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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: 2158-83-02-11-10 

U Osijeku, 24. studeni 2011. 

 

Z a p i s n i k 

 

 

 

Dana 24. studenoga 2011. s početkom u 14,00 sati održan je 3. 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, izv. prof. dr. sc. Kornelija 

Petr Balog, Valerija Križanić, predstavnica asistenata, Ivan Stublić, predstavnik asistenata, 

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

prodekanica za nastavu doc. dr. sc. Vesna Bagarić Medve. 

Uz prethodno opravdanje izostanka, sastanku nisu prisustvovali: tajnik Fakulteta Vlado Fotak, 

dipl. pravnik, izv. prof. dr. sc. Vladimir Karabalić i mr. sc. Marina Vinaj, predstavnica 

vanjskih dionika.  

Nadalje, sastanku nisu nazočili: prof. Vlasta Knežević, predstavnica vanjskih dionika, Ivana 

Šutalo, predstavnica studenata, Kristina Krulić, predstavnica studenata i Marko Bagić, 

predstavnik studenata. 

 

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

pozdravila prisutne te predložila sljedeći dnevni red: 

 

1. Plan rada Povjerenstva za kvalitetu za akademsku godinu 2011./2012. 

2. Godišnje izvješće o radu Povjerenstva u akademskoj godini 2010./2011. 

3. Alumni klub - izvješće 

4. Analiza studijskih programa 

5. Sudjelovanje na Sveučilišnoj smotri 

6. Sudjelovanje zaposlenika na znanstvenim skupovima, konferencijama i 

seminarima 

7. Novi članovi Povjerenstva 

8. Razno 

 

 

Ad. 1) 

 

Plan rada Povjerenstva za kvalitetu za akademsku godinu 2011./2012. upućen je na 

Fakultetsko vijeće i usvojen. 
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Ad. 2) 

 

Godišnje izvješće o radu Povjerenstva u akademskoj godini 2010./2011., u smislu kratkog 

pregleda onoga što je Povjerenstvo za kvalitetu napravilo, također je upućeno na Fakultetsko 

vijeće i usvojeno. 

 

Ad. 3) 

 

U studenome 2010. osnovana je udruga Alumni kluba, što je klub bivših studenata 

Filozofskoga fakulteta. Vezano za aktiviranje kluba, izrađen je i pravno sročen Statut, kojeg 

bi trebalo uputiti na Izbornu skupštinu. 

Povela se kraća diskusija o tome koga postaviti za predsjednika Udruge. Đurđica Ivković, 

voditeljica Ureda za kvalitetu, istaknula je kako skupština bira Upravni odbor, koji između 

sebe bira predsjednika. 

Izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog predložila je da se održi interni sastanak sa studentima 

koji su završili studij a koji su zaposleni na Fakultetu, te da se procijeni tko od njih  ima 

afinitete preuzeti vodstvo Kluba, odnosno funkciju predsjednika. 

Prodekanica Bagarić Medve predložila je da asistent Ivan Stublić okupi asistente našeg 

Fakulteta, ukratko ih upozna s postojanjem Alumni kluba i svrhom radi koje je osnovan, čuje 

njihova mišljenja koga bi predložili za predsjednika i uputi ih da animiraju za članstvo u 

Klubu sve bivše studente koje poznaju. 

Umjesto u prosincu 2011., termin za održavanje Izborne skupštine pomjera se na siječanj 

2012., jer nepripremljeni ne možemo nastaviti s daljnjim radom, zaključila je treću točku 

dnevnog reda predsjednica Povjerenstva Pšihistal. 

 

Ad. 4) 

 

Vezano za četvrtu točku dnevnog reda, predsjednica Povjerenstva Pšihistal je istaknula kako 

bismo do siječnja 2012. trebali imati dovršeno Izvješće analize studijskih programa, za što je 

prema Priručniku Povjerenstva odgovorna osoba prodekan za studijske programe i studente, 

izv. prof. dr. sc. Damir Hasenay. 

