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Z A P I S N I K 

 

sa 2. sjednice Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete u 

akademskoj godini 2011./2012. održane 9. svibnja 2012. u Svečanoj dvorani, 

s početkom u 12,00 sati 
 

 

NAZOČNI: 

1. doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović, predsjednica 

2. prof. dr. sc. Milovan Tatarin, član 

3. Đurđica Ivković, dipl. pravnica, voditeljica Ureda za unaprjeđenje kvalitete studiranja,  

4. doc. dr. sc. Ivana Jozić, predstavnica nastavnika 

5. dr. sc. Ana Kurtović, predstavnica asistenata 

6. mr. sc. Ljubica Matek, predstavnica asistenata  

7. Sanja Španja, predstavnica asistenata 

8. Maja Bungić, predstavnica studenata 

9. Zvonimir Glavaš, predstavnik studenata 

10. Ivica Vuletić, predstavnik vanjskih dionika 

 

NENAZOČNI: 1. izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog, predstavnica nastavnika  

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

   3. Mirjana Foro, predstavnica studenata 

 

Zapisničar: Nelica Špoljarić 

 

Sastanku predsjedava predsjednica doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović 

 

 

Za sastanak je predložen sljedeći 

 

D n e v n i   r e d : 

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 1. sastanka Povjerenstva 

2. Mentorstvo 

3. Revizija Plana rada Povjerenstva za 2011./2012. 

4. Preporuke AZVO-a (Završno izvješće vanjske prosudbe) 

5. Različito. 

 

 

Takav je dnevni red u cijelosti prihvaćen. 

 

 

 AD 1. 
 

Zapisnik sa 1. sjednice održane 18. travnja 2012. jednoglasno je prihvaćen. 

 

Prije prijelaza na 2. točku dnevnog reda dogovoreno je da će se zapisnici dostavljati na e-mail 

adrese članova Povjerenstva prije idućega sastanka.  
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 AD 2. 
 

Nakon rasprave u svezi izobrazbe mentora kao sastavnog djela plana rada Povjerenstva u 

2011./2012. zaključeno je sljedeće: 

 

Do idućeg sastanka Povjerenstva za kvalitetu, koji će se održati 6. lipnja 2012. u 10,00 

sati, potrebno je: 

 

1. Do 25. svibnja 2012. osmisliti dva obrasca za izvješća mentora, jedan pojedinačni, a 

jedan kumulativni. 

2. Predložiti područja i teme za razgovore sa studentima i dostaviti ih predsjednici 

Povjerenstva do 25. svibnja 2012. 

3. Predložiti termine sastanaka mentora i studenata (2 u zimskom i 2 u ljetnom). 

4. Razmisliti o terminu sastanka Povjerenstva za kvalitetu i mentora te objavljivanju 

predloženih termina na mrežnim stranicama. 

 

 

AD 3. 
 

Budući da je potrebno utvrditi i izmijeniti plan rada Povjerenstva za unapređenje i osiguranje 

kvalitete za akademsku godinu 2011./2012. koje je potrebno dostaviti Fakultetskome vijeću 

na prihvaćanje, Povjerenstvo je razmotrilo svaku točku prijedloga Plana, te je donijelo 

sljedeće zaključke: 

 

1. Imenovana je Radna skupina za sastavljanje izvješća o radu sustava za pomoć studentima, 

u sljedećem sastavu:  

 

1. Sanja Španja, predstavnica asistenata, predsjednica 

2. Doc. dr. sc. Ivana Jozić, predstavnica nastavnika, članica i 

3. Zvonimir Glavaš, predstavnik studenata, član. 

 

2. Do sljedećega sastanka Povjerenstva osmisliti link Povjerenstva za kvalitetu na mrežnim 

stranicama Fakulteta s mogućim podlinkovima i pri tome kontaktirati doc. dr. sc. Maju 

Krtalić. 

 

3. Dr. sc. Ana Kurtović treba svim članovima Povjerenstva dostaviti e-mailom prijedloge 

pitanja ankete za studente o radu Ureda za studentska pitanja. 

