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Izvješće Radne skupine za praćenje provedbe Strategije razvoja Filo-
zofskog fakulteta za 2014. godinu 

 
Na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 11. rujna 2013. imenovana je Radna skupina za 
praćenje provedbe Strategije razvoja Filozofskog fakulteta za razdoblje od 1. listopada 2013. 
do 30. rujna 2015. u sljedećem sastavu: doc. dr. sc. Leonard Pon kao predsjednik Radne sku-
pine, te doc. dr. sc. Sanja Jukić, doc. dr. sc. Zlatko Đukić, doc. dr. sc. Alma Vančura, doc. dr. 
sc. Martina Žeželj i Mirna Varga, viša predavačica, kao članovi Radne skupine.  
 
Polazeći od Operativnog plana provođenja aktivnosti u promijenjenom i dopunjenom izdanju 
Strategije razvoja Filozofskog fakulteta iz rujna 2013., navedena je Radna skupina analizirala 
koje su od aktivnosti predviđenih za 2014. godinu ostvarene kao i u kojoj su mjeri te aktiv-
nosti ostvarene.  
 
Radna skupina za praćenje provedbe Strategije razvoja Filozofskog fakulteta utvrdila je da su 
aktivnosti predviđene Operativnim planom provođenja aktivnosti za 2014. godinu uglavnom 
izvršene (95% predviđenih aktivnosti), dok je mali udio aktivnosti izvršen djelomično (4%) ili 
nije izvršen (5%). Zbirne podatke o razini izvršenja aktivnosti s obzirom na područje kojemu 
pripadaju donosi sljedeća tablica:  
 

 
Broj aktivnosti s obzirom na razinu 
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Dio 1.1 – Studijski programi  5 3 0 1 

Dio 1.2 – Nastava i nastavnici  21 0 1 0 

Dio 1.3 – Studenti  5 0 0 2 

Dio 1 – Nastavni proces – ukupno 31 3 1 3 

Dio 2.1 – Poslijediplomski studiji  5 0 0 1 

Dio 2.2 – Znanstveni rad 8 0 0 0 

Dio 2.3 – Projekti  3 0 0 0 

Dio 2.4 – Međunarodna suradnja  5 0 0 0 
Dio 2 – Znanstveno-istraživački rad i među-
narodna suradnja – ukupno 21 0 0 1 
Dio 3 – Sustav za unapređivanje i osigurava-
nje kvalitete – ukupno 16 0 0 0 

Dio 4.1 – Cjeloživotno obrazovanje  3 0 0 0 

Dio 4.2 – Javno informiranje  3 0 0 0 

Dio 4.3 – Suradnja sa zajednicom  3 0 0 0 
Dio 4.4 – Profesionalno napredovanje i usavrša-
vanje  1 0 0 0 
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Dio 4.5 – Izdavačka djelatnost  1 0 0 0 

Dio 4.6 - Knjižnica 4 0 0 0 

Dio 4 – Razvojno stručni rad – ukupno 15 0 0 0 

Dio 5.1 – Ljudski resursi 6 0 0 0 

Dio 5.2 – Materijalni resursi  4 0 0 1 

Dio 5.3 – Financijski resursi 2 0 0 0 

Dio 5 - ukupno 12 0 0 1 

UKUPNO 
95 

(91%) 
3 

(3%) 
1 

(1%) 
5 

(5%) 
Tablica: Razina izvršenja aktivnosti predviđenih Strategijom razvoja Fakulteta za 2014. godinu 

 
Detaljnije podatke o pojedinim aktivnostima donosi PRILOG koji je sastavni dio ovoga izvje-
šća.  
 
Članovi Radne skupine tijekom rada suočili su se s određenim poteškoćama koje nisu vezane 
za same aktivnosti, nego se daju povezati s određenim nedorečenostima u dokumentu Strate-
gije, odnosno u Operativnom planu provođenja aktivnosti (str. 41.-80.). U tom kontekstu pre-
poručili bismo da se u izradi sljedeće Strategije razvoja uzmu u obzir donje preporuke.  
 

1. Za sve aktivnosti treba utvrditi što preciznije rokove izvršenja. Za mnoge aktivnosti 
rok izvršenja je kraj kalendarske godine, iako nema razloga da se ne zada raniji rok. 
To je posebno važno ako se uzme u obzir da su neke aktivnosti vezane, dakle izvrše-
nju jedne aktivnosti može se pristupiti tek nakon što je izvršena neka druga aktivnost. 
Jedan od primjera za to izrada je swot-analiza. Naime, zadano je da se swot-analize 
svih ustrojbenih jedinica izrade tijekom 2014. godine. No swot-analize potrebne su za  
izradu izvješća Povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava za osiguravanje kvalitete, 
a rokovi za dostavu toga izvješća u protekle su dvije godine bili ožujak/travanj. To 
znači da bi swot-analize morale biti dovršene barem do kraja ožujka kako bi Povjeren-
stvo za unutarnju prosudbu sustava za osiguravanje kvalitete imalo sve potrebne do-
kumente na raspolaganju. Operativni plan provođenja aktivnosti morao bi uzeti u obzir 
takve okolnosti.  

 
2. Pojedine su aktivnosti u Operativnom planu provođenja aktivnosti navedene u previše 

općenitom obliku da bi se moglo kvalitetno provjeriti njihovo izvršenje ili neizvršenje. 
Tako se u prvih osam aktivnosti u dijelu 1.1 Studijski programi uopće ne navodi koji 
će se to studijski programi mijenjati odnosno izraditi. Jedna od aktivnosti u dijelu 1.2 
Nastava i nastavnici je "urediti učionički prostor i nastavničke kabinete". No, otvoreno 
je pitanje koliko učionica i koliko kabineta se zapravo planiralo urediti tijekom 2014. 
godine te što sve uključuje uređivanje jedne učionice, tj. jednoga kabineta. Stoga nije 
moguće utvrditi je li ispravno procijenjena razina izvršenja aktivnosti. 

 
3. U Operativnom se planu provođenja aktivnosti kao dokument kojim se dokazuje os-

tvarenje neke aktivnosti navode nazivi dokumenata koji ne postoje. Tako se ne izrađu-
je Izvješće o znanstvenom radu (ta se sintagma javlja u dijelu 2.2), nego se podaci o 
znanstvenom radu mogu, primjerice, naći u Izvješću o indikatorima znanstvene djelat-
nosti, a katkad i u nekim drugim izvješćima. U prošlom smo izvješću također skrenuli 
pozornost na ovu pojavu navodeći kao primjer "Godišnje izvješće Ureda za kvalitetu" 
– ono se navodi u Strategiji, iako ne postoji niti se ikada pisalo. Dakle, u Strategiji, 
odnosno u Operativnom planu provođenja aktivnosti trebalo bi navoditi dokumen-
te/izvješća koji se na Fakultetu uistinu i izdaju. 
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4. S  obzirom na to da je za Fakultet relevantna akademska, a ne kalendarska godina te 
da se mnoga izvješća odnose upravo na kalendarsku godinu, u Strategiji razvoja treba-
lo bi izvršenje pojedinih aktivnosti vezati za akademsku godinu. 

 
Osim preporuka koje se odnose izravno na dokument Strategije, Radna skupina želi dati i 
preporuku vezanu za studijske programe. Naime, elaborati izmjena i dopuna studijskih pro-
grama i elaborati novih studijskih programa trebali bi biti dostupni na Intranetu uz Studijske 
programe, i to kronološki razvrstani, uz napomene o stupnju realiziranosti, kako bi buduće 
radne skupine za praćenje provedbe Strategije i različite druge prosudbene instance imale 
uvid u sve faze izmjena i pokretanja pojedinih studijskih programa (primjerice: Elaborat o 
izmjenama i dopunama studijskog programa dvopredmetnog preddiplomskog studija Filozofi-
je, izrađen 2012., usvojen xx. yy. zzzz., poslan Senatu Sveučilišta xx. yy. zzzz., odobren 
2013., pokrenut 2014./2015.) ili slično. 
 
Uvažavanjem ovih preporuka olakšao bi se ne samo rad Radne skupine za praćenje provedbe 
Strategije, nego i rad pojedinaca koji su odgovorni za pojedine aktivnosti. 
 
Unatoč primjedbama, Radna skupina za praćenje provedbe Strategije razvoja smatra da se 
može zaključiti kako su aktivnosti predviđene Strategijom razvoja Fakulteta za kalendarsku 
2014. godinu izvršene.  
 
 
U Osijeku, 2. srpnja 2015. 
 

Predsjednik Radne skupine  
za praćenje provedbe Strategije 

______________________ 
doc. dr. sc. Leonard Pon 

 
 



PRILOG: Pregled izvršenja pojedinih aktivnosti prema Operativnom planu  
 

1. Nastavni proces 
 

1.1. Studijski programi 

 
 Planirano Ostvareno 

 Rok provedbe Aktivnost Dokument Mjesec 
Dokument/Mjesto poh-

rane 
Primjedbe 

Stupanj izvrše-
nosti 

(1)  

Tijekom 
2014. 

Izrada elaborata o izmje-
nama i dopunama studij-
skih programa u obimu 
većem od 20% izmjena i 
dopuna 

Elaborati o izmje-
nama i dopunama 
studijskih programa 
u obimu većem od 
20% izmjena i 
dopuna 

tijekom 
2014. 

a) Elaborat o izmjenama 
i dopunama studijskog 
programa poslijedip-
lomskog sveučilišnog 
studija Književnost i 
kulturni identitet 
(Mrežne stranice Fakul-
teta, Studiji, Poslijedip-
lomski studiji, Književ-
nost i kulturni identitet; 
tajništvo) 
 
b) Elaborat o izmjenama 
i dopunama Dvopred-
metnog preddiplomskog 
studija engleskog jezika 
i književnosti 
(Mrežne stranice Fakul-
teta, Intranet, Zapisnici s 
vijeća; tajništvo) 
 
c) Elaborat o izmjenama 
i dopunama Dvopred-
metnog diplomskog 
studija engleskog jezika 
i književnosti – filološki 
smjer 
(Mrežne stranice Fakul-
teta, Intranet, Zapisnici s 

a) Izmjene i dopune studijskog programa poslijedip-
lomskog sveučilišnog studija Književnost i kulturni 
identitet obuhvaćaju promjene u strukturi tematskih 
semestralnih modula, u kadrovskoj strukturi, u 
strukturi kolegija, u bodovnoj strukturi. 
 
b) Izmjene i dopune studijskog programa Dvopred-
metnog preddiplomskog studija engleskog jezika i 
književnosti odnose se na sljedeće promjene: u-
vođenje novih obveznih kolegija, novih izbornih 
kolegija, promjene naziva kolegija, promjene satni-
ce kolegija, promjene broja ECTS-bodova, promje-
ne statusa kolegija, promjene sadržaja kolegija i 
brisanje nekih kolegija iz programa. 
Prijedlog Elaborata nije dostupan na Intranetu u 
odjeljku Studijski programi. 
 
c) Izmjene i dopune studijskog programa Dvopred-
metnog diplomskog studija engleskog jezika i knji-
ževnosti – filološki smjer odnose se na sljedeće 
promjene: uvođenje novih izbornih kolegija, prom-
jene u nazivima nekih kolegija, promjene satnice, 
promjene ECTS-bodova, promjene u sadržaju nekih 
kolegija i brisanje nekih kolegija iz programa.     
Prijedlog Elaborata nije dostupan na Intranetu u 
odjeljku Studijski programi. 
 
d) Izmjene i dopune studijskog programa Jednopre-
dmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija 

izvršeno 
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vijeća; tajništvo) 
 
d) Elaborat o izmjenama 
i dopunama Jednopred-
metnog preddiplomskog 
sveučilišnog studija 
hrvatskog jezika i knji-
ževnosti 
(Mrežne stranice Fakul-
teta, Intranet, Zapisnici s 
vijeća; tajništvo) 
 
e) Elaborat o izmjenama 
i dopunama Dvopred-
metnog preddiplomskog 
sveučilišnog studija 
hrvatskog jezika i knji-
ževnosti 
(Mrežne stranice Fakul-
teta, Intranet, Zapisnici s 
vijeća; tajništvo) 

hrvatskog jezika i književnosti odnose se na sljede-
će promjene: nositeljstvo kolegija, promjene naziva 
pojedinih kolegija, uvođenje novih izbornih kolegija 
i brisanje nekih kolegija iz studijskog programa.  
Prijedlog Elaborata nije dostupan na Intranetu u 
odjeljku Studijski programi. 
 
e) Izmjene i dopune studijskog programa Dvopred-
metnog preddiplomskog sveučilišnog studija hrvat-
skog jezika i književnosti odnose se na: promjene 
nositeljstva kolegija, promjene naziva kolegija, 
uvođenje novih obveznih i izbornih kolegija i brisa-
nje nekih kolegija iz studijskog programa.  
Prijedlog Elaborata nije dostupan na Intranetu u 
odjeljku Studijski programi. 

(2)  

Tijekom 
2014. 

