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SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA 

U OSIJEKU 

FILOZOFSKI FAKULTET 

POVJERENSTVO ZA UNAPRJEĐENJE I OSIGURANJE  

KVALITETE  

 

 

KLASA: 602-04/11-01/13    

URBROJ: 2158-83-02-11-2 

U Osijeku, 11. srpnja 2011. 

 

Z a p i s n i k 

 

 

 

Dana 20. lipnja 2011. s početkom u 12,00 sati održan je 1. sastanak Povjerenstva za 

unaprjeđenje i osiguranje kvalitete.   

 

Sastanak je sazvala predsjednica Povjerenstva, izv. prof. dr. sc. Ružica Pšihistal, a sastanku su 

nazočili sljedeći članovi Povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Vladimir Karabalić, izv. prof. dr. sc. 

Kornelija Petr Balog, Đurđica Ivković, dipl. pravnica, Ivan Stublić, asistent, Valerija 

Križanić, asistentica, Denis Pavić, asistent,  Marko Bagić, student, Kristina Krulić, studentica 

i mr. sc. Marina Vinaj, predstavnica vanjskih dionika. 

Uz prethodno opravdanje izostanka, sastanku nisu prisustvovali: doc. dr. sc. Borislav Berić, 

doc. dr. sc. Vesna Bagarić i Vlado Fotak, dipl. pravnik. Sastanku nisu nazočile Ivana Šutalo, 

studentica i prof. Vlasta Knežević, predstavnica vanjskih dionika. 

Sastanak je otvorila i vodila predsjednica Povjerenstva, izv. prof. dr. sc. Ružica Pšihistal, 

pozdravila prisutne, predstavila nove članove Povjerenstva, te predložila sljedeći dnevni red: 

 

1. Faza naknadnog praćenja (vanjska prosudba) – aktivnosti 

2. Rasprava o sastavu neovisnog Povjerenstva za unutarnju prosudbu 

3. Izvješće o provođenju nastavničke ankete 

4. Razno 

 

Ad. 1) 

 

Predsjednica Povjerenstva upoznala je nazočne članove s posjetom Povjerenstva AZVO-a, 

koje je u studenom 2010. obavilo vanjsku neovisnu prosudbu uspostave i učinkovitosti 

sustava za osiguranje kvalitete. Iz sačinjenog zapisnika te prethodno dostavljene 

dokumentacije, nakon trideset dana stiglo je Izvješće o rezultatima vanjske neovisne 

periodične prosudbe. Na primljeno Izvješće uslijedilo je Očitovanje uprave Fakulteta s 

opisom planiranih aktivnosti i rokovima izvršenja zadanih obveza. Predsjednica Povjerenstva 

detaljno je predočila plan aktivnosti tijekom "naknadnoga praćenja." 

Povjerenstvo AZVO-a ocjenjuje učinkovitost cjelokupnog sustava, Strategiju Fakulteta, odnos 

s upravom Fakulteta, odnose sa Sveučilištem i financije.  

Predsjednica Povjerenstva je ukratko, točku po točku, analizirala Plan aktivnosti za fazu 

naknadnog praćenja.  

Prva stavka, uređenje prostora i opreme, je riješena, materijalna potpora sustavu osiguravanja 

kvalitete bit će realizirana s novom akademskom godinom, jer je uprava Fakulteta prepoznala 
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važnost Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete, dok je dokument Strategije 

razvoja Fakulteta završen. Dekanica je također donijela i dokument  Politika kvalitete.  

Sadržajni i formalni nedostatci u Priručniku za osiguravanje kvalitete obrazovanja i 

znanstveno-istraživačkoga rada na Filozofskom fakultetu u Osijeku trebali bi biti korigirani te 

usvojeni na sjednici Fakultetskog vijeća 29. lipnja 2011. Sukladno preporukama prošireno je i  

Povjerenstvo novim članovima – većim brojem studenata i vanjskim dionicima, smanjen je 

broj vanjskih suradnika, dok stavka koja se odnosi na javno informiranje nije u potpunosti 

završena, no poboljšane su mrežne stranice i također proširene na odsjeke.  

 

Ad. 2) 

 

Pod točkom 2) dnevnog reda predsjednica Povjerenstva je izvijestila da je jedna od primjedbi 

Povjerenstva za vanjsku neovisnu prosudbu bila i ta da trebamo imenovati neovisno 

Povjerenstvo za unutarnju prosudbu. Predložila je da Povjerenstvo bude sastavljeno od 6 

članova na način da su dva člana predstavnici profesora, jedan član predstavnik asistenata, 

jedan član predstavnik Ureda za studentska pitanja, jedan član – predsjednik Studentskog 

zbora te voditeljica Ureda za kvalitetu. Na sljedećem sastanku detaljnije će se raspraviti o 

radu Povjerenstva i proceduri njihova imenovanja. 

 

Ad. 3) 

 

Izvješće o provođenju nastavničke ankete ukratko je izložila asistentica Valerija Križanić, 

rekavši da se provela anketa o nastavničkoj anketi o kojoj  su nastavnici mogli dati svoje 

primjedbe i prijedloge. Anketi je  pristupilo 27 od  mogućih 133 nastavnika. Istovremeno  

provodi se i studentska anketa, a asistentica Križanić smatra kako je potrebno održati tematski 

sastanak na kojem bi se dogovorio način kako poboljšati motiviranost studenata za 

ispunjavanje ankete.  

Marko Bagić, predstavnik studenata, istaknuo je da se osobna iskustva o profesorima šire 

usmenom predajom, a asistentica Križanić je predložila organizaciju radionica za studente, na 

kojima bi trebali upoznati studente o važnosti provođenja anketa čiji rezultati služe i 

nastavnicima i upravi. 

Đurđica Ivković, voditeljica Ureda za unaprjeđenje kvalitete obrazovanja, smatra kako bolje 

prolaze ankete u pisanoj formi, za razliku od onih u elektronskoj, te da neki fakulteti našeg 

Sveučilišta, primjerice Građevinski, sve komentare, prijedloge i ocjene objavljuju javno na 

internet stranicama fakulteta. 

 

Ad. 4) 

 

Predsjednica Povjerenstva ponovila je da je u tijeku studentska anketa. Tijekom rasprave 

istaknuli su se problemi sa slabim odazivom studenata, vremenom provođenja ankete, a 

istaknut je i problem anonimnosti ankete. 

 

Predsjednica Povjerenstva izv. prof. dr. sc. Ružica Pšihistal zaključila je sastanak predloživši 

da se sljedeći sastanak Povjerenstva održi krajem rujna ili početkom listopada 2011. 

 

Dovršeno u 12,50 sati. 

 

 

         Predsjednica Povjerenstva 

                            izv. prof. dr. sc. Ružica Pšihistal 


