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Z A P I S N I K 

 

s 41. sjednice Povjerenstva za osiguravanje i unapređivanje kvalitete održane 22. travnja 

2015. u sobi br. 25, s početkom u 12,00 sati 

 

NAZOČNI: 

1. dr. sc. Ljubica Matek, predsjednica 

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

3. prof. dr. sc. Višnja Pavičić Takač, predstavnica nastavnika 

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

5. dr. sc. Ana Lehocki-Samardžić, predstavnica asistenata 

6. dr. sc. Sanja Španja, predstavnica asistenata 

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

8. Anja Kit, predstavnica studenata 

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

 

 

NENAZOČNI:  

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

2. Dunja Cvjetićanin, predstavnica studenata 

3. Gabrijela Crnjak, predstavnica studenata 

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

 

Zapisničar: Vladimir Poličić 

 

U ime Uprave sjednici su nazočile: dekanica prof. dr. sc. Loretana Farkaš, prodekanica za 

znanost i međunarodnu suradnju izv. prof. dr. sc. Marija Omazić, te prodekanica za razvojno-

stručni rad doc. dr. sc. Silvija Ručević 

 

Za sjednicu je predložen sljedeći  

 

 DNEVNI RED: 

 

1.       Vanjsko vrednovanje  

2.       Razno  

 

Takav je dnevni red u cijelosti prihvaćen. 

 

 



 

 

AD. 1. 

 

Otvarajući prvu točku dnevnog reda dekanica Fakulteta je ukratko iznijela najbitnije činjenice, 

vezane za vanjsku neovisnu periodičnu prosudbu sustava osiguravanja kvalitete (reaudit) 

Filozofskog fakulteta Osijek, odnosno plan aktivnosti vezan za posjet Povjerenstva za prosudbu 

28. i 29. svibnja 2015. 

Između ostalog, dekanica je govorila o sastavu Povjerenstva, te je iznijela mišljenje Uprave da 

se kroz razgovor s Povjerenstvom trebao očitovati pozitivan stav kako svih djelatnika Fakulteta, 

tako i studenata prema postupku prosudbe. 

Osim toga dekanica je istakla da će SWOT analiza Fakulteta uskoro biti izrađena, te da će 

navedena analiza biti prilagođena postupku prosudbe. Dekanica je naglasila da se i pri 

provođenju postupka unutarnje prosudbe trebaju uzeti u obzir svi dosadašnje postupci ne sam 

unutarnjih prosudbi, nego i vanjskih vrednovanja, kao i sve novonastale okolnosti, a kako bi 

postupak unutarnje prosudbe dao realne i relevantne rezultate 

Nadalje, prodekanica Ručević je izvijestila nazočne kako će svim članovima Povjerenstva za 

kvalitetu poslati poziv za Dropbox. Naime, Dropbox je besplatni program pomoću kojeg se 

lakše i jednostavnije putem Interneta može pristupati svojim dokumentima, te omogućiti pristup 

za pojedine ili sve dokumente određenim osobama. Dogovoreno je da se u Dropbox-u kojem 

formira mapa Kvalitete Filozofskog fakulteta, a  kako bi svi članovi imali pristup svim 

relevantnim dokumentima, bez potrebe slanja e-poštom. 

Zaključujući ovu točku dekanica je zahvalila članovima Povjerenstva za kvalitetu na 

dosadašnjem angažmanu i trudu, te je izrazila uvjerenje Uprave da će Fakultetu biti dodijeljen 

certifikat Agencije za znanost i visoko obrazovanje kojim se potvrđuje kako je sustav 

osiguravanja kvalitete na Fakultetu uspostavljen i učinkovit. 

 

  

AD. 2. 

 

Govoreći o  određenim planovima Uprave za naredno razdoblje, dekanica  je  istakla da je stav 

Uprave da treba biti što je više moguće specijaliziranih učionica. U tom smislu je izvijestila 

nazočne o planiranom uređenju učionice koja će služiti kao laboratoriju psihologije, te 

prilagodbi učionica vezanim za prevoditeljske diplomske studije. Isto tako dekanica je govorila 

o diplomskom studiju nakladništva čiji je početak predviđen sljedeće akademske godine.  

Ljubica Matek je u ime Povjerenstva za kvalitetu zahvalila Upravi na podršci Povjerenstvu . 

 

Osim toga, raspravljalo se i o brošurama o Sustavu osiguravanja kvalitete namijenjenim kako 

studentima, tako i nastavnicima, a kojim bi se u kratkim crtama pojasnio cijeli postupak 

vanjskog vrednovanja, kao i sve bitne činjenice vezane za posjet Povjerenstva. nakon kraće 

rasprave dogovoreno je da za distribuciju ovih brošura, a kada budu otisnute budu zaduženi 

voditelji odsjeka i katedri Fakulteta. 

 

 

Sjednica je završena u 13,00 sati. 

 

 

 

    Predsjednica Povjerenstva za osiguravanje 

i  unapređivanje  kvalitete visokog obrazovanja 
          dr. sc. Ljubica Matek 