Izrada elaborata o novim 

studijskim programima u 

znanstvenim područjima 

humanističkih i društve-

nih znanosti 

Elaborati o novim 

studijskim 
programima 

tijekom 
2014. 

a) Elaborat o studijskom 
programu preddiplom-
skog sveučilišnog studi-
ja Sociologije (dvopre-
dmetni studij)  
(tajništvo) 
 
b) Elaborat o studijskom 
programu Dvopredmet-
nog diplomskog studija 
"Informacijske tehnolo-
gije" 
(Mrežne stranice Fakul-
teta, Intranet, Studijski 
programi; tajništvo) 
 
c) Elaborat o studijskom 
programu Dvopredmet-
nog diplomskog studija 
informatologije 
(Mrežne stranice Fakul-
teta, Intranet, Studijski 

Odsjek za informacijske znanosti predlaže novi 
Dvopredmetni diplomski studij Informacijske teh-
nologije, koji je proizašao iz kombinacije triju 
faktora – iz intenzivnih konzultacija s predstavnici-
ma uspješnih tvrtki s područja informacijsko-
komunikacijskih djelatnosti na području Osječko-
baranjske županije, slijedom interesa studenata 
Odsjeka za informacijske znanosti koji su iskazali 
potrebu za jačim naglaskom na obrazovanju u pod-
ručju informacijskih sustava i tehnologija te slije-
dom preporuka niza strateških dokumenata koji 
ističu potrebu povezivanja akademskog sektora s 
tržištem rada i ustraju na mjerljivim i primjenjivim 
ishodima učenja. Ograničavajuće je što je studij 
namijenjen kombinaciji s drugim studijima u okviru 
istoga Odsjeka - s Dvopredmetnim diplomskim 
studijem informatologije i Dvopredmetnim diplom-
skim studijem nakladništva, a ne predviđa kombi-
naciju sa studijima drugih Odsjeka pa se ne može 
reći kako je pokretljivost studenata na razini Fakul-
teta visoka, već je ograničena samo na jedan Od-
sjek. 

izvršeno 



Izvješće Radne skupine za praćenje provedbe Strategije razvoja Filozofskog fakulteta za 2014. godinu 

6 
 

programi; tajništvo)  
Odsjek za informacijske znanosti predlaže i novi 
Dvopredmetni diplomski studij Informatologije koji 
opravdava potrebama informacijskih, ali i različitih 
gospodarskih ustanova na koje odgovaraju izmjene 
studija koje će dovesti do profiliranja stručnjaka 
sposobnih ponuditi cjelovitu informacijsku uslugu 
kroz spregu vještina organizacije i posredovanja 
informacija te informatičkih vještina. Prednost je 
ovoga novog studija u odnosu na drugi što ga pok-
reće isti Odsjek u tome što predviđa i kombinacije s 
ostalim nenastavničkim studijima na Filozofskom 
fakultetu u Osijeku. 

(3)  

Do kraja 
2014. 

Usvajanje elaborata o 

izmjenama i dopunama 

studijskih programa u 

obimu većem od 20% 

izmjena i dopuna 

Zapisnik sa sjedni-
ce FV 

ožujak, 
travanj, 
srpanj 
2014. 

a) Zapisnik sa sjednice 
Fakultetskog vijeća od 
26. ožujka 2014.   
(Mrežne stranice Fakul-
teta, Intranet, Zapisnici s 
vijeća; tajništvo) 
 
b) Zapisnik sa sjednice 
Fakultetskog vijeća od 
30. travnja 2014.   
(Mrežne stranice Fakul-
teta, Intranet, Zapisnici s 
vijeća; tajništvo) 
 
c) Zapisnik sa sjednice 
Fakultetskog vijeća od 
30. travnja 2014.   
(Mrežne stranice Fakul-
teta, Intranet, Zapisnici s 
vijeća; tajništvo)  
 
d) Zapisnik sa sjednice 
Fakultetskog vijeća od 
9. srpnja 2014.   
(Mrežne stranice Fakul-
teta, Intranet, Zapisnici s 
vijeća; tajništvo) 
 
e) Zapisnik sa sjednice 
Fakultetskog vijeća od 

a) Fakultetsko vijeće usvojilo je prijedlog Elaborata 
o izmjenama i dopunama studijskog programa 
poslijediplomskog sveučilišnog studija Književnost 
i kulturni identitet te ga uputilo Senatu Sveučilišta 
na daljnji postupak.     
 
b) Fakultetsko vijeće usvojilo je prijedlog Elaborata 
o izmjenama i dopunama studijskog programa 
Dvopredmetnog preddiplomskog studija engleskog 
jezika i književnosti te se odluka i prijedlog izmjena 
i dopuna upućuju Senatu Sveučilišta na daljnji 
postupak.    
 
c) Fakultetsko vijeće usvojilo je prijedlog Elaborata 
o izmjenama i dopunama studijskog programa 
Dvopredmetnog diplomskog studija engleskog 
jezika i književnosti – filološki smjer te se odluka i 
prijedlog izmjena i dopuna upućuju Senatu Sveuči-
lišta na daljnji postupak.   
 
d) Fakultetsko vijeće usvojilo je prijedlog Elaborata 
o izmjenama i dopunama studijskog programa 
Jednopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog 
studija hrvatskog jezika i književnosti te se odluka i 
prijedlog izmjena i dopuna upućuju Senatu Sveuči-
lišta na daljnji postupak.  
 
e) Fakultetsko vijeće usvojilo je prijedlog Elaborata 
o izmjenama i dopunama studijskog programa 
Dvopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog 

izvršeno 
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9. srpnja 2014.   
(Mrežne stranice Fakul-
teta, Intranet, Zapisnici s 
vijeća; tajništvo) 

studija hrvatskog jezika i književnosti te se odluka i 
prijedlog izmjena i dopuna upućuju Senatu Sveuči-
lišta na daljnji postupak. 

(4)  

Do kraja 
2014. 

Usvajanje elaborata o 

novim studijskim progra-

mima u znanstvenim 

područjima humanističkih 

i društvenih znanosti 

Zapisnik sa sjedni-
ce FV 

ožujak 
2014. 

a) Zapisnik sa sjednice 
Fakultetskog vijeća od 
26. ožujka 2014.   
(Mrežne stranice Fakul-
teta, Intranet, Zapisnici s 
vijeća; tajništvo) 

a) Fakultetsko je vijeće usvojilo prijedlog Elaborata 
preddiplomskog sveučilišnog studija Sociologije 
(dvopredmetni studij) te se odluka i prijedlog 
izmjena i dopuna upućuju Senatu Sveučilišta na 
daljnji postupak. 
 
b) Elaborat o studijskom programu Dvopredmetnog 
diplomskog studija Informacijske tehnologije i 
Elaborat o studijskom programu Dvopredmetnog 
diplomskog studija informatologije izrađeni su 
tijekom 2014., no usvojeni su na sjednici Fakultet-
skoga vijeća 28. siječnja 2015. te će podatci o tome 
ući u Izvješće za 2015. godinu. 

u postupku 

(5)  

Do kraja 
2014. 

Upućivanje elaborata o 

izmjenama i dopunama 

studijskih programa u 

obimu većem od 20% 

izmjena i dopuna na 

usvajanje Senatu Sveuči-

lišta 

Dopis upućen 
Upravi Sveučilišta 

travanj, 
svibanj, 
rujan 2014. 

Zapisnik sa sjednice 
Fakultetskog vijeća od 
26. ožujka 2014., 30. 
travnja 2014. i 9. srpnja 
2014. (Mrežne stranice 
Fakulteta, Intranet, 
Dokumenti, Zapisnici s 
vijeća); 
 
Potvrda o slanju dopisa 
Senatu Sveučilišta 
(tajništvo, urudžbeni 
odjel, kadrovska služba) 

Fakultetsko je vijeće na sjednici održanoj 26. ožujka 
2014. donijelo odluku da se Elaborat o izmjenama i 
dopunama studijskog programa poslijediplomskog 
sveučilišnog studija Književnost i kulturni identitet 
uputi Senatu Sveučilišta na daljnji postupak. 
Dopis je upućen Senatu Sveučilišta 3. travnja 2014. 
 
Fakultetsko je vijeće na sjednici održanoj 30. trav-
nja 2014. donijelo odluku da se Elaborat o izmje-
nama i dopunama studijskog programa Dvopredme-
tnog preddiplomskog studija engleskog jezika i 
književnosti i Elaborat o izmjenama i dopunama 
studijskog programa Dvopredmetnog diplomskog 
studija engleskog jezika i književnosti – filološki 
smjer upute Senatu Sveučilišta na daljnji postupak. 
Dopis je upućen Senatu Sveučilišta 8. svibnja 2014.  
 
Fakultetsko je vijeće na sjednici održanoj 9. srpnja 
2014. donijelo odluku da se Elaborat o izmjenama i 
dopunama studijskog programa Jednopredmetnog 
preddiplomskog sveučilišnog studija hrvatskog 
jezika i književnosti i Elaborat o izmjenama i dopu-
nama studijskog programa Dvopredmetnog preddip-
lomskog sveučilišnog studija hrvatskog jezika i 
književnosti upute Senatu Sveučilišta na daljnji 
postupak. 

izvršeno 
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Dopis je upućen Senatu Sveučilišta 23. rujna 2014. 

(6)  

Do kraja 
2014. 

Upućivanje elaborata o 

novim studijskim progra-

mima u znanstvenim 

područjima humanističkih 

i društvenih znanosti na 

usvajanje Senatu Sveuči-

lišta 

Dopis upućen 
Upravi Sveučilišta 

lipanj 
2014. 

Zapisnik sa sjednice 
Fakultetskog vijeća od 
26. ožujka 2014. (Mrež-
ne stranice Fakulteta, 
Intranet, Dokumenti, 
Zapisnici s vijeća); 
 
Potvrda o slanju dopisa 
Senatu Sveučilišta 
(tajništvo, urudžbeni 
odjel, kadrovska služba) 

Fakultetsko je vijeće na sjednici održanoj 26. ožujka 
2014. donijelo odluku da se Elaborat o izmjenama i 
dopunama studijskog programa preddiplomskog 
sveučilišnog studija Sociologije (dvopredmetni 
studij) uputi Senatu Sveučilišta na daljnji postupak. 
Dopis je upućen Senatu Sveučilišta 17. lipnja 2014. 
 
Elaborat o studijskom programu Dvopredmetnog 
diplomskog studija Informacijske tehnologije i  
Elaborat o studijskom programu Dvopredmetnog 
diplomskog studija informatologije, kako je već 
napomenuto, usvojen je u 2015. te će podatak o 
tome biti naveden u Izvješću za 2015. godinu. 

u postupku 

(7)  

Do kraja 
2014. 

Pokretanje izmijenjenih i 

dopunjenih studijskih 

programa u obimu većem 

od 20% izmjena i dopuna 

Izvedbeni plan i 
program studija 
koji su izmijenjeni i 
dopunjeni u obimu 
većem od 20 % 

listopad 
2014. 

a) Odobrenje Senata 
Sveučilišta 
 
b) Studij filozofije 
(Mrežne stranice Fakul-
teta, Odsjek za filozofi-
ju, Studijski programi) 

a) Za Elaborat o izmjenama i dopunama studijskog 
programa poslijediplomskog sveučilišnog studija 
Književnost i kulturni identitet, Dvopredmetnog 
preddiplomskog studija engleskog jezika i književ-
nosti, Dvopredmetnog diplomskog studija engle-
skog jezika i književnosti – filološki smjer, Dvopre-
dmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija 
hrvatskog jezika i književnosti, Jednopredmetnog 
preddiplomskog sveučilišnog studija hrvatskog 
jezika i književnosti, još uvijek nije stiglo odobrenje 
Senata pa ti studiji još nisu pokrenuti.  
 
b) Izmjene i dopune studijskog programa dvopred-
metnog preddiplomskog studija Filozofije i dvopre-
dmetnog diplomskog studija Filozofije, koje je 
Senat Sveučilišta odobrio 15. srpnja 2013., uvedene 
su u izvedbeni nastavni plan za akademsku 
2014./2015. godinu. 

u postupku 

(8)  

Do kraja 
2014. 

Pokretanje novih studij-

skih programa u znan-

stvenim područjima 

humanističkih i društve-

nih znanosti 

Izvedbeni plan i 
program novih 
studija 

do kraja 
2014. 

Elaborat novog studij-
skog programa  
Dvopredmetnog dip-
lomskog studija povijes-
ti (istraživački smjer) 
(Mrežne stranice Fakul-
teta, Intranet, Studijski 
programi); Tajništvo 

Na sjednici od 27. ožujka 2013. godine Fakultetsko 
vijeće Filozofskoga fakulteta u Osijeku odobrilo je 
Elaborat novoga studijskoga Dvopredmetnog dip-
lomskog studija povijesti (istraživački smjer) Od-
sjeka za povijest.   
 
11. 7. 2014. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 
sporta izdalo je dopusnicu za pokretanje Dvopred-
metnog diplomskog studija nakladništva.  
 
U ak. god. 2013./ 2014. nije pokrenuta nastava na 

nije izvršeno 
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novim studijskim programima. 

(9)  

Do kraja 
2014. 

Reakreditacija Fakulteta – 

provedba aktivnosti u 

postupku reakreditacije 

Akreditacijska 
preporuka AZVO‐ 
a 

2. veljače 
2015. 

Akreditacijska preporu-
ka AZVO-a  u postupku 
reakreditacije Filozof-
skog fakulteta od 27. 
listopada 2014. 
(Mrežne stranice Fakul-
teta, Sustav za kvalitetu 
Prosudba sustava, Reak-
reditacija); 
Tajništvo 

Na temelju Akreditacijske preporuke Agencije za 
znanost i visoko obrazovanje u postupku reakredita-
cije Filozofskog fakulteta u Osijeku od 27. listopada 
2014. godine, Filozofski fakultet u Osijeku poduzeo 
je sljedeće mjere: 
a) Dana 11. studenoga 2014. Ministarstvu znanosti, 
obrazovanja i sporta dostavljen je obrazac za upis 
promjena u Upisniku znanstvenih organizacija u 
kojemu je pod točkom 4. Obrasca navedeno da se 
znanstvena djelatnost Filozofskog fakulteta Osijek 
obavlja u znanstvenim područjima društvenih i 
humanističkih znanosti. 
b) Budući da Filozofski fakultet u Osijeku ne nam-
jerava više upisivati studente na diplomski sveučili-
šni studijski program Pisana baština u digitalnom 
okruženju, ravnateljici Agencije za znanost i visoko 
obrazovanje prof.dr.sc. Jasmini Havranek 11. stu-
denoga 2014. upućen je dopis s molbom za upute o 
ukidanju i brisanju navedenog programa iz informa-
cijskog sustava Mozvag. 9. prosinca 2014. godine 
Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta također 
je upućena molba za ukidanje dopusnice studiju.  
U trenutku podnošenja očitovanja i poduzetim 
mjerama Filozofskog fakulteta Osijek od 2.veljače 
2015. godine za točke a) i b) nije dobivena povratna 
informacija iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
sporta. 
c) Što se tiče uklanjanja nedostataka od 3 godine za 
dio djelatnosti visokog obrazovanja Filozofskog 
fakulteta koji se odnosi na poslijediplomski sveuči-
lišni (doktorski) studijski program Pedagogija i 
kultura suvremene škole, na 2. sjednici Fakultetskog 
vijeća Filozofskog fakulteta u ak. god. 2014./15., 
održanoj 26. studenoga 2014., godine usvojene su 
izmjene i dopune izvedbenog poslijediplomskog 
sveučilišnog doktorskog studija Pedagogija i kultura 
suvremene škole u ak. god. 2014./15. U skladu s 
preporukama Akreditacijskog savjeta Agencije za 
znanost i visoko obrazovanje usklađen je omjer 
broja nastavnika s matičnog Filozofskog fakulteta u 
Osijeku s brojem nastavnika suradničkih ustanova. 
Osim toga, ukupno nastavno opterećenje nastavnika 

izvršeno 
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Filozofskog fakulteta u Osijeku iznosi 53% ukupne 
satnice u odnosu na zaduženja nastavnika s ostalih 
suradničkih fakulteta.  Sve su promjene unesene u 
Informacijski sustav Mozvag. 

