
 

 

SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU 

FILOZOFSKI FAKULTET 

POVJERENSTVO ZA UNAPRJEĐENJE I OSIGURANJE KVALITETE  

 

 

KLASA: 602-04/14-01/2 

URBROJ: 2158-83-07-14-16 

U Osijeku, 8. svibnja 2014.  

 

 

Z A P I S N I K 

 

s 31. sjednice Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete održane 2.travnja 2014. 

u sobi br. 66, 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. dr. sc. Ana Lehocki, predstavnica asistenata 

6. dr. sc. Vesna Radičević, predstavnica administrativnog osoblja 

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

 

 

NENAZOČNI:  

1. dr. sc. Ljubica Matek, predstavnica asistenata 

2. Sanja Španja, predstavnica asistenata 

3. Dunja Cvjetićanin, predstavnica studenata 

4. Anja Kit, predstavnica studenata 

5. Tomislav Ručević, predstavnik studenata 

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

 

Sjednici je u ime Uprave nazočila i prodekanica za razvojno-stručni rad prof. dr. sc. Loretana 

Farkaš Brekalo. 

 

Zapisničar: Vladimir Poličić 

 

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

Predsjednica je pozdravila prisutne, predstavila novoimenovane članove Povjerenstva dr. sc. 

Anu Lehocki Samardžić i dr. sc. Vesnu Radičević, te predložila sljedeći  

 

 DNEVNI RED : 

 

1. Usvajanje Zapisnika s 30. sjednice Povjerenstva za kvalitetu 

2. Reakreditacija 

3. Bilten 

4. Razno. 

 

 



 

 

Takav je dnevni red u cijelosti prihvaćen. 

 

AD 1. 

 

Na zapisnik s 30. sjednice nije bilo primjedbi, te je jednoglasno prihvaćen 

 

 

AD.2. 

 

Prodekanica za razvojno-stručni rad prof. dr. sc. Loretana Farkaš Brekalo je  u kratkim crtama 

Povjerenstvu predstavila protokol posjeta stručnog povjerenstva za provođenje reakreditacije 

Filozofskog fakulteta u Osijeku. Budući da je protokolom predviđeno da se u ponedjeljak 7. 

travnja  održi sastanak s radnom grupom za izradu samoanalize, kao i predstavnicima 

Povjerenstva za kvalitetu prodekanica je predložila da sastanku u ime Povjerenstva nazoče: 

Dubravka Božić Bogović, Milovan Tatarin, Kornelija Petr Balog, Ivana Jozić te Danijel Jelaš. 

Nakon kraće rasprave Povjerenstvo je usvojilo ovaj prijedlog. 

  

 

AD. 3.  
 

Članovi Povjerenstva su uz Poziv za sjednicu kao radni materijal dobili i posljednju verziju 

pripreme Biltena sustava za kvalitetu  te su se pismeno očitovali predsjednici na sadržaj i formu 

Biltena. Budući da se radilo uglavnom o sugestijama koje ne zadiru u bitne sadržajne odrednice 

Biltena, nego su više stilske naravi predsjednica je naglasila da Bilten treba proći lekturu i 

korekturu. Kornelija Petr Balog je sugerirala da se u Izvješću nađu informacije iz najnovije 

ankete o zadovoljstvu korisnika knjižničnim uslugama. Budući da se u Biltenu uglavnom 

obrađuju informacije zaključno s akademskom godinom 2012./13., a najnovija anketa se odnosi 

na tekuću akademsku godinu, Povjerenstvo je preporučilo da informacije iz najnovije ankete 

ipak budu prezentirane u nekom od narednih brojeva Biltena.   

Dubravka Božić Bogović je na kraju rasprave o ovoj točki dnevnog reda sugerirala da članovi 

Povjerenstva razmisle o prijedlogu tema za sljedeći, odnosno drugi broj Biltena.  

 

 

AD. 4. 

 

A) 

Obzirom da su članovi Povjerenstva uz Poziv za sjednicu kao radni materijal dobili i prijedlog 

indikatora za znanost, a da je prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju izv. prof. dr. sc. 

Marija Omazić koja je trebala nazočiti ovoj sjednici Povjerenstva službeno odsutna, 

predsjednica Povjerenstva se samo ukratko osvrnula na ove materijale napomenuvši da je bitno 

definirati sve indikatore za znanstvenu djelatnost zbog revizije Priručnika kvalitete, kao i zbog 

drugih poslova koje je Povjerenstvo odredilo u svome godišnjem planu rada. 

B) 

Predsjednica je izvijestila Povjerenstvo da je Kornelija Petr Balog napravila popis svih Izvješća 

koja se izrađuju na Fakultetu. Izvori iz kojih je sačinjen taj popis su u prvom redu Strategija 

Fakulteta,  te zapisnici sa sjednica Fakultetskoga vijeća. Dubravka Božić Bogović je 

komentirajući taj popis napomenula da će prije nego što u ime Povjerenstva preporuči Upravi 

način usustavljivanja svih izvješća, s voditeljicom Ureda za kvalitetu Đurđicom Ivković 

definirati što sve formalno treba imati Izvješće, odnosno pokušati usustaviti jednoobraznu 

formu za sva izvješća. 

 



 

C) 

Vezano za anketiranje poslodavaca o kompetencijama bivših studenata Filozofskog fakulteta 

predsjednica je izvijestila Povjerenstvo da je s prodekanom za studijske programe i studente 

prof. dr. sc. Damirom Hasenayem dogovoreno da se ova elektronska,  anketa provede nakon 

uskršnjih praznika. Pritom je napomenula da će se najprije provesti samo pilot-anketa što znači 

da će se ankete  proslijediti samo osnovnim školama u Osječko-baranjskoj županiji. Odaziv i 

informacije iz ove pilot-ankete dat će smjernice za daljnje provođenje anketa za poslodavce. 

D) 

Povjerenstvo je  raspravljalo o očitovanju Knjižničnog odbora na anketu o zadovoljstvu 

korisnika knjižničnim uslugama koju je provela Knjižnica fakulteta. Na ovo očitovanje 

Povjerenstvo nije imalo nikakvih primjedbi, te je ono proslijeđeno Uredu za kvalitetu. 

 

 

 

Sjednica je završena u 13,20 sati. 

 

 

 

Predsjednica Povjerenstva za unaprjeđivanje i     

osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja 
Doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović 