Doc. dr. sc. Borislava Berića interesira hoće li se raditi i komparativna analiza studijskih 

programa, što bi po njegovom mišljenju utjecalo na ujednačenost studijskih programa. 

Prodekanica Bagarić Medve predložila je da Povjerenstvo izradi smjernice za komparativnu 

analizu, a smatra da se formalno može izvršiti usporedba studijskih programa s obzirom na 

broj održanih sati, način održavanja nastave i dodjeljivanje ECTS bodova. Nadalje, 

prodekanica Bagarić Medve je mišljenja da bi ishodi učenja trebali biti u prvom planu, a 

predsjednica Povjerenstva Pšihistal smatra kako su baš u tom pogledu prisutne teškoće u 

izradi studijskih programa Hrvatskoga jezika i književnosti. Unatoč sugestijama, u izradi se 

studijskih programa kreće od konkretnih kolegija, a ne od ishoda učenja i unatoč neslaganju 

dviju katedara išlo se na glasovanje o programu. Doc. dr. Vesna Bagarić podržala je mišljenje 

predsjednice Pšihistal i naglasila kako se mora postići suglasje o programu, a ne tako važne 

odluke donositi brojenjem glasova. Također je zaključeno da treba poraditi na informiranju 

nastavnog kadra o važnosti studijskih programa i ishoda učenja . 

Doc. dr. sc. Borislav Berić smatra da bi Povjerenstvo po odsjecima i katedrama trebalo 

ukazati na postojeće probleme, a predsjednica Povjerenstva Pšihistal se složila i smatra da bi 

svaki pojedini odsjek u cjelini trebao biti zadovoljan. 
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Ad. 5) 

 

Voditeljica Ureda za kvalitetu, Đurđica Ivković kratko je izvijestila nazočne o sudjelovanju na 

Sveučilišnoj smotri, koja će se održati 9. i 10. prosinca 2011. na Poljoprivrednom fakultetu. 

Filozofski fakultet će imati svoj štand na kojem će se dijeliti kalendari i vodiči za studije, a 

naši asistenti će biti na raspolaganju u komunikaciji s vanjskom zajednicom. 

 

 

Ad. 6) 

 

Predsjednica Povjerenstva Pšihistal smatra da bi se trebali uskladiti poslovi koje obavlja 

Radna skupina za praćenje provedbe Strategije razvoja Filozofskoga fakulteta s poslovima 

našega Povjerenstva kako bi se izbjegli paralelni poslovi. Također smatra da se sve 

informacije i izvješća o provedbi Strategije trebaju pohraniti u Uredu za kvalitetu. 

 

Ad. 7) 

 

Trebalo bi provjeriti sa Studentskim zborom trajanje i produljenje mandata u Povjerenstvu 

studentici Kristini Krulić. 

Potrebna je zamjena za asistenta Denisa Pavića, a predložena je asistentica Sanja Španja. 

Doc. dr. sc. Borislav Berić neće moći prisustvovati sjednicama Povjerenstva idući semestar, te 

je zatražio zamjenu. Predloženo je ipak da unatoč jednosemestralnom izbivanju doc. dr. sc. 

Berić ostane članom povjerenstva. 

 

Ad. 8) 

 

Iz AZVO-a su uputili poziv Povjerenstvu za sudjelovanje na radionici 14. i 15. prosinca 

2011., a vezano za vanjsku prosudbu. Naš predstavnik će putem prezentacije prikazati kako 

smo realizirali zadatke čije su izvršenje iz AZVO-a tražili i koliko su nam pomogli da 

unaprijedimo naš sustav za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete. 

 

 

Dovršeno u 14,50 sati. 

 

 

 

         Predsjednica Povjerenstva 

                            izv. prof. dr. sc. Ružica Pšihistal 

 

 