 
 

1.2. Nastava i nastavnici 
 

 Planirano Ostvareno 

 Rok provedbe Aktivnost Dokument Mjesec 
Dokument/Mjesto poh-

rane 
Primjedbe 

Stupanj izvrše-
nosti 

(1)  

Do kraja 2014. Analizirati strukturu stalno 

zaposlenog nastavnog osoblja i 

vanjskih suradnika te pokrive-

nosti nastave 

Izvješće o kvaliteti 
nastave 

ožujak 2015. 

Izvješće o kvaliteti nas-
tave, sjednica Fakultet-
skog vijeća od 25.ožujka 
2015., priredila bivša 
prodekanica za nastavu 
izv. prof. dr. sc. Vesna 
Bagarić Medve  

Struktura je nastavnika 
zadovoljavajuća, omo-
gućavala je provedbu 
studijskih programa. Veći 
angažman vanjskih surad-
nika odnosi se na progra-
me Mađarskog jezika i 
književnosti i Psihologije. 

izvršeno 

(2)  

Početkom 2014. Izraditi Plan napredovanja i 

supstitucija 

Odluka Senata o prih-
vaćanju Plana napredo-
vanja i supstitucija 11.veljače 

2014. 
Prijedlog Fakulteta 

Ta tema u 2014. godini 
nije išla na Senat. Postoji 
samo prijedlog napredo-
vanja koji je Filozofski 
fakultet pripremio počet-
kom veljače. 

izvršeno 

(3)  

Početkom 2014. Analizirati realizaciju Plana 

napredovanja i supstitucija 

Izvješće o realizaciji 
Plana napredovanja i 
supstitucija 

prosinac 2014. 
 
24.studenoga 
2014. 

Podaci Tajnika (uvid 
obavljen 1.travnja 2015.) 
 
Godišnje izvješće o radu 
Filozofskog fakulteta u 
ak. god. 2013./2014., 
izvješće priredila dekani-
ca prof. dr. sc. Ana 
Pintarić 

Tajnik vodi tablicu s 
podacima o realiziranim 
napredovanjima – u 2014. 
godini bilo ih je 21. 
 
Svi podaci o ostvarenim 
napredovanjima nastavni-
ka u 2013./2014. nalaze se 
u poglavlju 3. Kadrovi 

izvršeno 

(4)  

Tijekom 2014. Prikupiti podatke o obrazovnim 

potrebama nastavnika za stru-

čnim usavršavanjem 

Izvješće o rezultatima 
nastavničke ankete 

lipanj 2014. 

Izvješće o rezultatima 
nastavničke ankete za 
akademsku godinu 
2013./2014.1 

Od 2. do 6. svibnja pro-
vedena je nastavnička 
anketa. 57,06% nastavni-
ka ispunilo je anketu i 

izvršeno 

                                                 
1 http://www.ffos.unios.hr/download/nastavnicka-anketa-izvjesce-final-2014.pdf 
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naznačeno je kako treba  
tražiti koji su tome uzroci.  
Navedeno je pet područja 
usavršavanja i 24 konkre-
tne teme usavršavanja (v. 
str. 10). 

(5)  

Početkom 2014. Izraditi Plan stručnoga usavrša-

vanja nastavnika u nastavni-

čkim kompetencijama i ostalim 

vještinama 

Odluka o prihvaćanju 
Plana stručnoga usavr-
šavanja nastavnika u 
nastavničkim kompe-
tencijama i ostalim 
vještinama 

10. veljače 
2014. 

Plan stručnog usavršava-
nja nastavnika i nenasta-
vnog osoblja u 2014.2 
 

 izvršeno 

(6)  

Početkom 2014. Analizirati realizaciju Plana 
stručnoga usavršavanja nastav-
nika u nastavničkim kompeten-
cijama i ostalim vještinama u 
prethodnoj kalendarskoj godini 

Izvješće o realizaciji 
Plana stručnoga usavr-
šavanja nastavnika u 
nastavničkim kompe-
tencijama i ostalim 
vještinama 

5. veljače 2015. 

Izvješće o stručnom 
usavršavanju nastavnog i 
nenastavnog osoblja u 
2014., izvješće priredila 
doc. dr. sc. Vesna Bje-
dov 

U okviru stručnog usavr-
šavanja u 2014. održano 
je ukupno 8 tema. Jedna 
tema, planirana Planom 
stručnog usavršavanja za 
nastavno i nenastavno 
osoblje u 2014., nije 
održana zbog nedostatka 
zanimanja (radionica 
Etika u nastavi), a jedna je 
tema održana koja nije 
bila planirana Planom 
stručnog usavršavanja za 
nastavno i nenastavno 
osoblje u 2014. (radionica 
Oblici vrednovanja u 
visokoškolskoj nastavi). 
U okviru stručnog usavr-
šavanja, doc. dr. sc. Dani-
ela Šincek sudjelovala je 
28. veljače 2014. na 
Seminaru za stručnjake za 
vanjsku prosudbu u orga-
nizaciji Agencije za zna-
nost i visoko obrazovanje. 

izvršeno 

(7)  

Početkom 2014. Analizirati kvalitetu stručnoga 
usavršavanja nastavnika u 
nastavničkim kompetencijama i 
ostalim vještinama 

Izvješće o realizaciji 
Plana stručnoga usavr-
šavanja nastavnika u 
nastavničkim kompe-

5.veljače 2015. 

Izvješće o stručnom 
usavršavanju nastavnog i 
nenastavnog osoblja u 
2014., izvješće priredila 

Izvješće donosi prikaz 
svih radionica (vrijeme 
održavanja, sudionici, 
zadovoljstvo sudionika 

izvršeno 

                                                 
2 http://www.ffos.unios.hr/download/PLAN_STRUCNOG_USAVRSAVANJA_2014.pdf 
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tencijama i ostalim 
vještinama 

doc. dr. sc. Vesna Bje-
dov 

radionicom i dr.) 

(8)  

Tijekom 2014.  Poticati nastavnike na uključi-
vanje u oblike sustručnjačkog 
praćenja i podrške 

Izvješće o kvaliteti 
nastave 

25. ožujka 
2015. 

Izvješće o kvaliteti nas-
tave, sjednica Fakultet-
skog vijeća od 25.ožujka 
2015., priredila bivša 
prodekanica za nastavu 
izv. prof. dr. sc. Vesna 
Bagarić Medve 

Poglavlje 3.5. donosi 
podatak o tome da je 
sustručnjačko praćenje 
nastavljeno i da je u ak. 
god. 2013./2014. u tom 
programu sudjelovalo 16 
nastavnika. 

izvršeno 

(9)  

Tijekom 2014. Analizirati razinu zadovoljstva 
nastavnika i studenata uvjetima 
izvođenja nastave 

Izvješće o rezultatima 
studentske i nastavničke 
ankete 

 
 
 
 
 
 
 
23.lipnja 
2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Izvješće - nastavnička 
anketa 2013./2014. 
(Mrežne stranice Fakul-
teta,  
Sustav za kvalitetu, 
Aktivnosti, Ankete, 
Nastavnička anketa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izvješće 
o provedenoj studentskoj 
anketi 

Prema rezultatima nastav-
ničke ankete za ak. god. 
2013./2014. uvjeti iz-
vođenja nastave u ukup-
nosti su ocijenjeni sred-
njom ocjenom vrlo dobar 
(4), što je vrlo slično 
rezultatima iz prethodnih 
razdoblja. Najmanjom je 
ocjenom  procijenjeno 
mjesto održavanja nastave 
(3,86) i  tehnička oprem-
ljenost (3,87), dok je 
najboljom srednjom 
ocjenom procijenjeno 
trajanje nastave (4,45).  U 
izvješću ankete mogu se 
naći dodatni komentari, 
kritike i sugestije nastav-
nika vezani uz uvjete 
izvođenja nastave na 
Fakultetu.   
 
Prema Izvješću o prove-
denoj studentskoj anketi 
za zimski semestar aka-
demske godine 
2013./2014. uvjeti iz-
vođenja nastave u ukup-
nosti su ocijenjeni sred-
njom ocjenom vrlo dobar 
(4), osim veličine nastav-
ne skupine koja je ocije-
njena srednjom ocjenom 

izvršeno 
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19.lipnja 2014. 

za zimski semestar aka-
demske godine 
2013./2014. 
(Mrežne stranice Fakul-
teta, Sustav za kvalitetu, 
Aktivnosti, 
Ankete, 
Studentska anketa, Stu-
dentska anketa u ak. god. 
2013./2014.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

odličan (4,52). Najma-
njom ocjenom ocijenjeno 
je vrijeme održavanja 
nastave (4,22), dok su 
trajanje nastave i tehnička 
opremljenost učionica 
ocijenjeni ocjenom 4,33. 

(10)  

Tijekom 2014. Analizirati kvalitetu nastavnih 
pomagala u učionicama i nasta-
vničkim kabinetima 

Izvješće o kvaliteti 
nastavnih pomagala u 
učionicama i nastavni-
čkim kabinetima 

tijekom 2014. 

Godišnje izvješće o radu 
sustava za pomoć stu-
dentima  
(Ured za informatiku i 
računalnu mrežu, gosp. 
Zoltan Juhas) 

U Godišnjem izvješću o 
radu sustava za pomoć 
studentima za 2014. 
godinu, koje je izradio 
Ured za informatiku i 
računalnu mrežu, navodi 
se da su u 23 učionice i u 
svečanoj dvorani računala 
primjerena za izvođenje 
nastave uz moguća po-
boljšanja. Učionice 32, 
47, 53, 54 i 56 opremljene 
su s po jednim novim 
računalom. Računala u 
učionici 16 stara su 6 
godina, nadograđena 
hardverom i softverom, 
ali se zbog učestalih 
kvarova preporučuje 
nabava novih računala. 
Premda su projektori, 
grafoskopi i zvučnici u 
svim učionicama ispravni, 
u nekim učionicama u 
kojima se na nastavi 

izvršeno 
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intenzivno koriste audio i 
video materijali, zvučnici 
nisu dovoljno glasni. 
Osim nekih učionica, 
novim računalima oprem-
ljena je čitaonica za skup-
ni rad (8 komada), čitao-
nica za tihi rad (16 koma-
da) i čitaonica stranih 
jezika (6 komada). Što se 
tiče stanja računalne 
opreme u nastavničkim 
kabinetima, potrebno je 
zamijeniti 30-35 računala 
novima jer sadašnja ne 
zadovoljavaju potrebe 
nastavnika. U izvješću se 
navode sljedeće preporu-
ke: •za sve učionice naba-
viti po jedan SSD tvrdi 
disk čime bi uvelike 
ubrzali rad računala 
•u računalnoj učionici 16 
zamijeniti računala novi-
ma (minimalno 21 ko-
mad) 
•za sve učionice kupiti 
prezentere (daljinske 
upravljače za izvođenje 
prezentacija) 
•opremiti više učionica u 
kojima se na nastavi 
intenzivno koriste audio i 
video materijali napred-
nim ozvučenjem. 

(11)  

Tijekom 2014. Urediti učionički prostor i 
nastavničke kabinete 

Izvješće o kvaliteti 
nastave 

26.studenoga 
2014. 
 
 
 
 
 
 

Godišnje izvješće o radu 
Filozofskoga fakulteta 
u akademskoj 
2013./2014. 
(Mrežne stranice Fakul-
teta, Intranet, Zapisnici s 
vijeća, Zapisnik s 2. 
sjednice Fakultetskoga 

Prema podacima Godiš-
njeg izvješća o radu Filo-
zofskog fakulteta u aka-
demskoj 2013./2014. u 
potpunosti su uređene  2 
učionice (53 i 54), 1 
nastavnički kabinet (4) te 
prostor referade (5). U 

izvršeno 
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25.ožujka 
2015. 

vijeća Filozofskog fakul-
teta u akademskoj 
2014./2015., održane 26. 
studenoga 2014.) 
 
 
Izvješće o kvaliteti nas-
tave u akademskoj godi-
ni 2013./2014. (Mrežne 
stranice Fakulteta, Sus-
tav za kvalitetu, Korisni 
sadržaji, Izvješća i pla-
novi FFOS; Izvješća 
FFOS; Kvaliteta nastave) 

Izvješću o kvaliteti nasta-
ve u akademskoj godini 
2013./2014. 
navodi se da je u planu 
potpuna obnova potkrov-
lja gdje se nalaze četiri 
predavaonice koje su u 
vrlo lošem stanju (ocjena 
opremljenosti - 2). Pros-
ječna ocjena opremljenos-
ti predavaonica trenutno 
je 3,63. U Izvješću o 
kvaliteti nastave u ak. 
god. 2013./2014. također 
se navodi da su se dosa-
dašnja ulaganja u uređe-
nje i opremljenost učioni-
ca odrazila i na zadovolj-
stvo nastavnika i studena-
ta. Prema rezultatima 
studentske i nastavničke 
ankete u ak. god. 
2013./2014. studenti i 
nastavnici su uređenost i 
opremljenost predavaoni-
ca ocijenili ocjenom vrlo 
dobar (4). U Izvješću se 
navodi da je, unatoč tome, 
potrebno i dalje osigura-
vati stalna sredstva za 
podizanje kvalitete toga 
aspekta nastave.   

