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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: 2158-83-02-11-3 

U Osijeku, 3. listopada 2011. 

 

Z a p i s n i k 

 

 

 

Dana 30. rujna 2011. s početkom u 12,00 sati održan je 2. 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: doc. dr. sc. Borislav Berić, Valerija Križanić, 

predstavnica asistenata, Marko Bagić, predstavnik studenata, Kristina Krulić, predstavnica 

studenata, mr. sc. Marina Vinaj, predstavnica vanjskih dionika, Vlado Fotak, dipl. pravnik, 

tajnik Fakulteta i Đurđica Ivković, dipl. pravnica, voditeljica Ureda za unaprjeđenje kvalitete 

obrazovanja. 

Uz prethodno opravdanje izostanka, sastanku nisu prisustvovali: izv. prof. dr. sc. Vladimir 

Karabalić, izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog i doc. dr. sc. Vesna Bagarić Medve, 

prodekanica za nastavu. Nadalje, sastanku nisu nazočili: Ivan Stublić, predstavnik asistenata, 

Ivana Šutalo, studentica i prof. Vlasta Knežević, predstavnica vanjskih dionika. 

Umjesto Denisa Pavića, asistenta, potrebno je izabrati novog člana. 

 

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

pozdravila prisutne te predložila sljedeći dnevni red: 

 

1. Izvješće o postupcima tijekom naknadnog praćenja 

2. Prijedlog članova Povjerenstva za unutarnju prosudbu 

3. Plan rada Povjerenstva za akademsku godinu 2011./2012. 

4. Razno 

 

Ad. 1) 

 

Na temelju očitovanja predstavnika AZVO-a, vezano uz njihov posjet u studenom 2010., 

Povjerenstvo za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete bilo je dužno izraditi Izvješće o 

postupcima tijekom naknadnog praćenja i poslati ga Povjerenstvu za neovisnu vanjsku 

prosudbu. Izvješće je sastavljeno u skladu s primjedbama predstavnika AZVO-a, bez modela i 

uzora, no članovi Povjerenstva su se složili da eventualne zahtjeve iz AZVO-a za dopunu 

Izvješća ne treba shvatiti tragično. 

Predsjednica Povjerenstva Pšihistal prokomentirala je Izvješće stavku po stavku. Izvješće 

priliježe ovom zapisniku. 
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Izvršilo se uređenje novih prostora i poboljšalo prostorne uvjete, a samim tim i uvjete za rad. 

S dekanicom Fakulteta je dogovoreno da će se u financijskom planu ustanove za sljedeću 

godinu predvidjeti i osigurati sredstva za financiranje sustava osiguranja kvalitete. 

Dokument Strategija razvoja Fakulteta 2011.-2015. usvojen je uz poštivanje redovite 

procedure, također i dokument Politika kvalitete. 

Priručnik za osiguravanje kvalitete obrazovanja i znanstveno-istraživačkoga rada na 

Filozofskom fakultetu u Osijeku, izmijenjen je sukladno traženom, te usvojen  na sjednici 

Fakultetskog vijeća 29. lipnja 2011. Dostupan je na mrežnim stranicama Fakulteta, a kroz 

njega je svim dionicima u visokom obrazovanju omogućeno jednostavnije i bolje 

razumijevanje sustava za osiguranje kvalitete, te rada, dužnosti i zadataka svih dionika. 

Proširen je sastav Povjerenstva u smislu da je povećan broj članova i upotpunjen 

predstavnicima studenata i vanjskih dionika, sukladno naputku AZVO-a, te su u tom smislu 

izvršene izmjene Pravilnika o ustrojstvu i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete i 

Poslovnika Povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete.  

Izv. prof. dr. sc. Željko Uvanović koordinirao je na razini Odsjeka aktivnostima vezanim uz 

izlazne kompetencije i ishode učenja, sastavljeno je i završno Izvješće, a ishodi učenja javno 

su dostupni na mrežnim stranicama Fakulteta. 

U Izvedbenom nastavnom planu za akademsku 2011./2012. planirano je smanjenje broja 

vanjskih suradnika za 30%, što će se povoljno odraziti na kvalitetu nastave. 

Prostor i vremenska raspoloživost prostora za učenje prilagođeno je potrebama i očekivanjima 

studenata, na način da je uređena nova informatička učionica i proširen radni prostor 

knjižnice. 

Vezano uz mrežne stranice bitno je napomenuti da svaki odsjek ima svoje mrežne stranice,  a 

ujednačen im je izgled i sadržaj. 

Kako je Izvješće trebalo biti poslano u AZVO do određenog vremenskog roka, nije usvojeno 

na sjednici Fakultetskog vijeća, no usvojit će se na idućoj sjednici, a po potrebi sazvat će se 

izvanredna sjednica Fakultetskog vijeća, istaknuo je tajnik Fakulteta. 

 

Ad. 2) 

 

Prema sada važećoj Strategiji i primjedbama Povjerenstva AZVO-a, potrebno je formirati 

neovisno povjerenstvo za unutarnju prosudbu. Trebalo bi predložiti članove povjerenstva, koji 

bi potom bili imenovani na sjednici Fakultetskog vijeća. Dužnosti povjerenstva je provesti 

unutarnju prosudbu sustava kvalitete, na gotovo identičan način kako je to provelo 

Povjerenstvo za vanjsku prosudbu. Unutarnja prosudba se provodi redovito svake godine. 

