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U Osijeku, 24. veljače 2014. 
 
 

prof. dr. sc. Marija Omazić   
prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju 

 
    prof. dr. sc. Loretana Farkaš Brekalo  

                                                          prodekanica za razvojno-stručni rad  
 
 
Predmet: Zaključak Povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog 
obrazovanja o prihvaćanju Izvješća Fakulteta o pokazateljima znanstvene djelatnosti u 
svrhu višegodišnjeg institucijskog financiranja znanstvene djelatnosti na javnim 
sveučilištima u Republici Hrvatskoj kao dokumenta relevantnog za praćenje kvalitete 
znanstvenoga rada, suradnje sa zajednicom i međunarodne suradnje. 
 
 
Povjerenstvo za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja na svojem je 
sastanku 21. veljače 2014. godine donijelo sljedeći zaključak: 
 
Budući da je od donošenja priručnika došlo do bitnih promjena u indikatorima znanstvene 
djelatnosti i međunarodne suradnje po kojima se vrednuje FFOS, prodekanica za znanost i 
međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Marija Omazić predložila je da se kao relevantni mehanizmi 
praćenja i temelj za preporuke Povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete visokog 
obrazovanja u razdoblju do donošenja novog priručnika za kvalitetu ili revidiranja postojećega 
uzmu neka od sljedećih izvješća ili analiza koja pokrivaju sve potrebne vidove znanstvenoga 
rada i međunarodne suradnje: 

1. Godišnja izvješća dekanice o radu Fakulteta (poglavlja Znanstvena djelatnost i 
Međunarodna suradnja) 

2. Izvješća Fakulteta o pokazateljima znanstvene djelatnosti u svrhu višegodišnjeg 
institucijskog financiranja znanstvene djelatnosti na javnim sveučilištima u Republici 
Hrvatskoj (Izvješće iz 2013. godine za razdoblje od 2008. do 2012. i izvješće iz 2014. 
godine za razdoblje 2009. do 2013.) 

3. Samoanaliza Filozofskog fakulteta poglavlja 5. i 6. 
 
Utvrđeno je da od navedenih izvješća, izvješće pod 2., koje se izrađuje se svake godine, u 
najvećoj mjeri pokriva elemente u priručniku (broj znanstvenika, znanstvena produktivnost, 
projekti i mobilnost, suradnja znanosti s gospodarstvom, tijelima državne uprave i jedinicama 
lokalne i regionalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama, 
popularizacija znanosti) te može u cijelosti zamijeniti poglavlja Znanost, Suradnja sa zajednicom 
i Međunarodna suradnja kako je navedeno u Priručniku za kvalitetu. Također, ovo se izvješće 
mora i javno objaviti na mrežnim stranicama FFOS. Stoga Povjerenstvo za unaprjeđivanje i 
osiguranje kvalitete visokog obrazovanja zaključuje da dokument Izvješće Fakulteta o 
pokazateljima znanstvene djelatnosti u svrhu višegodišnjeg institucijskog financiranja 
znanstvene djelatnosti na javnim sveučilištima u Republici Hrvatskoj treba prihvatiti kao 



dokument relevan za praćenje kvalitete znanstvenoga rada, suradnje sa zajednicom i 
međunarodne suradnje. 
 
Namjera je ovakvoga zaključka postizanje racionalizacije rada te izbjegavanje nepotrebnog 
ponavljanja i preklapanja različitih izvješća s identičnim ili vrlo sličnim podacima, a što je 
namjera ugrađena i u revidiranu Strategiju razvoja FFOS. 
 
Povjerenstvo za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja ovaj svoj zaključak 
upućuje nadležnima na razmatranje i očitovanje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Povjerenstvo za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete 

         
P r e d s j e d n i c a 

       
doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović 

 
 