 

4. Angažirati se na organiziranju izborne skupštine Alumni kluba u rujnu 2012., a do kraja 

lipnja napraviti konkretne prijedloge i dopis s vizijom kampanje. 

 

5. Predložene su izmjene i dopune plana rada Povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguranje 

kvalitete za akademsku godinu 2011./2012.: 

 

Aktivnost Provodi Odgovorna osoba Vrijeme 

Upoznati Fakultetsko 

vijeće s radom 

Povjerenstva za kvalitetu: 

a) Izvješće o radu 

Povjerenstva u 

Predsjednica 

Povjerenstva za 

kvalitetu 

Predsjednica 

Povjerenstva za 

kvalitetu 

listopad 2011. 
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akademskoj godini 

2010./2011. 

b) Predstavljanje 

aktivnosti planiranih u 

akademskoj godini 

2011./2012. 

Izraditi analizu 

dosadašnjeg mentorskog 

rada, godišnje izvješće o 

analizi mentorskog rada  

Prodekan za 

nastavu 

Prodekan za nastavu listopad 2011. 

Sudjelovanje na 

Sveučilišnoj smotri 

predstavljanje Filozofskog 

fakulteta budućim 

studentima  

Radna skupina za 

predstavljanje 

Filozofskog 

fakulteta na 

Sveučilišnoj 

smotri 

Prodekan za 

studijske programe i 

studente 

studeni/prosinac 

2011. 

Izraditi godišnji plan 

sudjelovanja zaposlenika 

na znanstvenim 

skupovima, 

konferencijama i 

seminarima 

Prodekan za 

znanost i 

međunarodnu 

suradnju 

Prodekan za 

razvojno-stručni 

rad 

Prodekan za znanost 

i međunarodnu 

suradnju, 

Prodekan za 

razvojno-stručni rad 

prosinac 2011. 

Imenovati neovisno 

povjerenstvo za provedbu 

unutarnje prosudbe 

Povjerenstvo za 

kvalitetu, voditelj 

Ureda za 

kvalitetu 

Dekanica veljača 2012. 

SWOT-analiza 

Filozofskog fakulteta i 

ustrojbenih jedinica 

Voditelji Odsjeka 

Uprava 

Filozofskog 

fakulteta 

voditeljica Ureda 

za kvalitetu 

Dekanica  ožujak 2012. 

 

Imenovati Radnu skupinu 

za sastavljanje godišnjeg 

izvješća o radu sustava za 

pomoć studentima 

Povjerenstvo za 

kvalitetu 

Prodekan za 

studijske programe i 

studente 

svibanj 2012. 

Procjena mrežnih stranica 

Filozofskog fakulteta 

Povjerenstvo za 

kvalitetu 

Radna skupina za 

analizu mrežnih 

stranica 

Osobe zadužene 

za održavanje 

mrežnih stranica 

Filozofskog 

fakulteta i 

ustrojbenih 

jedinica 

Prodekan za 

razvojno-stručni rad 

sistem administrator 

alata za e-učenje 

lipanj 2012. 

Utvrditi pokazatelje i Voditelj Ureda za Voditelj Ureda za lipanj 2012. 
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mehanizme praćanja rada 

Ureda za studentska 

pitanja 

studentska pitanja 

Povjerenstvo za 

kvalitetu 

studentska pitanja 

Utvrditi postupke 

ovjerovljavanja 

dokumenata Povjerenstva 

za kvalitetu i Ureda za 

kvalitetu 

Ured za kvalitetu 

Povjerenstvo za 

kvalitetu 

Tajnik 

Filozofskog 

fakulteta 

Dekanica lipanj 2012. 

Utvrditi način praćenja i 

izvještavanja o radu 

mentora 

Povjerenstvo za 

kvalitetu 

Prodekan za 

studijske 

programe i 

studente 

Prodekan za 

studijske programe i 

studente 

lipanj 2012. 