Završnim Izvješćem bi se utvrdila uspješnost provedbe kvalitete te obveze. Članovi 

Povjerenstva za kvalitetu predlažu da povjerenstvo za unutarnju prosudbu bude u sastavu: dva 

predstavnika profesora, jedan predstavnik asistenata, jedan predstavnik Ureda za studentska  

pitanja, jedan predstavnik Studentskog zbora i voditeljica Ureda za unaprjeđenje kvalitete 

obrazovanja. Predloženo je da povjerenstvo broji sedam članova tako da jedan od članova 

bude i predstavnik vanjskih dionika. Tajnik Fakulteta je mišljenja da dekanica predlaže 

članove Povjerenstva, a voditeljica Ureda za unaprjeđenje kvalitete Ivković predložila je da se 

to pitanje riješi na temelju Pravilnika o ustrojstvu i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete 

visokog obrazovanja, uz sugestiju da za članove Povjerenstva za unutarnju prosudbu budu 

imenovani ljudi koji imaju iskustva s poslovima iz domene kvalitete. Nazočni su se složili da 

bi izv. prof. dr. sc. Višnja Pavičić Takač trebala biti predsjednica tog povjerenstva, s obzirom 

na svoja znanja i iskustva, jer je certificirani vanjski auditor. Tajnik Fakulteta smatra da bi se 

trebao sastaviti Poslovnik o radu povjerenstva za unutarnju prosudbu, te da se temeljito 

trebaju utvrditi i propisati poslovi tog povjerenstva. Materijale je potrebno pripremiti za 

sljedeću sjednicu Fakultetskog vijeća. 
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Ad. 3) 

 

Predsjednica je podsjetila da je Povjerenstvo u obvezi izraditi svoj plan rada za akademsku 

2011./2012.  Ona je izradila radni materijal gdje je uvrstila i ono što se po prošlogodišnjem 

Planu nije realiziralo. Plan rada Povjerenstva trebalo bi definirati prije sljedeće sjednice 

Fakultetskog vijeća i usvojiti ga na sjednici. Na temelju Plana možemo tražiti financijsku 

potporu. 

Članovi Povjerenstva su analizirali stavke iz Plana rada Povjerenstva. 

Vezano uz početak rada alumni kluba na razini Fakulteta, predviđeno za studeni 2011., 

trebalo bi ići na Osnivačku skupštinu. 

Dogovorena je izmjena vezano uz rok provedbe održavanja radionica o ocjenjivanju 

studentskih postignuća, a radionice će se održati u ožujku 2012. 

Povela se kraća rasprava vezano za provođenje vrjednovanja nastavnoga procesa od strane 

studenata. Doc. dr. sc. Borislav Berić usporedio je provođenje anketa kod nas i u inozemstvu, 

a mišljenja je da bi se trebale uvesti pisane ankete. Ostali članovi Povjerenstva složili su se i 

usuglasili da bi u tom slučaju bilo potrebno tražiti sredstva za njihovo provođenje. Javna 

rasprava o važnosti kontinuiranog praćenja kvalitete nastave predviđena je za studeni 2011. 

Vezano uz analizu kvalitete rada Ureda za studentska pitanja, trebalo bi oformiti radnu 

skupinu kojom će koordinirati voditeljica Ureda za unaprjeđenje kvalitete obrazovanja, 

Đurđica Ivković, dipl. pravnica, dok bi odgovorna osoba za rad te radne skupine trebala biti 

prodekanica za razvojno-stručni rad,  izv. prof. dr. sc. Loretana Farkaš. 

Vezano uz analizu informacijskoga sustava i sustava informiranja, tajnik Fakulteta smatra 

kako je potrebno, prema Pravilniku o studiranju, hitno napraviti Informacijski paket za 

studente, i to na hrvatskom i na engleskom jeziku. Za to su zaduženi mrežni administratori 

Fakulteta, dok su odgovorne osobe prodekanica za razvojno-stručni rad, izv. prof. dr. sc. 

Loretana Farkaš i prodekan za studijske programe i studente, izv. prof. dr. sc. Damir Hasenay. 

Analiza rada sustava za pomoć studentima predviđena je za travanj 2012.  

Edukacija nastavnika i usavršavanje stručno-administrativnog osoblja trebala bi se provoditi 

kontinuirano. Odgovorne osobe su prodekanica za razvojno-stručni rad, izv. prof. dr. sc. 

Loretana Farkaš i prodekanica za znanost i međunarodnju suradnju, izv. prof. dr. sc. Marija 

Omazić. Do lipnja 2012. trebalo bi napisati izvješće na temelju kojeg bi se planiralo za 

sljedeću godinu. 

SWOT analiza trebala bi se provoditi jednom godišnje, i na razini odsjeka, što je predviđeno 

za svibanj 2012., i na razini Fakulteta, što se predviđa za lipanj 2012.  

 

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

sljedeći sastanak Povjerenstva  tjedan dana prije sjednice Fakultetskog vijeća, koja je 26. 

listopada 2011. 

 

Dovršeno u 13,35 sati. 

 

 

         Predsjednica Povjerenstva 

                            izv. prof. dr. sc. Ružica Pšihistal 

 


