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KLASA:602-04/15-01/22 

URBROJ:2158-83-07-15-2 

U Osijeku, 2. travnja 2015.  

 

doc. dr. sc. Goranu Livazoviću, prodekanu za 

nastavu  

 

doc. dr. sc. Vesni Bjedov, voditeljici Odsjeka za 

cjeloživotno obrazovanje 

 

 

 

PREDMET: Preporuke Povjerenstva za kvalitetu vezane za teme stručnog usavršavanja 

nastavnog i nenastavnog osoblja u 2016. 

 

 

 

Planom rada Povjerenstva za osiguravanje i unapređivanje kvalitete za akademsku godinu 

2014./2015. predviđena je rasprava i donošenje prijedloga tema za stručno usavršavanje 

nastavnog i nenastavnog osoblja u 2016. godini. 

 

Kako su teme stručnog usavršavanja uglavnom usmjerene na usavršavanje nastavničkih 

kompetencija, Povjerenstvo je putem e-pošte pozvalo nenastavno osoblje da do 31. ožujka 

2015. Povjerenstvu dostavi prijedloge za teme stručnog usavršavanja koje bi ih zanimale ili im 

bile potrebne i korisne u radu, no nismo primili niti jedan odgovor na taj upit. Moguće je da su 

njihove potrebe za stručnim usavršavanjem zadovoljene kako trenutnom ponudom na 

Fakultetu, tako i ponudom programa stručnog usavršavanja koje organiziraju stručne udruge 

čiji su naši djelatnici članovi.  

 

Analizom tema koje su do sada bile dijelom programa stručnog usavršavanja, Povjerenstvo je 

utvrdilo da se djelatnicima Fakulteta do sada još nisu nudile radionice u kojima bi se obrađivala 

pravopisna problematika hrvatskog jezika, a što smatramo potrebnim i korisnim. Stoga 

predlažemo da u 2016. godini Odsjek ponudi radionicu tijekom koje bi se obradile najčešće 

pravopisne i/ili gramatičke pogreške u hrvatskom jeziku kako bi se unaprijedila pismenost kako 

nastavnog tako i nenastavnog osoblja Fakulteta.  

  

Raspravljajući dalje o ovoj temi, Povjerenstvo je utvrdilo da Odsjek za cjeloživotno 

obrazovanje ima na raspolaganju solidan korpus tema koje se po potrebi mogu uključivati u 

plan stručnog usavršavanja, kao i da je Odsjek u cijelosti uspješno preuzeo organiziranje i 

provođenje stručnog usavršavanja nastavnog i nenastavnog osoblja na Fakultetu te stoga 

smatramo da više nema potrebe za izravnim sugestijama Povjerenstva vezano za teme za 

stručno usavršavanje. Shodno tome, od iduće akademske godine Povjerenstvo neće u svoj plan 

rada uvrstiti raspravu o temama stručnog usavršavanja (nego će se samo očitovati o izvješću 

koje Odsjek podnosi svake godine vezano za stručno usavršavanje), ali i dalje stoji na 
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raspolaganju Odsjeku ukoliko bude bilo potrebe za nekim sugestijama, te ćemo se na svaki 

zahtjev ili zamolbu Odsjeka za pomoć rado odazvati.  

 

 

       dr. sc. Ljubica Matek,  

       predsjednica Povjerenstva za  

       osiguravanje i unapređivanje kvalitete 

 


