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ZAPISNIK

s 5. siednice Povierenstva za osiguravanie i unapredivanie kvalitete u akademskoi

2016./2017. odrZane 8. lipnja 2017. kao online sjednica s rokom rasprave do 12. lipnja u
10.00 sati.

SJEDNICI SU SE ODAZVALI:
l. doc. dr. sc. Ljubica Matek, predsjednica, predstavnica nastavnika

2. doc. dr. sc. Ivana Jozic, predstavnica nastavnika
3. doc. dr. sc. Sanja Jukii, predstavnica nastavnika
4. dr. sc. Vesna Radidevii, predstavnica administrativnog osoblja

5. Hrvoje Potlimbrzovii, predstavnik asistenata

6. dr. sc. Domagoj Tomas, poslijedoktorand, predstavnik asistenata

SJEDNICI SE NISU ODAZVALI:
l. doc. dr. sc. Dragica Dragun, predstavnica nastavnika
2. dr. sc. Sanja Spanja, poslijedoktorandica, predstavnica asistenata

3. Nemanja Spasenovski, predstavnik studenata

4. doc. dr. sc. Ljerka Hajncl, predstavnica vanjskih dionika
5. Ivana Biljan, prof., predstavnica vanjskih dionika
6. Martina Ivanko, predstavnica studenata

7. Alen Zu5kii, predstavnik studenata

Zapisnidar: doc. dr. sc. Lj. Matek

Sjednica je imala samo jednu todku dnevnog reda:

DNEVNI RED:

l. Rasprava o lzvje5du Povjerenstva za analizu mreZnih stranica Fakulteta za

2016. godinu

Takav je dnevni red u cijelosti prihvacen.

AD. I.

elanovi Povjerenstva nisu imali primjedbe na sadrZaj Izvje56a. Uodeno je da je izvjeSce

kratko te da u njemu ne postoji konkretan plan rada PovjerenstvazamreLnu stranicu
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Filozofskog fakulteta u Osijeku za iduiu godinu (samo se navodi da imaju neke prijedloge, ali
ne i kakve). Kako u izvje5iu stoji da je Povjerenstvo zamreilne stranice svoje prijedloge za

unapredenje kvalitete dalo Upravi te da radi u dogovoru s Upravom, dlanovi Fovjerenstva za

kvalitetu smatrali su da u ovom trenutku nema potrebe za donoSenjem posebnih preporuka,
osim da ubuduie izvje5ie bude malo iscrpnije (s konkretnim izlistanjem napravljenih
poboljSanja te planova za budude razdoblje).

Sjednica je zavrlena 12. 10,00 sati.

Predsj ednica Povjeren stv a za osiguravanj e

i unapredivanj e kvalitete vi sokog obrazov anja
doc. dr. sc. Liubica Matek

W'ua. ry

lipnja u
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