(12)  

Tijekom 2014. Pratiti održavanje nastave i dati 
preporuke za naredno razdoblje 

Izvješće o održanoj 
nastavi u zim-
skom/ljetnom semestru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U Izvješću o održanoj 
nastavi u zimskom semes-
tru ak. god. 2013./2014. 
navodi se da su u zim-
skom semestru održani 
gotovo svi kolegiji (uz 
iznimku od 4 kolegija) 
čime je ostvaren napredak 
u odnosu na prijašnje 
akademske godine. Broj 
kolegija koji je održan u 

izvršeno 
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zimski semes-
tar: 
26. veljače 
2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Izvješće o održanoj 
nastavi u zimskom seme-
stru akademske 
2013./2014. (Mrežne 
stranice Fakulteta, Intra-
net, Zapisnici s vijeća, 
Zapisnik s 5. sjednice 
Fakultetskog vijeća 
Filozofskog fakulteta u 
akademskoj 
2013./2014./) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

manjem broju skupina 
također je bio manji u 
odnosu na prethodne 
akademske godine kao i 
broj kolegija s nedovolj-
nim brojem studenata, što 
upućuje na kvalitetniji 
pristup izradi izvedbenih 
planova nastave po studi-
jima. Što se tiče vanjske 
suradnje, zabilježen je pad 
u odnosu na prethodne 
akademske godine. Nas-
tava iz kolegija koji su 
održani realizirana je u 
punom opsegu ili s dopuš-
tenim odstupanjem od 
20%. U izvješću se prepo-
ručuje da je potrebno 
ranije održati upisne 
rokove na diplomskim 
studijima, odnosno poma-
knuti ih na tjedan prije 
početka nastave te nasta-
vni kalendar za sve studij-
ske godine planirati s 15 
radnih tjedna kako bi se 
povećao postotak realiza-
cije planiranih nastavnih 
sati. 
 
Prema podacima u Izvje-
šću o održanoj nastavi, u 
ljetnom semestru ak. god. 
2013./2014. nije bilo 
većih odstupanja u izved-
bi nastave u odnosu na 
izvedbene planove nasta-
ve za pojedine studije. 
Najveći dio održanih 
obveznih i izbornih kole-
gija na preddiplomskim i 
diplomskim studijima 
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ljetni semestar: 
4. srpnja 2014. 

 
 
 
 
Izvješće o održanoj 
nastavi na Filozofskom 
fakultetu u ljetnom se-
mestru ak. god. 
2013./2014. 
(Mrežne stranice Fakul-
teta, Intranet, Zapisnici s 
vijeća, Zapisnik sa 9. 
sjednice Fakultetskog 
vijeća Filozofskog fakul-
teta u akademskoj 
2013./2014., održane u 
srijedu 9. srpnja 2014.) 

realiziran je u opsegu 
100% nastavnih sati 
planiranih studijskim 
programom. Što se tiče 
izbornih kolegija, nastava 
je održana gotovo u pot-
punosti, uz iznimku od 3 
kolegija. Kada je riječ o 
vanjskoj suradnji, najveći 
broj vanjskih suradnika 
izvodio je nastavu na 
jednopredmetnom studiju 
Psihologije i dvopredmet-
nom studiju Povijesti. U 
odnosu na prethodne 
akademske godine, broj 
angažiranih vanjskih 
suradnika na dvopredmet-
nom studiju Mađarskog 
jezika i književnosti 
znatno je smanjen. Što se 
tiče broja studenata u 
skupinama, na manjem 
broju kolegija nastava je 
održana u skupinama 
manjim od 10 studenata. 
To se ponajprije odnosi na 
studij Mađarskog jezika i 
književnosti na kojem se 
ukupan broj upisanih 
studenata po studijskoj 
godini kreće između 7-9. 

(13)  

Do kraja 2014. Analizirati kvalitetu studenata 
prve godine preddiplomskih i 
diplomskih studija 

Izvješće o kvaliteti 
nastave  

25.ožujka 
2015. 

Izvješće o kvaliteti nas-
tave u akademskoj godi-
ni 2013./2014. (Mrežne 
stranice Fakulteta, Sus-
tav za kvalitetu, Korisni 
sadržaji, Izvješća i pla-
novi FFOS, Izvješća 
FFOS, Kvaliteta nastave) 

Prema podacima Izvješća 
o kvaliteti nastave u 
ak.god.2013./2014., uku-
pan prosjek srednjoškol-
skih ocjena studenata 1. 
godine preddiplomskog 
studija bio je vrlo dobar. S 
obzirom na uspjeh iz 
srednje škole, najuspješni-
ji studenti upisali su 
studije Psihologije i Pe-

izvršeno 
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dagogije, a najmanje  
uspješni upisani su na 
studije Filozofije i dvo-
predmetnog studija Nje-
mačkog jezika i književ-
nosti.  Što se tiče diplom-
skoga studija, od ukupno 
230 prijavljenih, željeni je 
studij upisalo 211 stude-
nata. Prosječna ocjena  
studenata koji su završili 
preddiplomski studij na 
Filozofskom fakultetu u 
Osijeku bila je 3,779. 

(14)  

Do kraja 2014. Analizirati prolaznost studenata 
i uspjeh studenata 

Izvješće o kvaliteti 
nastave 

25.ožujka 
2015. 

Izvješće o kvaliteti nas-
tave u akademskoj godi-
ni 2013./2014. (Mrežne 
stranice Fakulteta, Sus-
tav za kvalitetu, Korisni 
sadržaji, Izvješća i pla-
novi FFOS, Izvješća 
FFOS, Kvaliteta nastave) 

U Izvješću o kvaliteti 
nastave u 
ak.god.2013./2014. navo-
de se podaci o prolaznosti 
studenata „čiste generaci-
je“ s niže na višu godinu 
studija. Podaci ukazuju na 
visoku prolaznost stude-
nata preddiplomskog 
studija, dok je prolaznost 
studenata diplomskoga 
studija vrlo visoka. Najni-
ža tendencija prolaznosti 
zabilježena je kod jedno-
predmetnog i dvopredme-
tnog studija Njemačkog 
jezika i književnosti, kako 
na preddiplomskom, tako 
i na diplomskom studiju. 
Kada je riječ o broju 
stečenih ECTS bodova, 
70% studenata 1. godine 
preddiplomskog studija, 
87% 2. godine preddip-
lomskog studija i 90% 
studenata diplomskog 
studija ostvarilo je 55 i 
više ECTS bodova te time 
steklo pravo upisa sljede-

izvršeno 
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će godine uz potpunu 
subvenciju Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i 
sporta.  
U ak. god. 2013./2014.  
preddiplomski je studij 
završilo 200 studenata. 
Nešto bolji rezultat u 
studiranju postigli su 
studenti Psihologije, 
Hrvatskog jezika i knjiže-
vnosti, Njemačkog jezika 
i književnosti, Informato-
logije, Engleskog jezika i 
književnosti i pedagogije, 
Hrvatskog jezika i knjiže-
vnosti i pedagogije i 
Pedagogije i povijesti. 
Diplomski studij završila 
su 204 studenta. Prosječna 
ocjena „čiste generacije“ 
iznosila je 4,58. Općenito, 
studenti na svim studij-
skim grupama ostvarili su 
vrlo visoke prosječne 
ocjene na završetku studi-
ja, osobito studenti Engle-
skog jezika i književnosti 
(nastavnički smjer) i 
Hrvatskog jezika i knjiže-
vnosti (nastavnički 
smjer), studenti Psihologi-
je, Informatologije, Hr-
vatskog jezika i književ-
nosti, Njemačkog jezika i 
književnosti (nastavnički 
smjer) te Pedagogije i 
Filozofije. 
Što se tiče poslijediplom-
skog studija, u ak. god. 
2013./2014. studij je 
završilo 10 studenata. 
Prosječna ocjena na posli-
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jediplomskom studiju 
Jezikoslovlje bila je 4,25, 
a na poslijediplomskom 
studiju Književnost i 
kulturni identitet 4,46. 

(15)  

Tijekom 2014. Analizirati nastavne oblike i 
metode 

Izvješće o rezultatima 
nastavničke ankete 

23.lipnja 2014. 
 

 
Izvješće - nastavnička 
anketa 2013./2014. 
(Mrežne stranice Fakul-
teta, Sustav za kvalitetu 
Aktivnosti, Ankete, 
Nastavnička anketa) 

Prema rezultatima nastav-
ničke ankete za ak. god. 
2013./2014., najzastuplje-
niji su oblici usmeno 
izlaga-nje (90,30%), 
rasprava (84,90%) i fron-
talno predavanje 
(80,70%). Praktični rad, 
kao oblik rada u nastavi,  
koristi se u najmanjem 
postotku (38,7%). U 
izvješću ankete mogu se 
naći dodatni komentari, 
kritike i sugestije nastav-
nika vezani uz oblike rada 
u nastavi. 

izvršeno 

(16)  

tijekom 2014. Poticati ustrojbene jedinice na 
suradnju s institucijama u pro-
vedbi praktičnoga rada studena-
ta  

Izvješće o kvaliteti 
nastave 

30. travnja 
2014. 

Izvješće o kvaliteti nas-
tave 

Vidljiv je porast praktič-
nog rada u vidu terenske 
nastave u odnosu na 
protekle akademske godi-
ne, no još uvijek je slabo 
zastupljen, ponajviše zbog 
ograničenih financijskih 
sredstava. 

djelomično 

(17)  
Do kraja 2014. Analizirati uporabu e-alata Izvješće o provedenoj 

analizi uporabe e-alata 
 

Izvješće o provedenoj 
analizi uporabe e-alata. 

Izvješće dostupno na 
intranetu. 

izvršeno 

(18)  

Tijekom 2014. Analizirati vrednovanje i ocje-
njivanje rada studenata 

Izvješće o rezultatima 
studentske ankete 

srpanj 2014. 

Izvješće o studentskoj 
anketi (Mrežne stranice 
Fakulteta, Intranet, Sus-
tav za osiguranje kvalite-
te) 

Izvješće o studentskoj 
anketi (Mrežne stranice 
Fakulteta, Intranet, Sustav 
za osiguranje kvalitete) 

izvršeno 

(19)  

Tijekom 2014. Analizirati kvalitetu nastavnoga 
rada nastavnika 

Izvješće o rezultatima 
studentske ankete 

srpanj 2014. 

Izvješće o studentskoj 
anketi (Mrežne stranice 
Fakulteta, Intranet, Sus-
tav za osiguranje kvalite-
te) 

Izvješće o studentskoj 
anketi (Mrežne stranice 
Fakulteta, Intranet, Sustav 
za osiguranje kvalitete) 

izvršeno 

(20)  
Tijekom 2014. Analizirati kvalitetu rada stude-

nata 
Izvješće o rezultatima 
studentske i nastavničke 

srpanj 2014. 
Izvješće o studentskoj 
anketi (Mrežne stranice 

Izvješće o studentskoj 
anketi (Mrežne stranice 

izvršeno 
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ankete. Fakulteta, Intranet, Sus-
tav za osiguranje kvalite-
te) 

Fakulteta,  Intranet, Sus-
tav za osiguranje kvalite-
te) 

(21)  

Tijekom 2014. Poticati organizaciju domaćih i 
međunarodnih gostujućih pre-
davanja 

Izvješće o kvaliteti 
nastave 

studeni 2014. 

Izvješće dekanice prof. 
dr. sc. Ane Pintarić o 
radu Fakulteta u aka-
demskoj 2013. (Mrežne 
stranice Fakulteta, Intra-
net, Dokumenti, Zapisni-
ci s vijeća, 
Zapisnik sa sjednice 
Fakultetskog vijeća od 
26. studenoga 2014.) 

U organizaciji Fakulteta 
održano je osam znan-
stvenih skupova. U okviru 
drugog ciklusa projekta 
Otvoreni četvrtak održano 
je devet predavanja. 

izvršeno 

(22)  

Tijekom 2014. Poticati nastavnike na objav-

ljivanje udžbenika i drugih 

nastavnih materijala 

Izvješće Odbora za 
izdavačku djelatnost 

studeni 2014 

Izvješće dekanice prof. 
dr. sc. Ane Pintarić o 
radu Fakulteta u aka-
demskoj 2013. 
(Mrežne stranice Fakul-
teta, Intranet, Dokumen-
ti, Zapisnik sa sjednice 
Fakultetskog vijeća od  
26. studenoga 2014.) 

Izdano je sedamnaest 
publikacija: jedan sveuči-
lišni udžbenik, šest znan-
stvenih knjiga, tri zborni-
ka radova, pet fakultetskih 
znanstveno-stručnih 
časopisa i dva fakultetska 
studentska časopisa. 

izvršeno 

 
 

1.3. Studenti 
 

 Planirano Ostvareno 

 Rok provedbe Aktivnost Dokument Mjesec 
Dokument/Mjesto poh-

rane 
Primjedbe 

Stupanj izvr-
šenosti 

(1)  Do kraja 2014. 
U suradnji s Alumni klubom 
organizirati tematsku tribinu za 
studente završnih godina studija 

Izvješće o održanoj 
tribini 

   nije izvršeno 

(2)  Do kraja 2014.  
U suradnji sa studentskim udru-
gama i klubovima održati Dan 
otvorenih vrata Fakulteta 

Izvješće o održanom 
Danu otvorenih vrata 
Fakulteta 

   nije izvršeno 

(3)  Do kraja 2014. 
Provesti analizu rada Psihološ-
kog savjetovališta 

Izvješće o provedenoj 
analizi rada Psihološ-
kog savjetovališta 

5.studenoga 
2014. 