Utvrditi pokazatelje 

praćenja uspješnosti 

studenata u nastavi i 

izvannastavnim 

aktivnostima 

Ured za 

studentska pitanja 

Prodekan za 

studijske 

programe i 

studente 

Mentori 

Povjerenstvo za 

kvalitetu 

Prodekan za 

studijske programe i 

studente 

srpanj 2012. 

Utvrditi pokazatelje i 

mehanizme praćenja 

kvalitete nastave 

Prodekan za 

nastavu 

Povjerenstvo za 

kvalitetu 

Prodekan za nastavu srpanj 2012. 

Utvrditi pokazatelje i 

mehanizme praćenja 

kvalitete studijskih 

programa 

Prodekan za 

studijske 

programe i 

studente 

Povjerenstvo za 

kvalitetu 

Prodekan za 

studijske programe i 

studente 

rujan 2012. 

Preporuke za postupanje 

po provedenoj SWOT-

analizi Filozofskog 

fakulteta i ustrojbenih 

jedinica 

Ured za kvalitetu 

Povjerenstvo za 

kvalitetu 

Dekanica rujan 2012. 

Započeti s radom Alumni 

kluba – izborna skupština 

Voditelj Ureda za 

kvalitetu 

Povjerenstvo za 

kvalitetu 

Osnivači Alumni 

kluba 

Prodekan za 

studijske programe i 

studente 

rujan 2012. 

Preporuke za izobrazbu 

nastavnika i nenastavnog 

osoblja 

Povjerenstvo za 

kvalitetu 

Ured za kvalitetu 

Prodekan za nastavu rujan 2012. 

Izvješće o radu sustava za 

pomoć studentima 

Radna skupina za 

sastavljanje 

Prodekan za 

studijske programe i 

listopad 2012. (za 

prethodnu 



 5 

godišnjeg 

izvješća o radu 

sustava za pomoć 

studentima 

studente akademsku godinu) 

Preporuke po izvješću o 

uspješnosti studenata u 

nastavi i izvannastavnim 

aktivnostima 

Povjerenstvo za 

kvalitetu 

Prodekan za 

studijske programe i 

studente 

listopad 2012. (za 

prethodnu 

akademsku godinu) 

Preporuke po izvješću o 

kvaliteti studijskih 

programa 

Povjerenstvo za 

kvalitetu 

Prodekan za 

studijske programe i 

studente 

listopad 2012. (za 

prethodnu 

akademsku godinu) 

Preporuke po izvješću o 

kvaliteti nastave 

Povjerenstvo za 

kvalitetu 

Prodekan za nastavu listopad 2012. (za 

prethodnu 

akademsku godinu) 

Izvješće o izobrazbi 

nastavnika i nenastavnog 

osoblja 

Povjerenstvo za 

kvalitetu 

Prodekan za nastavu listopad 2012. (za 

prethodnu 

akademsku godinu) 

Preporuke po izvješću o 

znanstveno-istraživačkom 

i stručnom radu 

Povjerenstvo za 

kvalitetu 

Prodekan za znanost 

i međunarodnu 

suradnju 

listopad 2012. (za 

prethodnu 

akademsku godinu) 

Studentsko vrjednovanje 

nastave 

Povjerenstvo za 

kvalitetu 

Ured za kvalitetu 

Prodekan za nastavu na kraju svakog 

semestra 

Nastavničko vrjednovanje 

nastave 

Povjerenstvo za 

kvalitetu 

Ured za kvalitetu 

Prodekan za nastavu na kraju ljetnog 

semestra 

 

 

6. Prijedlog izmjena i dopuna plana rada Povjerenstva dostavit će se Fakultetskome 

vijeću na prihvaćanje. 

 

 

Budući da Povjerenstvo nije bilo u mogućnosti razmotriti ostale točke dnevnog reda, te je 

sastanak završen u 14,30 sati. 

 

 

KLASA: 602-04/11-01/4 

URBROJ: 2158-83-02-12-24 

 

 

Predsjednica Povjerenstva 

 

   Doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović 

 

 


