
 

 

SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU 

FILOZOFSKI FAKULTET 

POVJERENSTVO ZA UNAPRJEĐENJE I OSIGURANJE KVALITETE  

 

 

KLASA: 602-04/14-01/2 

URBROJ: 2158-83-07-14-19 

U Osijeku, 16. svibnja 2014. 

 

 

Z A P I S N I K 

 

s 32. sjednice Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete održane 16. svibnja 

2014. u sobi br. 40, s početkom u 11,00 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. Ljubica Matek, predstavnica asistenata 

6. Sanja Španja, predstavnica asistenata 

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

8. Dunja Cvjetićanin, predstavnica studenata 

9. Anja Kit, predstavnica studenata 

10. Tomislav Ručević, predstavnik studenata 

 

 

NENAZOČNI:  

1. dr. sc. Ana Lehocki, predstavnica asistenata 

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

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

 

Sjednici je nazočila i prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju izv. prof. dr. sc. Marija 

Omazić, voditeljica Ureda za unaprjeđenje kvalitete obrazovanja Đurđica Ivković, dipl. iur. ,te 

predsjednik Studentskog zbora Filozofskog fakulteta Ivan Selci. 

 

Zapisničar: Vladimir Poličić 

 

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

Predsjednica je pozdravila prisutne  te predložila sljedeći  

 

 DNEVNI RED : 

 

1. Usvajanje Zapisnika s 31. sjednice Povjerenstva za kvalitetu 

2. Dan studenata FFOs 

3. Izvješća na FFOs 

4. Razno 

 

Takav je dnevni red u cijelosti prihvaćen. 



 

 

AD 1. 

Na zapisnik s 31. sjednice nije bilo primjedbi, te je jednoglasno prihvaćen 

 

 

AD.2. 

Predsjednica Povjerenstva je nakon uvoda u ovu točku dnevnog reda dala riječ predsjedniku 

Studentskog zbora Fakulteta Ivanu Selciju. On je u kratkim crtama iznio ideje Studentskog 

zbora o tome kakav bi trebao biti program  Dan studenta FFOs. Naime, Studentski zbor 

predlaže za taj dan različite aktivnosti: sportska natjecanja, događanja popularno- znanstvenog 

karaktera, te na kraju dana kao svojevrsnu kulminaciju događanja- koncert. Nadovezujući se na 

program Ivan Selci je zamolio članove Povjerenstva da sugeriraju koji bi datum bio najbolje 

rješenje za Dan studenata FFOs.  Nakon kraće rasprave Povjerenstvo se usuglasilo da bi to 

trebao biti datum početkom svibnja, i da to ne bi trebao biti fiksni datum nego pomični (npr. 

prvi ili drugi petak u svibnju: Nakon toga su članovi Povjerenstva iznijeli još neke ideje oko 

aktivnosti koje bi se odvijale na taj dan.  Milovan Tatarin je predložio organiziranje tribina, 

okruglih stolova i izlaganja gdje bi znanstvene teme bile  prezentirane na popularan i zabavan 

način,. Osim toga predložio je i da se na taj dan pozovu gimnazijalci – potencijalni budući 

studenti Fakulteta, te da aktivnosti budu osmišljene tako da se na određen način promovira 

Fakultet. Budući da je potrebno, a u skladu sa ESG standardima, da studenti sudjeluju u 

osmišljavanju studijskih programa Milovan Tatarin je predložio da se na taj dan organizira i 

tribina na kojoj bi studenti iznosili svoje ideje vezane za kreiranje studijskih programa. 

Kornelija Petr Balog je predložila da se na taj dan predstavljaju i populariziraju sve udruge 

studenata koje djeluju na FFOS. Dubravka Božić je zaključivši ovu točku dnevnog reda 

predložila da Studentski zbor, odnosno studenti još jednom  promisle kako bi studenti, a 

uvažavajući sve ranije rečeno, željeli sudjelovati u aktivnostima Fakulteta, te da se na temelju 

toga promišljanja predloži skica programa Dana studenata FFOs, koji bi se potom prezentirao 

Upravi Fakulteta.   

 

AD. 3.  
Vezano za izvješća na FFOs Dubravka Božić Bogović je informirala Povjerenstvo da je 

voditeljica Ureda za kvalitetu Đurđica Ivković nakon konzultacija s Tajnikom Fakulteta 

dopunila  i revidirala tablicu izvješća na FFOs koju je izradila Kornelija Petr Balog. Đurđica 

Ivković je potom iznijela da ne postoji nikakva zakonom propisana forma sadržaja samih 

izvješća. Osim toga voditeljica Ureda za kvalitetu je izvijestila Povjerenstvo  da je zajedno s 

doc. dr. sc. Vesnom Bjedov, voditeljicom Odsjeka za cjeloživotno obrazovanje sačinila okvirni 

obrazac izvješća. Sukladno s navedenim Đurđica Ivković je iznijela stav da bi svako izvješće 

moralo imati neke osnovne elemente: datum izrade, ime onoga tko ga je načinio, kome se 

izvješće upućuje, te tko verificira izvješće, odnosno po kojem tijelu Fakulteta se izvješće usvaja.  

Povjerenstvo je potom raspravljalo o navedenom popisu izvješća. Nakon duže rasprave, a u 

kojem su svoj konstruktivan doprinos, osim članova Povjerenstva,  dala i prodekanica za 

znanost i međunarodnu suradnju izv. prof. dr. sc. Marija Omazić, kao i voditeljica Ureda za 

kvalitetu Đurđica Ivković,  predsjednica Povjerenstva se obvezala napraviti konačan i revidiran 

popis svih izvješća koji bi potom bio proslijeđen Upravi Fakulteta. 

 

Sjednica je završena u 13,30 sati. 

 

 

 

Predsjednica Povjerenstva za unaprjeđivanje i     

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