Izvješće o radu Psihološ-
kog savjetovališta 2009. - 
2014. (Mrežne stranice 
Fakulteta, Sustav za 
kvalitetu, Analize, Savje-

Na mrežnoj stranici Ureda 
za kvalitetu dostupno je 
Izvješće o radu Psihološ-
kog savjetovališta za 
studente Filozofskog 

izvršeno 
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tovalište za studente) fakulteta u Osijeku za 
razdoblje od 2009. do 
2014. godine (5. studenoga 
2014.). U Izvješću se 
navodi niz provedenih 
aktivnosti namijenjenih 
unaprjeđenju psihološke 
dobrobiti studenata i kvali-
tete studiranja općenito. 
Aktivnosti su uključivale: 
Individualno savjetovanje 
(održano je više od 100 
savjetodavnih susreta), 
istraživanje studentskih 
problema i potreba, održa-
vanje psihoedukativnih 
radionica, održavanje 
dviju radionica sa studen-
tima, što je prvi korak u 
konstrukciji instrumenata 
za procjenu i praćenje 
zadovoljstva studenata 
radom Ureda za studentska 
pitanja, te razradu prijed-
loga Psihoedukativnog 
online programa podrške 
studiranju. U izvješću se 
navodi i SWOT analiza 
Psihološkog savjetovališta 
za studente Filozofskog 
fakulteta u Osijeku. Neke 
od prednosti su stručan 
kadar i osposobljenost za 
različite oblike rada (indi-
vidualno, grupno), dok su 
među nedostacima istak-
nuti preopterećenost kadra 
nastavnim i znanstvenim 
obvezama te nedostatak 
financiranja i normiranja 
rada u Savjetovalištu. 
Među mogućnostima 
navedena je promocija 
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Savjetovališta kroz različi-
te aktivnosti na Fakultetu i 
Sveučilištu te proširenje 
djelovanja Savjetovališta 
na Sveučilište J. J. Stros-
smayera u Osijeku, dok se 
opasnosti (prijetnje) odno-
se na nemogućnost finan-
ciranja supervizije savje-
todavnog rada i dodatnih 
edukacija djelatnika Savje-
tovališta te nedostatak 
pravnog ustrojstva istoga. 

(4)  

Do kraja 2014. Organizacija informativne tribi-
ne za brucoše 

Izvješće o održanoj 
tribini  

listopad 2014.   

Iako ne postoji izvješće 
koje dokumentira održa-
vanje tribine, prema rije-
čima prodekanice za stu-
dijske programe i studente 
doc. dr. sc. Dubravke 
Božić Bogović tribina je 
održana. 

izvršeno 

(5)  

Tijekom 2014. Održavati sastanke s predstavni-
cima Podružnice Studentskog 
zbora 

Izvješće o radu Podruž-
nice Studentskog zbora 

studeni 2014. 

Izvješće dekanice prof. 
dr. sc. Ane Pintarić o 
radu Fakulteta u akadem-
skoj 2013. 
(Mrežne stranice Fakul-
teta,  Mrežne stranice 
Fakulteta, Intranet, Zapi-
snici s vijeća, Zapisnik sa 
sjednice Fakultetskog 
vijeća od 26. studenoga 
2014.) 

 izvršeno 

(6)  

Tijekom 2014. Dodjela nagrada i pohvala stu-
dentima 

Izvješće o radu Povje-
renstva za dodjelu 
nagrada i pohvala 
studentima 

studeni 2014. 

Izvješće dekanice prof. 
dr. sc. Ane Pintarić o 
radu Fakulteta u akadem-
skoj 2013.  
(Mrežne stranice Fakul-
teta, Intranet, Zapisnici s 
vijeća, Zapisnik sa sjed-
nice Fakultetskog vijeća 
od 26. studenoga 2014.) 

Nagrade i pohvalnice 
primilo je 26 studenata. 

izvršeno 

(7)  
Do kraja 2014. Izrada izvješća o radu Psihološ-

kog savjetovališta za studente 
Izvješće o radu Psiho-
loškog savjetovališta 

prosinac 
2014. 

Izvješće o radu Ureda za 
potporu studentima 

 izvršeno 
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Fakulteta Filozofskog fakulteta u 
akademskoj godini 
2013./2014. 
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2. Znanstveno-istraživački rad i međunarodna suradnja 
 

2.1. Poslijediplomski studiji 
 

 Planirano Ostvareno 

 Rok provedbe Aktivnost Dokument Mjesec Dokument/Mjesto pohrane Primjedbe 
Stupanj izvršeno-

sti 

(1)  

Tijekom 2014. Ažurirati i održavati mrež-
nu stranicu poslijediplom-
skih studija 

Izvješće radne 
skupine za analizu 
mrežnih stranica 
fakulteta 

Kontinuirano 
ažuriranje tije-
kom 2014. 

 
Mrežne stranice Fakulteta, Studiji, Poslijedip-
lomski sveučilišni studiji 
http://web.ffos.hr/poslijediplomski/ 

Uvidom je utvrđeno da 
su navedene mrežne 
stranice ažurne. 
Dipl.prav. Ivana Vin-
ko, referentica za 
poslijediplomske studi-
je;voditelji poslijedip-
lomskih studija te 
administrator  doc. 
dr.sc. Goran Tanacko-
vić Faletar imaju ov-
lasti pristupa stranica-
ma. 

izvršeno 

(2)  

Tijekom 2014. Izraditi Vodiče kroz studij 
za postojeće poslijedip-
lomske studije 

Vodiči objavljeni 
na mrežnim strani-
cama Fakulteta 

siječanj 2014. 
Mrežne stranice Fakulteta, Studiji, Poslijedip-
lomski sveučilišni studiji 
http://web.ffos.hr/poslijediplomski 

Ime dokumenta nije 
Vodič, nego Pravila za 
izvedbu Poslijediplom-
skoga sveučilišnog 
studija (Jezikoslovlje; 
Književnost i kulturni 
identitet; Pedagogija i 
kultura suvremene 
škole) te Priručnik za 
doktorande.  

izvršeno 

(3)  

Tijekom 2014. Usustaviti bazu podataka 
za doktorande 

Uvid u bazu poda-
taka doktoranada 

siječanj 2014. 
Interni dokument/Studentska referada, 
dipl.prav. Ivana Vinko; voditelji poslijedip-
lomskih studija  

Ovlasti za unošenje 
doktoranada u bazu 
podataka ima dipl.prav. 
Ivana Vinko. Unošenje 
je započelo u ak. god. 
2013./2014. Dokument 
služi kao arhiva o 
svakom upisanom 
doktorandu te je dostu-
pna na uvid dipl. prav-

izvršeno 
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nici I. Vinko te vodite-
ljima poslijediplom-
skih studija. 

(4)  

Tijekom 2014. Izraditi indikatore kvalitete 
za poslijediplomske studije 

Revidiran Priručnik 
za osiguranje kvali-
tete 

- - 

Na sjednici Fakultet-
skog vijeća 25.ožujka 
2015. usvojen je Priru-
čnik za osiguravanje i 
unapređivanje kvalitete 
obrazovanja i znan-
stveno-istraživačkoga 
rada na Filozofskom 
fakultetu u Osijeku u 
kojem nema poglavlja 
o izradi indikatora jer 
AZVO radi na izradi 
novih kriterija za reak-
reditaciju poslijedip-
lomskih studija. Posli-
jediplomski studiji 
prate se pod svim 
drugim kategorijama te 
ovih indikatora nema 
niti su obvezni.  

nije izvršeno 

(5)  

Tijekom 2014. Organizirati preddoktorske 
sekcije na skupovima na 
FFOS‐u 

Izvješće o znan-
stvenom radu 

tijekom 2014. 

Mrežne stranice Fakulteta, Znanstveni portal, 
Znanstveni skupovi, Znanstveni skupovi na 
Filozofskom fakultetu/ 
Ured prodekanice za znanost i međunarodnu 
suradnju (izv.prof.dr.sc. Marija Omazić)  

Studenti s doktorskih 
studija pozvani su na 
sudjelovanje na skupo-
vima, ali nisu sudjelo-
vali u dovoljno veli-
kom broju da bi se 
oformile zasebne 
preddoktorske sekcije. 
U tablici Ostvareno 
upisujemo izvršeno jer 
smatramo da je Fakul-
tet izvršio svoj dio 
moguće obveze te da bi 
rado organizirao i 
zasebne preddoktorske 
sekcije da je bilo do-
voljno prijavljenih. 

izvršeno 

(6)  
Tijekom 2014. Otvoriti repozitorij doktor-

skih radova FFOS‐a 
Pristup repozitoriju 
FFOS‐a siječanj 2014.  

Mrežne stranice Fakulteta, Knjižnica, Digital-
na zbirka, FFOS repozitorij/ 
http://www.ffos.unios.hr/knjiznica/repozitorij-

 izvršeno 
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filozofskog-fakulteta-u-osijeku 

 
 

2.2. Znanstveni rad 
 

 Planirano Ostvareno 

 Rok provedbe Aktivnost Dokument Mjesec Dokument/Mjesto pohrane Primjedbe 
Stupanj izvrše-

nosti 

(1)  

Tijekom 2014. Redovito ažurirati 
Znanstveni portal 
Fakulteta 

Uvid u Znanstveni 
portal. Izvješće 
radne skupine za 
mrežne stranice 

kontinuirano 
ažuriranje tije-
kom 2014. 

Mrežne stranice Fakulteta, Znanstveni portal  izvršeno 

(2)  

Tijekom 2014. za 
prethodnu godinu. 

Pratiti kvalitetu 
znanstvenog rada za 
prethodnu kalendar-
sku godinu 

Izvješće o znan-
stvenom radu 

tijekom 2014. 

Pokazatelji kvalitete znanstvene djelatnosti 2009.-2014. 
(Mrežne stranice Fakulteta, Sustav za kvalitetu, prepo-
ruke i izvješća, Ostala izvješća, Izvješće o indikatorima 
znanstvene djelatnosti u 2014.) 

Dokument Izvješ-
će o znanstvenom 
radu ne postoji 
pod tim imenom, 
zamjenjuje ga 
Izvješće o indika-
torima znanstvene 
djelatnosti. 

izvršeno 

(3)  

Tijekom 2014. Podupirati organi-
zaciju znanstvenih 
skupova na fakulte-
tu 

Izvješće o znan-
stvenom radu 

studeni 2014. 

Izvješće dekanice prof. dr. sc. Ane Pintarić o radu Fa-
kulteta u akademskoj 2013./2014. (Mrežne stranice 
Fakulteta, Intranet, Dokumenti, Zapisnici s vijeća Zapi-
snik sa sjednice Fakultetskog vijeća od 26. studenoga 
2014., Točka 4.) 
 

Dokument Izvješ-
će o znanstvenom 
radu ne postoji 
pod tim imenom, 
zamjenjuje ga 
Izvješće dekana o 
radu Fakulteta. 

izvršeno 

(4)  

Tijekom 2014. Osigurati svim 
nastavnicima finan-
cijsku potporu za 
sudjelovanje na 
skupovima 

Izvješće o znan-
stvenom radu 

tijekom 2014.  

Evidencija o dodijeljenim financijskim potporama za 
sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima 
(Ured prodekana, gđa. Slavica Svalina, izv.prof.dr.sc. 
Marija Omazić; Ured dekana; gđa. Kristina Kovačević) 

Dokument Izvješ-
će o znanstvenom 
radu ne postoji 
pod tim imenom, 
zamjenjuje ga 
Evidencija o 
dodijeljenim 
financijskim 
potporama za 
sudjelovanje na 
znanstvenim i 
stručnim skupo-
vima. 

izvršeno 
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(5)  

Veljača/listopad 
2014. 

Pratiti rad znan-
stvenih novaka i 
asistenata 

Zapisnici sa sjed-
nica FV 

veljača, studeni 
2014. 

Zapisnik sa sjednice Fakultetskoga vijeća od 26. veljače 
2014. Točka 24.; Zapisnik sa sjednice Fakultetskoga 
vijeća od 26.studenoga 2014. Točka 16.;  Zapisnik sa 
sjednice Fakultetskoga vijeća od  28.siječnja 2015, 
točka 10. (Mrežne stranice Fakulteta, Intranet, Doku-
menti, Zapisnici s vijeća) 
 

Redovito se pišu 
izvješća o radu 
znanstvenih nova-
ka i asistenata. 

izvršeno 

(6)  

Tijekom 2014. Podupirati sudjelo-
vanje studenata na 
znanstvenim sku-
povima 

Izvješće o znan-
stvenom radu 

tijekom 2014.  

Evidencija o sudjelovanju studenata na znanstvenim 
skupovima 
(Ured prodekana, gđa. Slavica Svalina, doc.dr.sc. Božić 
Brozović; Ured dekana, gđa. Kristina Kovačević) 

Financira se sred-
stvima iz Pro-
gramskih ugovora. 

izvršeno 

(7)  

Tijekom 2014. Podupirati organi-
zaciju studentskih 
skupova 

Izvješće o znan-
stvenom radu 

tijekom 2014. 

Izvješće dekanice prof. dr. sc. Ane Pintarić o radu Fa-
kulteta u akademskoj 2013./2014.  
(Mrežne stranice Fakulteta, Intranet, Dokumenti, Zapis-
nici s vijeća,  
Zapisnik sa sjednice Fakultetskog vijeća od 26. stude-
noga 2014., Točka 4.)  
 
Evidencija o organizaciji studentskih skupova (Ured 
prodekana za studijske programe i studente, doc dr.sc. 
Dubravka Božić Brozović) 

Dokument Izvješ-
će o znanstvenom 
radu ne postoji 
pod tim imenom, 
zamjenjuje ga 
Izvješće dekana o 
radu Fakulteta. 

izvršeno 

(8)  

Tijekom 2014. Organizirati tribine, 
okrugle stolove, 
predavanja i radio-
nice na Fakultetu 

Izvješće o znan-
stvenom radu 

 

Mrežne stranice Fakulteta, Znanstveni portal, Populari-
zacija znanosti, Godišnji pregled, Pregled aktivnosti u 
2014. http://www.ffos.unios.hr/znanstveni-
portal/godisnji-pregled; Mrežne stranice Fakulteta, 
Znanstveni portal, Popularizacija znanosti, Otvoreni 
četvrtak, http://www.ffos.unios.hr/znanstveni-
portal/otvoreni-cetvrtak-filozofskog-fakulteta  

 izvršeno 

 
 

2.3. Projekti 
 

 Planirano Ostvareno 

 Rok provedbe Aktivnost Dokument Mjesec 
Dokument/Mjesto pohra-

ne 
Primjedbe 

Stupanj izvrše-
nosti 

(1)  

Tijekom 2014. Prijaviti nove stručne i znanstve-
ne projekte na otvorene natječaje 

Izvješće o znanstvenom 
radu 

tijekom 
2014. 

