivale sve aktualnosti vezane za Sustav za kvalitetu. 

 

 

 

Sastanak završen u 12,30 sati. 

 

 

 

Predsjednica Povjerenstva za unaprjeđivanje i   

osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja 

Doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović 


