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SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA 

U OSIJEKU 

FILOZOFSKI FAKULTET 

POVJERENSTVO ZA UNAPRJEĐENJE I OSIGURANJE  

KVALITETE  

 

 

KLASA: 602-04/12-01/4 

URBROJ: 2158-83-07-12-32 

U Osijeku, 3. srpnja 2012. 

 

Z a p i s n i k 

 

 

Dana 3. srpnja 2012. s početkom u 11,00 sati održana je 6. sjednica Povjerenstva za 

unaprjeđenje i osiguranje kvalitete. 

 

Sjednicu je sazvala predsjednica Povjerenstva doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović, a sjednici 

su nazočili sljedeći članovi Povjerenstva: Đurđica Ivković, dipl. pravnica, voditeljica Ureda 

za unaprjeđenje kvalitete studiranja, prof. dr. sc. Milovan Tatarin, predstavnik nastavnika, izv. 

prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog, predstavnica nastavnika, Sanja Španja, predstavnica 

asistenata, doc. dr. sc. Ivana Jozić, predstavnica nastavnika, dr. sc. Ana Kurtović, predstavnica 

asistenata, Maja Bungić, predstavnica studenata i Zvonimir Glavaš, predstavnik studenata. 

Uz prethodno opravdanje izostanka, sjednici nisu prisustvovali mr. sc. Ljubica Matek, 

predstavnica asistenata, Mirjana Foro, predstavnica studenata i Ivica Vuletić, predstavnik 

vanjskih dionika. 

Nadalje, sjednici nije nazočila Marina Vinaj, predstavnica vanjskih dionika. 

Sjednicu je otvorila i vodila predsjednica Povjerenstva doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović, 

pozdravila prisutne, te predložila sljedeći dnevni red: 

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Povjerenstva 

2. Mentorstvo 

3. Indikatori izvannastavnih aktivnosti studenata 

4. Preporuke uz Izvješće Radne skupine za praćenje Strategije FFOs 

5. Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete na FFOs 

6. Preporuka za izobrazbu nastavnog i nenastavnog osoblja 

7. SWOT-analiza 

8. Različito 

 

Ad. 1) 

 

Zapisnik sa prošle sjednice, održane 27. lipnja 2012. jednoglasno je usvojen, također i dnevni 

red. 

 

Ad. 2) 

 

Izvršena je kratka analiza i prepravci hodograma koji se odnosi na teme mentorskih sastanaka, 

a članovi Povjerenstva su se složili da je struktura hodograma odlično zamišljena. 

Vezano za mobilnost i izvannastavne aktivnosti studenata zaključak je da se izvješća predaju 

20. lipnja, a rok za predaju godišnjeg izvješća je kraj akademske godine odnosno 30. rujna. 
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Nakon kraće rasprave o tome kome se mentori mogu obratiti za pomoć, zaključeno je da se 

savjetodavno mogu obratiti predsjednici Povjerenstva, koja će ih, ovisno o problemu, uputiti 

kome se dalje trebaju obratiti kako bi se problem riješio. U tom su smislu dopunjene i upute 

mentorima. 

 

Ad. 3) 

 

Izvršena je analiza i prepravci navedenih aktivnosti u obrascu Mobilnost i izvannastavne 

aktivnosti studenata. 

Predloženo je da se dokument Preporuke uz izvješće Radne skupine za praćenje provedbe 

Strategije FFOs uklope u indikatore izvannastavnih aktivnosti studenata. OVO SAMO 

OBRIŠITE 

 

Ad. 4) 

 

Izvršena je kratka analiza i prepravci dokumenta Preporuke uz izvješće Radne skupine za 

praćenje provedbe Strategije FFOs. 

 

Ad. 8) 

 

Predsjednica Povjerenstva izvijestila je o komentarima Domagoja Burazina, voditelja Ureda 

za studentska pitanja o sastavljenoj anketi za studentsko ocjenjivanje rada Ureda za 

studentska pitanja. Također predsjednica Povjerenstva smatra kako je nužno provesti SWOT 

analizu Ureda za studentska pitanja, s čime su se složili svi članovi Povjerenstva, a izv. prof. 

dr. sc. Kornelija Petr Balog smatra kako bi cilj provođenja SWOT analize trebao biti 

smanjenje razine nezadovoljstva i izbjegavanje nerealnih očekivanja. 

Prof. dr. sc. Milovan Tatarin osmislio je i sastavio prijedlog uvođenja Otvorenog četvrtka, 

zamišljenog kao javno predavanje namijenjeno najširoj publici s ciljem popularizacije 

znanosti, a održavalo bi se svakog posljednjeg četvrtka u mjesecu na Filozofskom fakultetu. 

Zaključak je da se navedeni prijedlog uputi prodekanici za znanost i međunarodnu suradnju, 

izv. prof. dr. sc. Mariji Omazić. 

Sljedeća sjednica Povjerenstva održat će se 6. rujna 2012. s početkom u 11.00 sati. U idućoj 

akademskoj godini sjednice će se održavati srijedom. 

 

Dovršeno u 13,10 sati. 

 

 

 

 

Predsjednica Povjerenstva 

   doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović 