Prijavni obrasci i ugovori 
za projekte; Ured prode-
kana za znanost i među-
narodnu suradnju, 
izv.prof.dr.sc. Marija 

Dokument o Znanstve-
nom radu ne postoji 
pod tim imenom, zamje-
njuje ga Izvješće dekana 
o radu fakulteta. 

izvršeno 
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Omazić;  
 
Izvješće dekanice prof. 
dr. sc. Ane Pintarić o 
radu Fakulteta u akadem-
skoj 2013./2014.  
(Mrežne stranice Fakulte-
ta, Intranet, Dokumenti, 
Zapisnici s vijeća, Zapis-
nik sa sjednice Fakultet-
skog vijeća od 26. stude-
nog 2014., Točka 4.) 
 
Pokazatelji kvalitete 
znanstvene djelatnosti 
2009.-2014. 
(Mrežne stranice Fakulte-
ta, Sustav za kvalitetu, 
preporuke i izvješća, 
Ostala izvješća, Izvješće 
o indikatorima znanstve-
ne djelatnosti u 2014.) 

(2)  

Tijekom 2014. Omogućiti edukaciju administra-
tivnog i znanstvenog osoblja za 
prijavu i provođenje projekata 

Izvješće o znanstvenom 
radu 

tijekom 
2014. 

Evidencija o pohađanju 
radionica za prijavu i 
provođenje projekata 
(Ured dekana, prof.dr.sc. 
Loretana Farkaš) 

Dokument o Znanstve-
nom radu ne postoji 
pod tim imenom, zamje-
njuje ga Evidencija o 
pohađanju radionica za 
prijavu i provođenje 
projekata. 

izvršeno 

(3)  

Tijekom 2014. Organizirati javna predavanja 
povezana s temama projekata 

Izvješće o znanstvenom 
radu 

 

Mrežne stranice Fakulte-
ta, Znanstveni portal, 
Popularizacija znanosti, 
Otvoreni četvrtak 

 izvršeno 
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2.4. Međunarodna suradnja 
 

 Planirano Ostvareno 

 Rok provedbe Aktivnost Dokument Mjesec 
Dokument/Mjesto poh-

rane 
Primjedbe 

Stupanj izvrše-
nosti 

(1)  

Tijekom 2014. Povećavati odlaznu i dolaznu 
mobilnost studenata i nastavnika 

Izvješće o međunarod-
noj suradnji. Izvješće o 
međunarodnoj mobil-
nosti studenata 

26.studenoga 
2014. 

 
Godišnje izvješće o radu 
Filozofskoga fakulteta 
u akademskoj 
2013./2014. 
(Mrežne stranice Fakul-
teta, Intranet, Zapisnici s 
vijeća, Zapisnik s 2. 
sjednice Fakultetskoga 
vijeća Filozofskog fakul-
teta u akademskoj 
2014./2015., održane 26. 
studenoga 2014.) 

U ak. god. 2013./2014. 
(razdoblje provedbe: 1. 
lipnja 2013. – 30. rujna 
2014.) odlaznu mobil-
nost (Erasmus program 
mobilnosti) ostvarilo je 
ukupno 17 studenata od 
kojih je 13 bilo na studij-
skom boravku, a 4 na 
stručnoj praksi. U pro-
gramu odlazne mobil-
nosti nastavnika sudjelo-
vala su ukupno 2 nastav-
nika. Što se tiče dolazne 
mobilnosti, na studij-
skom boravku sudjelova-
lo je 8 studenata, a 4 je  
nastavnika sudjelovalo u 
održavanju nastave i 
stručnom usavršavanju. 
Ukoliko se navedeni 
podaci usporede s poda-
cima o odlaznoj i dolaz-
noj mobilnosti studenata 
i nastavnika u ak. god. 
2012./2013. (Izvješće 
dekanice prof. dr. sc. 
Ane Pintarić o radu 
Fakulteta u akademskoj 
2012./2013. od 26. velja-
če 2014.), primjećuje se 
opadanje broja studenata 
i nastavnika koji su 
sudjelovali u odlaznoj 
mobilnosti. U ak. god. 

izvršeno 
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2012./2013. u programu 
Erasmus u odlaznoj 
mobilnosti sudjelovalo je 
25 studenata (u aktivnos-
tima studijski boravak i 
stručna praksa) i 6 nasta-
vnika. Za razliku od 
odlazne mobilnosti, 
dolazna mobilnost u ak. 
god. 2013./2014. malo je 
povećana u odnosu na 
ak. god. 2012./2013. 
godinu kada je u dolaz-
noj mobilnosti studenata 
sudjelovalo ukupno 7 
studenata, dok su 3 
nastavnika ostvarila 
dolaznu mobilnost. 

(2)  

Zimski i ljetni semestar 
akademske godine 

Ponuditi dolaznim studentima na 
UNIOS-u tečajeve hrvatskog kao 
stranog jezika 

Izvješće o međunarod-
noj suradnji 

 

Prodekanica za znanost i 
međunarodnu suradnju 
izv.prof.dr.sc. Marija 
Omazić 

Prema informacijama 
prodekanice za znanost i 
međunarodnu suradnju 
izv.prof.dr.sc. Marije 
Omazić, tečajevi su 
organizirani. 

izvršeno 

(3)  

Ljetni semestar 2013./2014. Organizirati EILC tečaj Izvješće o međunarod-
noj suradnji. Izvješće o 
međunarodnoj mobil-
nosti studenata 

26.studenoga 
2014. 

Mrežne stranice Fakulte-
ta, Znanstveni portal, 
Međunarodna suradnja, 
Međunarodni projekti 
 
Godišnje izvješće o radu 
Filozofskoga fakulteta 
u akademskoj 
2013./2014./ 
6.Međunarodna suradnja  
(Mrežne stranice Fakul-
teta, Intranet, Zapisnici s 
vijeća, Zapisnik s 2. 
sjednice Fakultetskoga 
vijeća Filozofskog fakul-
teta u akademskoj 
2014./2015., održane 26. 
studenoga 2014.) 

Od 2013. godine Filo-
zofski fakultet sudjeluje 
u EILC komponenti 
programa Erasmus kao 
nositelj projekta Erasmus 
intenzivnog tečaja hrvat-
skog jezika na razini 
Sveučilišta. Tečaj je 
namijenjen studentima 
koji će na hrvatskim 
sveučilištima boraviti u 
svrhu studijskog boravka 
ili stručne prakse. Drugi 
ciklus Erasmus intenziv-
nog tečaja hrvatskog 
jezika uspješno je održan 
od 3. do 28. 2. 2014. 
Nastavu je održala dr. sc. 
Ana Mikić Čolić. 

izvršeno 
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(4)  

Tijekom 2014. za prethodnu 
godinu 

Pratiti kvalitetu i opseg međuna-
rodne suradnje 

Izvješće o međunarod-
noj suradnji 

26.studenoga 
2014. 

 
Godišnje izvješće o radu 
Filozofskoga fakulteta 
u akademskoj 
2013./2014./ 
6.Međunarodna suradnja  
(Mrežne stranice Fakul-
teta, Intranet, Zapisnici s 
vijeća, Zapisnik s 2. 
sjednice Fakultetskoga 
vijeća Filozofskog fakul-
teta u akademskoj 
2014./2015., održane 26. 
studenoga 2014.) 
 
Mrežne stranice Fakulte-
ta, Znanstveni portal, 
Međunarodna suradnja 

U 2013. godini potpisani 
su sljedeći Multilateralni 
ugovori o suradnji: 
Konzorcijski ugovor s 22 
međunarodna partnera u 
svrhu provođenja projek-
ta FP7 MIME  i Ugovor 
u pristupanju CEEPUS 
III Trans mreži 10 eu-
ropskih sveučilišta. 
Fakultet je sudjelovao u 
nekoliko međunarodnih 
projekata: ERASMUS IP 
Summer School Cultural 
Landscapes: Negotiating 
Cultural Encounters with 
the English-Speaking 
World (ERA-IPR-
17/13), Swansea Metro-
politan University, 
Swansea, Wales, 29. 7. – 
10. 8. 2013. i Grundtvig 
projekt (2012-3-HR1-
GRU03-02516) za aktiv-
nost stručnog usavršava-
nja (5.-11. travnja 
2013.). Od 2013. godine 
Filozofski fakultet sudje-
luje u EILC komponenti 
programa Erasmus kao 
nositelj projekta Erasmus 
intenzivnog tečaja hrvat-
skog jezika na razini 
Sveučilišta: LLP projekt 
EILC Erasmus Intensive 
Language Course (Era-
smus Intensive Pro-
gramme (IP). Što se tiče 
članstva u međunarod-
nim udruženjima i mre-
žama, Fakultet se uklju-
čio u CEEPUS CIII-SI-
0711 TRANSkulturelle 

izvršeno 
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Kommunikation und 
TRANSlation mrežu 
europskih visokih učiliš-
ta koja imaju prevoditelj-
ske studije, s ciljem 
promoviranja i unapre-
đenja ove vrste visokoš-
kolske izobrazbe u sred-
njoj i jugoistočnoj Euro-
pi i razvojem združenih 
prevoditeljskih studija. 
Kada je riječ o dolaznoj i 
odlaznoj mobilnosti 
studenata i nastavnika, 
podaci se nalaze u Izvje-
šću o kvaliteti nastave za 
ak. god. 2013./2014., 
Godišnjem izvješću o 
radu Fakulteta za ak. 
god. 2013./2014 te na 
mrežnim stranicama 
Fakulteta 
www.ffos.hr/Znanstveni 
portal/Međunarodna 
suradnja/Mobilnost 
znanstvenika. U 2013. 
godini gostujuća preda-
vanja održali su  dr. sc. 
Douglas Ambrose, gos-
tujući Fulbrightov profe-
sor na Filozofskom 
fakultetu u Zagrebu 
(naslov predavanja: A 
Social Fabric that Shall 
Defy the Storms of 
Fanaticism) i Anna 
Schröder-Sura i Michel 
Candelier (naslov preda-
vanja: FREPA – A set of 
instruments for the deve-
lopment of plurilingual 
and intercultural compe-
tences). 
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(5)  

Tijekom 2014. Potpisati ugovore o suradnji sa 
strateškim partnerima 

Izvješće o međunarod-
noj suradnji 

14. svibnja 
2014. 

Mrežne stranice Fakulte-
ta, Znanstveni portal, 
Međunarodna suradnja, 
Ugovori o suradnji 

Dana 14. 5. 2014. godine 
potpisan je Memoran-
dum o razumijevanju 
kojemu je pristupilo 25 
međunarodnih partnera u 
svrhu prijave i provedbe 
projekta COST Action 
IS1404: Evolution of 
reading in the age of 
digitisation (E-READ). 

izvršeno 
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3. Sustav za unapređivanje i osiguravanje kvalitete 
 

 Planirano Ostvareno 

 Rok provedbe Aktivnost Dokument Mjesec 
Dokument/Mjesto 

pohrane 
Primjedbe 

Stupanj izvrše-
nosti 

(1)  

Tijekom 2014. Održavati informativnost mrežne 
stranice Sustava za kvalitetu 

Godišnje izvješće Ureda 
za kvalitetu 

studeni 
2014.  

Izvješće dekanice prof. 
dr. sc. Ane Pintarić o 
radu Fakulteta u aka-
demskoj 2013. 
(Mrežne stranice Fakul-
teta, Intranet, Zapisnici 
s vijeća, Zapisnik sa 
sjednice Fakultetskog 
vijeća od 26. studenoga 
2014.) 

 izvršeno 

(2)  

Tijekom 2014. Imenovati neovisno Povjerenstvo 
za unutarnju prosudbu Sustava za 
kvalitetu 

Zapisnik sa sjednice 
Fakultetskog vijeća 

ožujak 2014. 
Odluka dekanice od 12. 
ožujka 2014.  

Prof. dr. sc. Ana Pintarić 
imenovala je 12. ožujka 
2014. godine Povjeren-
stvo za provođenje unu-
tarnje prosudbe sustava 
za osiguravanje kvalite-
te. 

izvršeno 

(3)  

Do kraja 2014. Analizirati kvalitetu i razinu 
razvijenosti Sustava za kvalitetu 

Izvješće Povjerenstva 
za unutarnju prosudbu listopad 

2014. 

Završno izvješće o 
unutarnjoj prosudbi 
sustava za osiguravanje 
kvalitete u 2014. 

 izvršeno 

(4)  

Tijekom 2014. Organizirati radionice s ciljem 
upoznavanja novina u Sustavu za 
kvalitetu za sve dionike 

Godišnje izvješće Ureda 
za kvalitetu 

studeni 
2014. 

Izvješće dekanice prof. 
dr. sc. Ane Pintarić o 
radu Fakulteta u aka-
demskoj 2013. 
(Mrežne stranice Fakul-
teta, Intranet, Zapisnici 
s vijeća, Zapisnik sa 
sjednice Fakultetskog 
vijeća od 26. studenoga 
2014.) 

 izvršeno 

(5)  

Tijekom 2014. Pratiti interes studenata 
za fakultetske studijske programe 

Godišnje izvješće Ureda 
za kvalitetu 

studeni 
2014. 

Izvješće dekanice prof. 
dr. sc. Ane Pintarić o 
radu Fakulteta u aka-
demskoj 2013. 
(Mrežne stranice Fakul-
teta, Intranet, Zapisnici 

 izvršeno 
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s vijeća, Zapisnik sa 
sjednice Fakultetskog 
vijeća od 26. studenoga 
2014.) 

(6)  

Tijekom 2014. Omogućiti usavršavanje djelatni-
ka Ureda za kvalitetu 

Godišnje izvješće Ureda 
za kvalitetu 

studeni 
2014. 

Izvješće dekanice prof. 
dr. sc. Ane Pintarić o 
radu Fakulteta u aka-
demskoj 2013. 
(Mrežne stranice Fakul-
teta, Intranet, Zapisnici 
s vijeća, Zapisnik sa 
sjednice Fakultetskog 
vijeća od 26. studenoga 
2014.) 

 izvršeno 

(7)  

Tijekom 2014. Redovito provoditi ankete (nasta-
vnička, studentska, zadovolj-
stvom svih dionika Sustavom za 
kvalitetu i dr.) 

