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Z A P I S N I K 
 
sa 9. sjednice Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete održane 20. rujna 
2012. u sobi br. 40, s početkom u 11,00 sati 
 
 
NAZOČNI: 

1. doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović, predsjednica 
2. prof. dr. sc. Milovan Tatarin, član 
3. izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog, predstavnica nastavnika  
4. Đurđica Ivković, dipl. pravnica, voditeljica Ureda za unaprjeđenje  

    kvalitete studiranja,  
5. doc. dr. sc. Ivana Jozić, predstavnica nastavnika 
6. dr. sc. Ana Kurtović, predstavnica asistenata 
7. mr. sc. Ljubica Matek, predstavnica asistenata  
8. Mirjana Foro, predstavnica studenata 
9. Maja Bungić, predstavnica studenata 

 
NENAZOČNI:  

1. mr. sc. Marina Vinaj, predstavnica vanjskih dionika 
2. Sanja Španja, predstavnica asistenata 
3. Ivica Vuletić, predstavnik vanjskih dionika 
4. Zvonimir Glavaš, predstavnik studenata 

 
Zapisničar: Slavica Svalina 
 
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 8. sastanka Povjerenstva 

2. Plan rada Povjerenstva za kvalitetu za akademsku 2012./2013. 
3. Jedinstven način objave kriterija za sve kolegije  
4. Različito. 

 
Takav je dnevni red u cijelosti prihvaćen. 
 
 



 

AD 1. 
Zapisnik s 8. sjednice jednoglasno je prihvaćen. 
 
 
AD 4. 
Predsjednica doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović obavijestila je prisutne kako ima dosta 
zainteresiranih studenta za Alumni klub. 
Izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog obavila je razgovor s dekanicom u vezi osnivanja 
Alumni kluba, čime je dekanica vrlo zadovoljna i spomenula je bi postojala i mogućnost 
dodjele nekih prostorija za Klub u novoj zgradi fakulteta, a pitanje žiga i druga organizacijska 
pitanja bit će prepuštena rukovodstvu kluba koje će biti izabrano na izbornoj skupštini. Za 
pravne stvari vezano uz izbornu skupštinu treba kontaktirati tajnika. 
Za osobu koja bi održala uvodno predavanje na izbornoj skupštini predložen je Zvonimir 
Glavaš, student 2 godine diplomskog studija. Predložena tema uvodnog predavanja je 
Položaj i uloga društvenih i humanističkih znanosti u suvremenom društvu (uz osvrt na EU 
dokument Horizon 2020). 
Zaključeno je da se osnivačka skupština Alumni kluba održi u listopadu 2012. godine te da 
treba isplanirati detalje. Prof. Tatarin kontaktirat će Luku Paljetka koji ima iskustvo u 
funkcioniranju zadarskog alumni-kluba, a kontaktirat će i vanjskog dionika Ivicu Vuletića 
budući da je pokazao zanimanje za aktivno sudjelovanje u radu kluba te radi pomoći u izradi 
popisa alumnija. 
Predloženo je da izbornu skupštinu pozdravi dekanica uz prikazivanje ppt prezentacije 
fakulteta koja je bila prikazana i na proslavi 50 godina Fakulteta te da program ne bi trebao 
trajati duže od 35 do 45 minuta. 
 
Prof. Tatarin nazočio je sastanku voditelja odsjeka i iznio prijedlog o Otvorenom četvrtku, 
gdje bi se održavala razna aktualna i popularna predavanja. Ideja je dobro prihvaćena, pa će 
se do 31. listopada prikupiti obrasci s potencijalnim predavačima i temama, a koje treba 
dostaviti prof. Tatarinu. 
 
Doc. Božić Bogović obavijestila je Povjerenstvo kako je održan sastanak s prodekanicom 
doc. dr. sc. Vesnom Bagarić Medve i dr. sc. Vesnom Bjedov, voditeljicom Odsjeka za 
cjeloživotno obrazovanje u vezi edukacije nastavnika i od predloženih radionica odabrane su 
4. Na tom je sastanku utvrđeno da će Odsjek isplanirati i provesti edukaciju, a izvješće će biti 
dano na uvid Povjerenstvu.  
Prodekanicom Bagarić Medve smatra da je prijedlog za nagrađivanje nastavnika, kojega je 
Povjerenstvo ukratko raspravilo vezano uz preporuke po SWOT-analizi, vrlo pozitivan i da bi 
ga trebalo provesti. 
 