Godišnje izvješće Ureda 
za kvalitetu 

ožujak, 
svibanj, 
rujan 2014. 

a) Analiza ankete o 
PPDMI provedene u 
ožujku 2014. (28. listo-
pada 2014.) 
(Mrežne stranice Fakul-
teta, Sustav za  kvalite-
tu, Aktivnosti, Ankete) 
 
b) Izvješće 
o provedenoj student-
skoj anketi 
za zimski semestar 
akademske godine 
2013./2014. (19. lipnja 
2014.) 
(Mrežne stranice Fakul-
teta, Sustav za  kvalite-
tu, Aktivnosti, Ankete) 
 
c) Izvješće o rezultati-
ma nastavničke ankete 
u 2014. (23. lipnja 
2014.) 
(Mrežne stranice Fakul-
teta, Sustav za  kvalite-
tu, Aktivnosti, Ankete) 
 
d) Prikaz rezultata 
anketiranja poslodavaca 

a) Anketu o PPDMI 
ispunjavali su polaznici 
upisani u rujnu 2013. i u 
veljači 2014. Na temelju 
analiziranih anketa o 
PPDMI na ukupnome 
uzorku ispitanih polazni-
ka dvaju upisnih rokova 
(rujan 2013. i veljača 
2014.) zaključuje se da 
PPDMI ostvaruje zavid-
nu razinu kvalitete, kako 
u organizacijskome, tako 
i u izvedbenome smislu 
(prosječne su ocjene 4,25 
i 4,33).  
 
b) Iz prikazanih podata-
ka može se zaključiti da 
je percepcija studenata o 
cjelokupnom nastavnom 
procesu na Filozofskom 
fakultetu vrlo dobra, u 
pojedinim dijelovima 
izvrsna. 
Rezultati mogu poslužiti 
Upravi Fakulteta i odsje-
cima/katedrama u plani-
ranju njihovih aktivnosti 

izvršeno 
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o ishodima učenja 
studijskih programa na 
Fakultetu i preporuke 
Povjerenstva za una-
prjeđivanje i osigurava-
nje kvalitete visokog 
obrazovanja (9. rujna 
2014.) 
(Mrežne stranice Fakul-
teta, Sustav za  kvalite-
tu, Aktivnosti, Ankete) 
 
e) studentska anketa o 
mentorskom sustavu - 
Izvješće o mentorskom 
sustavu na Filozofskom 
fakultetu u Osijeku za 
akademsku godinu 
2013./2014., 27. listo-
pada 2014.  
(Mrežne stranice Fakul-
teta, Sustav za kvalite-
tu, Aktivnosti, Analize) 
 
f) studentska anketa o 
radu studenata savjetni-
ka - Izvješće o mentor-
skom sustavu na Filo-
zofskom fakultetu u 
Osijeku za akademsku 
godinu 2013./2014., 27. 
listopada 2014.  
(Mrežne stranice Fakul-
teta, Sustav za kvalite-
tu, Aktivnosti, Analize) 

za daljnje podizanje 
razine kvalitete cjeloku-
pnog nastavnog procesa. 
 
c) Iz analize podataka 
prikupljenih anketom 
proizašli su korisni 
prijedlozi za poboljšanje 
kvalitete nastave. 
 
d) Na osnovu prikuplje-
nih i obrađenih podataka, 
može se zaključiti da su 
studenti FFOS-a procije-
njeni kao vrlo kompeten-
tni te su ocijenjeni prili-
čno visokom prosječnom 
ocjenom. Nadalje, iz 
provedene ankete proiz-
lazi i zaključak da posto-
ji visoka razina poduda-
ranja između definiranih 
ishoda učenja na FFOS-u 
i onoga što zahtijevaju 
poslodavci, odnosno da 
su ishodi učenja studij-
skih programa FFOS-a 
od strane poslodavaca 
procijenjeni uglavnom 
kao prilično važni ili kao 
oni koji su od ključne 
važnosti. 
 
e) Rezultati ankete poka-
zali su da se mentorski 
sustav općenito pokazao 
potrebnim i svrhovitim, a 
što je potkrijepljeno 
razmjerno značajnim 
odazivom studenata na 
mentorske sastanke te 
posebice vrlo velikim 
brojem individualnih 
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mentoriranja, kao i 
općenito zadovoljstvom 
studenata dobivenim 
informacijama i načinom 
rješavanja problema. 
 
f) Na temelju rezultata 
studentske ankete 
utvrđeno je da je sustav 
studenta savjetnika na 
Filozofskom fakultetu u 
Osijeku uspješno uve-
den, ali da ga je potrebno 
unaprijediti i poboljšati u 
skladu s preporukama 
Povjerenstva za unaprje-
đivanje i osiguravanje 
kvalitete visokog obra-
zovanja. 

(8)  

Tijekom 2014. Izraditi SWOT analizu svih us-
trojbenih jedinica Fakulteta 

Javno objavljene 
SWOT analize na mre-
žnim stranicama Susta-
va za kvalitetu 

ožujak-
travanj 2014. 

Mrežne stranice Fakul-
teta, Sustav za  kvalite-
tu, Aktivnosti, SWOT-
analiza 

Na mrežnim stranicama 
Sustava za kvalitetu 
objavljene su pojedinač-
ne SWOT-analize svih 
ustrojbenih jedinica. 

izvršeno 

(9)  

Do kraja 2014. Izraditi SWOT analizu Fakulteta Zapisnik sa sjednice 
Fakultetskog vijeća 

rujan 2014. 

SWOT analiza Filozof-
skog fakulteta u Osije-
ku 2014. 
(Mrežne stranice Fakul-
teta, Sustav za  kvalite-
tu, Aktivnosti, SWOT-
analiza) 

Na mrežnim stranicama 
Sustava za kvalitetu 
objavljena je ukupna 
SWOT-analiza Filozof-
skog fakulteta u Osijeku. 

izvršeno 

(10)  

Tijekom 2014. Uključivati studente u aktivnosti 
Sustava za kvalitetu 

Godišnje izvješće Ureda 
za kvalitetu 

ožujak 2014. 

Sastav Povjerenstva za 
osiguravanje i unaprje-
đivanje kvalitete, Odlu-
ka o imenovanju Povje-
renstva za provođenje  
unutarnje prosudbe 
Sustava za osiguravanje 
kvalitete od 12. ožujka 
2014.  
(Mrežne stranice Fakul-
teta, Sustav za  kvalite-
tu, Povjerenstvo za 

Studenti su uključeni u 
rad sljedećih tijela Sus-
tava za kvalitetu: u 
Povjerenstvo za unaprje-
đivanje i osiguravanje 
kvalitete i u Povjeren-
stvo za provođenje unu-
tarnje prosudbe Sustava 
za osiguravanje kvalite-
te, u Povjerenstvo zadu-
ženo za organizaciju i 
provođenje Otvorenog 

izvršeno 
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kvalitetu, Prosudba 
sustava)   

četvrtka, u Etičko povje-
renstvo, u Radnu skupi-
nu za izradu studentske i 
nastavničke ankete, u 
Stegovni sud za studente, 
u Visoki stegovni sud za 
studente, u Povjerenstvo 
za dodjelu nagrada i 
pohvala studentima, iz 
čega je vidljivo da su 
neophodna aktivna 
sastavnica u funkcioni-
ranju radnih skupina 
koje kreiraju aktivnosti, 
unapređuju i prosuđuju 
kvalitetu fakultetskoga 
rada na svim razinama. 

(11)  

Tijekom 2014. Uključivati vanjske dionike u 
aktivnosti Sustava za kvalitetu 

Godišnje izvješće Ureda 
za kvalitetu 

ožujak 2014. 

Sastav Povjerenstva za 
kvalitetu, Odluka o 
imenovanju Povjerens-
tva za provođenje 
unutarnje prosudbe 
Sustava za osiguravanje 
kvalitete od 12. ožujka 
2014. (Mrežne stranice 
Fakulteta, Sustav za  
kvalitetu, Povjerenstvo 
za kvalitetu, Prosudba 
sustava) 

Vanjski dionici uključeni 
su u rad Povjerenstva za 
kvalitetu i u rad Povje-
renstva za provođenje 
unutarnje prosudbe 
Sustava za osiguravanje 
kvalitete.   

izvršeno 

(12)  

Do kraja 2014. Imenovati Radnu skupinu za 
praćenje provedbe Strategije 
razvoja Fakulteta 

Zapisnik sa sjednice 
Fakultetskog vijeća 

rujan 2013. 

Zapisnik sa sjednice 
Fakultetskog vijeća od 
11. rujna 2013.  
(Mrežne stranice Fakul-
teta, Intranet, Doku-
menti, Zapisnici s 
vijeća;  
Mrežne stranice Fakul-
teta, Sustav za  kvalite-
tu, Korisni sadržaji, 
Povjerenstva i odbori 
FFOS) 

Fakultetsko vijeće 11. je 
rujna 2013.   
imenovalo članove 
Radne skupine za praće-
nje provedbe Strategije 
razvoja Fakulteta, koji-
ma mandat traje od 1. 
listopada 2013. do 30. 
rujna 2015. (doc. dr. sc. 
Leonard Pon, predsjed-
nik te članovi: doc. dr. 
sc. Sanja Jukić, doc. dr. 
sc. Zlatko Đukić, dr. sc. 
Alma Vančura, viša 

izvršeno 
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asistentica, dr. sc. Marti-
na Žeželj, viša asistenti-
ca i Mirna Varga, viša 
predavačica). 

(13)  

Do kraja 2014. Analizirati provedbu Strategije 
razvoja za prethodnu godinu 

Zapisnik sa sjednice 
Fakultetskog vijeća 

lipanj 2014. 

Izvješće Radne skupine 
za praćenje provedbe 
Strategije razvoja Filo-
zofskog 
fakulteta za 2013. 
godinu, 23. lipnja 2014. 
(Mrežne stranice Fakul-
teta, 
Sustav za  kvalitetu, 
Prosudba sustava, 
Prosudba strategije 
razvoja; Mrežne strani-
ce Fakulteta, Intranet, 
Dokumenti, Zapisnici s 
vijeća) 

Fakultetsko je vijeće na 
sjednici od 9. srpnja 
2014. prihvatilo Izvješće 
Radne skupine za praće-
nje provedbe Strategije 
razvoja Fakulteta za 
2013. godinu. 

izvršeno 

(14)  

Do kraja 2014. Održavati i unapređivati bazu 
podataka o provedenim analiza-
ma o Sustavu za kvalitetu 

Godišnje izvješće Ureda 
za kvalitetu 

tijekom 
2014. 

Prosudba sustava  
(Mrežne stranice Fakul-
teta, Sustav za  kvalite-
tu, Prosudba sustava) 

Na mrežnim se strani-
cama Fakulteta, uz pove-
znice: Sustav za  kvalite-
tu, Prosudba sustava, a u 
sklopu sastavnica Pro-
sudbe: Reakreditacija, 
Unutarnja prosudba, 
Prosudba strategije 
razvoja, Vanjska pro-
sudba i Tematsko vred-
novanje, redovito obnav-
ljaju dokumenti o svim 
provedenim analizama 
Sustava za kvalitetu. 

izvršeno 

(15)  

Do kraja 2014. Analizirati učinkovitost primjene 
Sustava za kvalitetu 

Izvješće o učinkovitosti 
primjene Sustava za 
kvalitetu 

listopad 
2014. 

Završno izvješće 
o unutarnjoj prosudbi 
Sustava za osiguravanje 
kvalitete na Filozof-
skome fakultetu u 
Osijeku od 10. listopa-
da 2014. 
(Mrežne stranice Fakul-
teta, Sustav za  kvalite-
tu, Prosudba sustava, 

Izvješće je pokazalo 
kako je sustav za osigu-
ravanje kvalitete uspos-
tavljen i u većini se 
praćenih točaka nalazi u 
razvijenoj fazi, u dvije se 
točke nalazi na prijelazu 
iz razvijene u naprednu 
fazu, u jednoj točci na 
prijelazu iz početne u 

izvršeno 
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Unutarnja prosudba) razvijenu fazu. Vidljivo 
je da je u tri od sedam 
praćenih točaka došlo do 
napretka. 

(16)  
Do kraja 2014. Pokrenuti bilten Sustava za kvali-

tetu 
Bilten Sustava za kvali-
tetu 

2014. 
Stranice Sustava za 
kvalitetu 

Tijekom godine objav-
ljen je 1. broj biltena. 

izvršeno 
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4. Razvojno-stručni rad 
 

4.1. Cjeloživotno obrazovanje  
 

 Planirano Ostvareno 

 Rok provedbe Aktivnost Dokument Mjesec 
Dokument/Mjesto poh-

rane 
Primjedbe 

Stupanj izvrše-
nosti 

(1)  

Do kraja 2014. Analizirati broj upisanih polazni-
ka edukativnih programa 

Analiza o broju upisa-
nih polaznika 

24.studenoga 
2014. 

Godišnje izvješće o radu 
Filozofskog fakulteta u 
ak. god. 2013./2014., 
izvješće priredila dekani-
ca prof. dr. sc. Ana 
Pintarić 

PPDMI izobrazbu u 
2013./2014. pohađalo je 
529 polaznika (sva tri 
upisna roka), program za 
učenje hrvatskoga jezika 
i latiničnoga pisma za 
strance pohađala su 4 
polaznika, a stručno 
usavršavanje iz konfe-
rencijskog prevođenja 
pohađalo je 7 polaznika. 
Nije bilo organizirano 
stručno usavršavanje za 
lektorske i korektorske 
poslove. 

izvršeno 

(2)  

Do kraja 2014. Anketirati polaznike edukativnih 
programa o zadovoljstvu pro-
gramima 

Anketa  

28.listopada 
2014. 

Analiza ankete o PPDMI 
provedene u ožujku 
2014.(polaznici upisani u 
rujnu 2013. – prvi upisni 
rok u akademskoj godini 
2013./2014.) i u srpnju 
2014. (polaznici upisani 
u veljači 2014. – drugi 
upisni rok u akademskoj 
godini 2013./2014.), 
analizu je priredila doc. 
dr. sc. Vesna Bjedov 

Na temelju analiziranih 
anketa o PPDMI na 
ukupnome uzorku ispi-
tanih polaznika dvaju 
upisnih rokova (rujan 
2013. i veljača 2014.) 
zaključuje se da PPDMI 
ostvaruje zavidnu razinu 
kvalitete, kako u organi-
zacijskome, 
tako i u izvedbenome 
smislu. O sustavnoj brizi 
o kvaliteti izvođenja 
programa PPDMI govo-
re i visoke prosječne 
ocjene (4,25 i 4,33) koje 
pokazuju porast u sva-
kom novom upisnom 

izvršeno 
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roku. Također, zaključu-
je se da je organizacija 
nastave putem sustava 
učenja na daljinu važan 
prinos ostvarivanju 
kvalitete PPDMI. 

(3)  

Tijekom 2014.  Uključiti vanjske dionike u iz-
vođenje programa Odsjeka za 
cjeloživotno obrazovanje 

Ugovori o suradnji s 
vanjskim dionicima 

kontinuirano 

Ugovori dostupni u 
Računovodstvu kod gđe. 
I. Olivari-Provči (infor-
macija dobivena 
1.travnja 2015.) 

Tijekom 2014. godine u 
izvođenje dotičnih pro-
grama uključeno je 50 
vanjskih dionika. 

izvršeno 

 
 

4.2. Javno informiranje 
 

 Planirano Ostvareno 

 Rok provedbe Aktivnost Dokument Mjesec 
Dokument/Mjesto pohra-

ne 
Primjedbe 

Stupanj izvrše-
nosti 

(1)  

Tijekom 2014. Kontinuirano održavanje infor-
mativnosti mrežnih stranica 

Izvješće Radne skupine 
za analizu mrežnih 
stranica 1.veljače 

2015. 

Izvještaj Povjerenstva za 
mrežnu stranicu Filozof-
skog fakulteta u Osije-
ku3, izvješće izradila mr. 
sci. Maja Bubalo, viša 
predavačica 

 izvršeno 

(2)  
Do kraja 2014. Predstaviti Fakultet na Sveučiliš-

noj smotri 
Godišnje izvješće o 
radu Fakulteta 

prosinac 
2014. 

Usmeno izvješće prode-
kanice Božić Bogović  

12. i 13. prosinca 2014.  
Fakultet je sudjelovao na 
Smotri Sveučilišta. 

izvršeno 

(3)  

Do kraja 2014. Pratiti istupanje u medijima 
nastavnika i suradnika s ciljem 
promicanja Fakulteta 

Godišnje izvješće Ure-
da za kvalitetu 

kontinuirano 

 (Mrežne stranice Fakul-
teta,Sustav za kvalitetu, 
Korisni sadržaji, FFOS u 
medijima) 

Nekoliko puta obavlje-
nim uvidom u mrežne 
stranice sustava za osi-
guravanje kvalitete 
utvrđeno je da se ova 
aktivnost kontinuirano 
provodi. 
 

izvršeno 

 
 

                                                 
3 http://www.ffos.unios.hr/download/Izvjestaj_-_povjerenstva_za_mreznu_stranicu_FFOS_za_2014..pdf 
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4.3. Suradnja sa zajednicom 
 

 Planirano Ostvareno 

 Rok provedbe Aktivnost Dokument Mjesec 
Dokument/Mjesto poh-

rane 
Primjedbe 

Stupanj izvrše-
nosti 

(1)  

Do kraja 2014. Sudjelovanje zaposlenika Fakul-
teta u radu regionalnih i držav-
nih povjerenstava, vijeća i znan-
stvenih odbora 

Godišnje izvješće o 
radu Fakulteta  

24.studenoga 
2014. 

Godišnje izvješće o radu 
Filozofskog fakulteta u 
ak. god. 2013./2014., 
izvješće priredila dekani-
ca prof. dr. sc. Ana Pinta-
rić  

Poglavlje 3. Kadrovi 
navodi djelatnike Fakul-
teta koji su članovi 
sljedećih odbora:  
Matični odbor za polje 
filologije (prof. dr. sc. 
Ljiljana Kolenić), Mati-
čni odbor za polja povi-
jesti, povijesti umjetnos-
ti, znanosti o umjetnosti, 
arheologije, etnologije i 
antropologije (prof. dr. 
sc. Ivan Balta), Matični 
odbor za polja pedagogi-
je, edukacijsko-
rehabilitacijske znanosti, 
logopedije i kineziologi-
je (prof. dr. sc. Stanisla-
va Irović). 
Prof. dr. sc. Ivan Balta 
član je Područnog znan-
stvenog vijeća za huma-
nističke znanosti. 

izvršeno 

(2)  

Tijekom 2014. Poziv vanjskim dionicima na 
suradnju 

Broj sklopljenih spora-
zuma 

Po potrebi / po 
isteku mandata  

Odluka dekanice prof. dr. 
sc. Ane Pintarić od 
12.3.2014. (jedan vanjski 
dionik) 
Odluka sa sjednice Fa-
kultetskog vijeća  od 
28.ožujka 2012. (dva 
vanjska dionika) 

Vanjski dionici uključe-
ni su u rad Povjerenstva 
za unapređivanje i osi-
guravanje kvalitete te 
Povjerenstva za unutar-
nju prosudbu sustava za 
osiguravanje kvalitete. S 
njima se ne sklapaju 
ugovori/sporazumi, već 
postoje odluke o imeno-
vanju dotičnih povjeren-
stava. 

izvršeno 

(3)  
Tijekom 2014. Uključiti vanjskog dionika u 

Povjerenstvo za unutarnju pro-
Izvješća Povjerenstva 
za unutarnju prosudbu i 

Po potrebi / po 
isteku mandata 

Odluka dekanice prof. dr. 
sc. Ane Pintarić od 

Vanjski dionici uključe-
ni su u rad Povjerenstva 

izvršeno 
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sudbu i Povjerenstvo za kvalite-
tu 

Povjerenstva za kvali-
tetu 

12.ožujka 2014. (jedan 
vanjski dionik) 
Odluka sa sjednice Fa-
kultetskog vijeća od 
28.ožujka 2012. (dva 
vanjska dionika) 

za unapređivanje i osi-
guravanje kvalitete te 
Povjerenstva za unutar-
nju prosudbu sustava za 
osiguravanje kvalitete. S 
njima se ne sklapaju 
ugovori/sporazumi, već 
postoje odluke o imeno-
vanju dotičnih povjeren-
stava. 

 
 

4.4. Profesionalno napredovanje i usavršavanje  
 

 Planirano Ostvareno 

 Rok provedbe Aktivnost Dokument Mjesec 
Dokument/Mjesto poh-

rane 
Primjedbe 

Stupanj izvrše-
nosti 

(1)  
Tijekom 2014.  Organizirati radionice i tečaje u 

cilju usavršavanja nastavnika, 
studenata i ostalih zaposlenika  

Godišnje izvješće 
Ureda za kvalitetu  

24.studenoga 
2014. 

Godišnje izvješće deka-
nice o radu akademske 
2013/14. 

 izvršeno 

 
 

4.5. Izdavačka djelatnost  
 

 Planirano Ostvareno 

 Rok provedbe Aktivnost Dokument Mjesec 
Dokument/Mjesto pohra-

ne 
Primjedbe 

Stupanj izvrše-
nosti 

(1)  
Do kraja 2014.  Izraditi Godišnji plan izdavačke 

djelatnosti za sljedeću kalendar-
sku godinu 

Godišnje izvješće Od-
bora za izdavačku djela-
tnost  

2.-3. 
veljače 
2015. 

Preporuke i izvješća  izvršeno 
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4.6. Knjižnica 
 

 Planirano Ostvareno 

 Rok provedbe Aktivnost Dokument Mjesec 
Dokument/Mjesto poh-

rane 
Primjedbe 

Stupanj izvrše-
nosti 

(1)  

Do kraja 2014. Nabaviti nove naslove s popisa 
obvezne i dopunske literature 

Godišnje izvješće o 
provedbi strategijskih 
ciljeva i zadataka Knji-
žnice 

30.siječnja 
2015. 

Aktivnosti za unapređe-
nje kvalitete knjižničnih 
usluga + izvješće prode-
kanice za znanost 
(Mrežne stranice Fakul-
teta) 

 izvršeno 

(2)  

Do kraja 2014. Nabaviti naslove za znanstveno-
istraživački rad 

Godišnje izvješće o 
provedbi strategijskih 
ciljeva i zadataka Knji-
žnice 

30.siječnja 
2015. 

Aktivnosti za unapređe-
nje kvalitete knjižničnih 
usluga + izvješće prode-
kanice za znanost 
(Mrežne stranice Fakul-
teta) 

 izvršeno 

(3)  

Do kraja 2014. Pretplatiti se na baze podataka 
koje sadržajno pokrivaju sve 
studijske grupe Fakulteta 

Godišnje izvješće o 
provedbi strategijskih 
ciljeva i zadataka Knji-
žnice 

30.siječnja 
2015. 

Aktivnosti za unapređe-
nje kvalitete knjižničnih 
usluga + izvješće prode-
kanice za znanost 
(Mrežne stranice Fakul-
teta) 

 izvršeno 

(4)  

Do kraja 2014. Izvesti edukaciju korisnika na 
prvim i trećim godi nama pred-
diplomskih studija iz informacij-
skog opismenjavanja 

Godišnje izvješće o 
provedbi strategijskih 
ciljeva i zadataka Knji-
žnice 

30.siječnja 
2015. 

Aktivnosti za unapređe-
nje kvalitete knjižničnih 
usluga + izvješće prode-
kanice za znanost 
(Mrežne stranice Fakul-
teta) 

 izvršeno 
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5. Razvoj resursa 
 

5.1. Ljudski resursi 
 

 Planirano Ostvareno 

 Rok provedbe Aktivnost Dokument Mjesec Dokument/Mjesto pohrane Primjedbe 
Stupanj izvrše-

nosti 

(1)  

Tijekom 2014. Zapošljavati nastavnike i surad-
nike 

Odluka Fakultetskog 
vijeća o izboru nastav-
nika i suradnika;  
analiza broja zaposle-
nih 

1.studenoga 
2014. 
1.veljače 
2015. 

Na Webu kvalitete pod Ured za 
kvalitetu - indikatori 

 izvršeno 

(2)  
Tijekom 2014. Zapošljavati administrativno-

tehničko osoblje 
Ugovori o radu; anali-
za broja zaposlenih 

26.studenoga 
2014. 

Godišnje izvješće dekanice o 
radu akademske 2013/14. 

 izvršeno 

(3)  
Tijekom 2014. Omogućiti stručno usavršavanje 

zaposlenika 
Godišnje izvješće o 
radu Fakulteta 

26.studenoga 
2014. 

Godišnje izvješće dekanice o 
radu akademske 2013/14. 

 izvršeno 

(4)  
Tijekom 2014. Materijalno pomagati asistente i 

znanstvene novake u izradi 
doktorskih radova 

Analiza utrošenih 
novčanih sredstava 

1.siječnja-
31.prosinca 
2014. 

Računi/Računovodstvo  izvršeno 

(5)  

Do kraja 2014. Pomagati objavljivanje sveuči-
lišnih udžbenika i drugih fakul-
tetskih izdanja. 

Godišnje izvješće 
Odbora za izdavačku 
djelatnost; utrošena 
sredstva 

1.listopada-
31.prosinca 
2014. 

Izvješće Odbora za izdavačku 
djelatnost od 2. veljače 2015. 

 izvršeno 

(6)  
Tijekom 2014. Organizirati liječničke preglede 

zaposlenika 
Izvješće o realizaciji 
organiziranih liječni-
čkih pregleda 

1.siječnja-
31.prosinca 
2014. 

Računi/Računovodstvo/Voditelj 
računovodstva 

 izvršeno 

 
 

5.2. Materijalni resursi 
 

 Planirano Ostvareno 

 Rok provedbe Aktivnost Dokument Mjesec Dokument/Mjesto pohrane Primjedbe 
Stupanj izvrše-

nosti 

(1)  

Do kraja 2014. U proces nabave materijalnih 
sredstava uključiti sve ustrojbe-
ne jedinice 

Plan javne nabave za 
tekuću godinu i uspo-
redba s prethodnom 
kalendarskom godi-

siječanj 
2014. 

Plan nabave/Računi i WEB 
FFOS 

 izvršeno 
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nom. 

(2)  
Do kraja 2014. Osuvremeniti računalnu opremu 

studenata i svih zaposlenika 
Analiza utrošenih 
sredstava 

1.siječnja-
31.prosinca 
2014. 

Računi/Računovodstvo  izvršeno 

(3)  
Do kraja 2014. Poboljšati opremljenost radnih 

prostora studenata i zaposlenika 
Analiza utrošenih 
sredstava 

1.siječnja-
31.prosinca 
2014. 

Računi/Računovodstvo  izvršeno 

(4)  
Do kraja 2014. Nabaviti nove računalne pro-

grame za nastavni, znanstveno-
istraživački i stručni rad 

Analiza utrošenih 
sredstava -  -  nije izvršeno 

(5)  
Do kraja 2014. Izraditi preddokumentaciju za 

izgradnju novog dijela zgrade 
Fakulteta 

Utrošena sredstva travanj-
svibanj 
2014. 

Račun i Elabora-
ti/Računovodstvo 

 izvršeno 

 
 

5.3. Financijski resursi 
 

 Planirano Ostvareno 

 Rok provedbe Aktivnost Dokument Mjesec 
Dokument/Mjesto poh-

rane 
Primjedbe 

Stupanj izvrše-
nosti 

(1)  

Tijekom 2014. Transparentnost prihoda i rasho-
da Fakulteta 

Godišnje izvješće o 
poslovanju Fakulteta 
usvojeno na sjednici 
Fakultetskog vijeća 

26.studenoga 
2014 

Zapisnik Fakultetskog 
vijeća 
(Mrežne stranice Fakul-
teta) 

 izvršeno 

(2)  

Tijekom 2014. Otvaranje prema tržišnom poslo-
vanju 

Godišnje izvješće o 
poslovanju Fakulteta 
usvojeno na sjednici 
Fakultetskog vijeća 

26.studenoga 
2014. 

Zapisnik Fakultetskog 
vijeća 
(Mrežne stranice Fakul-
teta) 

 izvršeno 
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