Doc. Božić Bogović zatim je pročitala dopis prodekana prof. dr. sc. Damira Hasenaya u 
kojem je komentirao prijedloge Povjerenstva. Svaka je točka razmotrena te su mnoge 
usvojene i na njihovoj su osnovi prijedlozi dopunjeni, dok je zaključeno da će se o ostalima 
Povjerenstvo očitovati pismenim putem prodekanu Hasnayu. Glavni je zaključak da 
Povjerenstvo ostaje pri uvjerenju da svi prijedlozi (za uvođenje mentorskog sustava, 
mehanizma pohvala i pritužbi i studentskog bontona) imaju osnovu da budu prihvaćeni, kako 
na osnovu preporuka AZVO-a i unutarnje prosudbe, tako i na osnovu dokumenata fakulteta 
koji se odnose na sustav kvalitete, ali i na osnovu iskustva i stvarnih potreba. Sustav 
mentorstva kakav postoji nije dovoljno učinkovit te Povjerenstvo smatra da ga treba učiniti 
učinkovitim (na način da postane obvezan i da se redovito prati) ili ga treba ukinuti i 
eventualno nadomjestiti nekim drugim mehanizmima koji bi bili funkcionalni, a zadovoljavali 
iste potrebe. 
 
 
 
 



 

AD 2. 
Predsjednica Povjerenstva doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović iznijela je prijedlog Plana 
rada Povjerenstva za akademsku godinu 2012./13. koji je izrađen prema preporukama 
AZVO-a i unutarnje prosudbe, Priručnika za kvalitetu FFOs-a i Strategije razvoja FFOs-a. 
 
O predloženim aktivnostima Povjerenstva raspravljalo se pojedinačno te je donesen Plan 
rada Povjerenstva za ak. god. 2012./13. i bit će upućen na Fakultetsko vijeće u rujnu 2012.: 
- Upoznati Fakultetsko vijeće s radom Povjerenstva za kvalitetu: Izvješće o radu 

Povjerenstva u akademskoj godini 2011./2012. 
- Izraditi dokument Strategije osiguravanja kvalitete 
- Izvješće o radu sustava za pomoć studentima 
- Izborna skupština Alumni-kluba 
- Izraditi plan aktivnosti s ciljem upoznavanja studenata, vanjskih dionika i osoblja 

Filozofskog fakulteta u Osijeku sa sustavom kvalitete 
- Provedba aktivnosti s ciljem upoznavanja studenata, vanjskih dionika i osoblja 

Filozofskog fakulteta u Osijeku sa sustavom kvalitete 
- Imenovati radnu skupinu Povjerenstva za kvalitetu za ispitivanje interesa i potreba 

nastavnika i stručno-administrativnog osoblja za usavršavanjem 
- Imenovati radnu skupinu Povjerenstva za kvalitetu za praćenje rada Ureda za studentska 

pitanja 
- Sastanak s mentorima radi informiranja o mentorskom sustavu 
- Prijedlog dokumenta o vrednovanju rada studenata u okviru kolegija 
- Provedba ankete za ispitivanje zadovoljstva studenata radom Ureda za studentska 

pitanja 
- Izraditi preporuke o izlaznim kompetencijama završenih studenata 
- Utvrditi pokazatelje i mehanizme za mjerenje dostignutih ishoda učenja studijskih 

programa 
- Razgraničenje poslova i ovlasti Ureda i Povjerenstva za kvalitetu 
- Izraditi prijedlog oblika podrške nastavnicima koji na temelju rezultata samoevaluacije ili 

studentske evaluacije prepoznaju nedostatnu razinu nastavničkih kompetencija 
- Predložiti način i oblike redovitog informiranja javnosti 
- Osmisliti načine aktivnog uključivanja Studentskoga zbora u sustav kvalitete 
- Analiza mentorskoga sustava 
- Izvješće Radne skupine Povjerenstva za kvalitetu za provedbu ispitivanja interesa i 

potreba nastavnika i stručno-administrativnog osoblja za usavršavanjem 
- Preporuke za izobrazbu nastavnika i nenastavnog osoblja 
- Izvješće o mentorskom sustavu za ak. god. 2012/13. 
- Plan rada Povjerenstva za kvalitetu za 2013/14. 
- Preporuke za postupanje po provedenoj SWOT-analizi Filozofskog fakulteta i ustrojbenih 

jedinica  
- Izvješće i preporuke na osnovu analize ankete za ispitivanje zadovoljstva studenata 

radom Ureda za studentska pitanja i SWOT-analiza Ureda za studentska pitanja 
- Preporuke po izvješćima Radne skupine za analizu mrežnih stranica Filozofskog 

fakulteta 
- Preporuke po izvješću o kvaliteti nastave i uspješnosti studenata u nastavi 
- Preporuke po izvješću o znanstveno-istraživačkom i stručnom radu 
- -Preporuke po izvješću o međunarodnoj suradnji 
- Preporuke po izvješćima o rezultatima studentskih i nastavničkih anketa 
- Studentsko vrjednovanje nastave 
- Nastavničko vrjednovanje nastave 
 
Plan rada Povjerenstva sa svim aktivnostima i vremenskim rokovima, prilog su ovom 
zapisniku. 
 



 

Zbog dužine sastanka točka 3. dnevnog reda prebačena je kao točka za sljedeću sjednicu 
Povjerenstva. 
 
 
 
 
Sastanak završen u 14,15 sati. 
 
 

Predsjednica Povjerenstva 
 

   Doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović 
 
 
 

 

 


