
 

 

SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERAU OSIJEKU 

FILOZOFSKI FAKULTET 

POVJERENSTVO ZA UNAPRJEĐENJE I OSIGURANJE  

KVALITETE  

 

 

KLASA: 602-04/12-01/4 

UR. BROJ: 2158-83-07-12-60 

U Osijeku, 5.prosinca 2012. 

 

 

Z A P I S N I K 

 

sa 13. sjednice Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete održane 5.prosinca 

2012. u sobi br. 40, s početkom u 12,00 sati 

 

 

NAZOČNI: 

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

2. izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog, predstavnica nastavnika 

3. prof. dr. sc. Milovan Tatarin, predstavnik nastavnika 

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

5. Đurđica Ivković, dipl. pravnica, voditeljica Ureda za unaprjeđenje  

  kvalitete obrazovanja,  

6. dr. sc. Ljubica Matek, predstavnica asistenata  

7. dr. sc. Ana Kurtović, predstavnica asistena 

8. Sanja Španja, predstavnica asistenata 

9. Danijel Jelaš, predstavnik vanjskih dionika 

10. Zvonimir Glavaš, predstavnik studenata 

 

NENAZOČNI:  

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

2. Maja Bungić, predstavnica studenata 

3. Mirjana Foro, predstavnica studenata 

 

Zapisničar: Vladimir Poličić 

 

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

pozdravila prisutne, te predložila sljedeći  

 

 DNEVNI RED : 

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 12. sastanka Povjerenstva 

2. Web-stranica kvalitete 

3. Plan aktivnosti s ciljem upoznavanja studenata, vanjskih dionika i osoblja FFOS-a 

sa sustavom kvalitete 

4. Prijedlog dokumenta o vrednovanju rada studenata u okviru kolegija 

5. Prijedlog nagrađivanja nastavnika 

6. Različito 

 

 



 

 

 

Takav je dnevni red u cijelosti prihvaćen. 

 

AD 1. 

Na priloženi tekst zapisnika prof. Tatarin je predložio izmjenu u smislu da se naznači da je 

radna skupina za izradu mrežne stranice kvalitete imenovana na prošlom sastanku Povjerenstva. 

Tako izmijenjeni zapisnik s 12. sjednice jednoglasno je prihvaćen. 

 

 

AD 6. 

a) Povjerenstvo je raspravljalo o preporukama vezanim za mentorski sustav. Ljubica Matek je 

predložila da se izvrši promjena rasporeda mentorskih sastanaka na način da se ne dupliraju 

mentorski sastanci kod dvopredmetnih studija. Povjerenstvo je donijelo zaključak da plan 

mentorskih sastanaka kod dvopredmetnih studija treba napraviti tako da se za svaki studij održi 

po dva sastanka što bi ukupno činilo četiri sastanka, koliko ih ima i kod jednopredmetnih 

studija. Na temelju te odluke Kornelija Petr Balog se obvezala napraviti plan t.j. raspored 

mentorskih sastanaka. 

 

b) Predsjednica Povjerenstva Dubravka Božić Bogović izvijestila je da je na Fakultetskom 

vijeću usvojen prijedlog Povjerenstva, te je imenovana radna skupina- Organizacijski odbor za 

provođenje "Otvorenog četvrtka" 

 

c) Đurđica Ivković je u ime radne skupine za praćenje kvalitete Ureda za studentska pitanja 

Povjerenstvo izvijestila da je prof. Boris Badurina izradio konačni obrazac anketnog upitnika o 

radu Ureda, koji je prilagođen za obradu. Izrađen je i raspored anketiranja studenata koje će se 

održati od 10. do 14. prosinca 2012. 

 

d) Dubravka Božić Bogović izvijestila je Povjerenstvo da je prijedlog Povjerenstva vezan za 

studentsko nagrađivanje implementiran u praksi. 

 

e) Predsjednica je informirala Povjerenstvo da je radna skupina za analizu studijskih programa 

(ishodi učenja, studentske kompetencije i dr.) održala sastanak s prodekanom za studijske 

programe i studente Damirom Hasenayem na kojem su načelno dogovoreni elementi, 

mehanizmi i načini praćenja. Nakon što radna skupina izradi konkretne prijedloge, ponovno će 

se održati sastanak s prodekanom radi analize prijedloge i njegove operacionalizacije. 

 

f) Povjerenstvo je uzimajući u obzir preporuke prof. Željka Uvanovića, predsjednika Radne 

skupine za analizu mrežnih stranica., zaključilo da bi trabalo dopuniti postojeći dokument 

preporuka za izgled mrežnih stranica Fakulteta te obrazac za njihovu analizu koji bi koristila 

radna skupina za analizu mrežnih stranica. Time bi bilo pojašnjeno koji su obvezni elementi 

mrežnih stranica svakog odsjeka. Rok za konačno definiranje preporuka i obrazaca je siječanj 

2013. Toga se zadatka prihvatila Kornelija Petr Balog, a u njegovu će provedbu uključiti i 

kolege s Odsjeka za informatologiju. 

Nadovezujući se na ovu temu, Kornelija Petr Balog je sugerirala da bi se trebalo razmisliti o 

preuređenju i novom ustroju mrežnih stranica Filozofskog fakulteta uopće, te da bi se u tom 

smislu mogli angažirati i studenti pete godine studija informatologije. 

 

g) Predsjednica je informirala Povjerenstvo o planu usavršavanja nastavnika za slijedeću 

godinu. Pri tomu je pobrojala sve do sada predložene teme stručnog usavršavanja. Povjerenstvo 

je ovakav plan prihvatilo u cijelosti. 



 

Na ovu temu se nadovezao Danijel Jelaš koji je predložio Povjerenstvu da razmisli o 

usavršavanju u radu s bazama podataka u programu Microsoft Access istaknuvši da se radi o 

vrlo korisnom alatu. 

 

AD 2. 

Radna skupina za rekonstrukciju mrežne stranice sustava kvalitete je Povjerenstvu predstavila 

dorađeni prijedlog rekonstrukcije mrežne stranice. Na temelju prijedloga se povela rasprava. 

Tijekom rasprave došlo su do slijedećih zaključaka: 

- potrebno je sustavno ujednačiti formu dokumenata na web stranici kvalitete- na način da prva 

riječ označava "karakter" dokumenta (da li je riječ o statutu, pravilniku , obrascu i sl.) te da 

bude napisana kapitalom, a da se u nazivu piše cijeli naslov dokumenta 

- temeljne dokumente treba strukturirati hijerarhijski- od najvažnijeg prema manje važnima  

- forma dokumenta u smislu naslova te samog oblika dokumenta (font, paragrafi, proredi i.t.d.) 

mora također biti ujednačena 

- dokumenti na web stranici kvalitete bi trebali biti u .pdf formatu 

- za lekturu, korekturu i ujednačavanje uređenja dokumenata zadužen je Milovan Tatarin, a za 

postavljanje na web stranice Đurđica Ivković 

Ovaj konačni prijedlog izgleda web stranice sustava kvalitete Đurđica Ivković treba izložiti 

prodekanici za razvojno-stručni rad Loretani Farkaš Brekalo koja će poduzeti radnje potrebne 

za izradu nove web stranice.  

 

 

AD 4. 

Predsjednica Povjerenstva je informirala Povjerenstvo da će prijedlog dokumenta - naputaka o 

ocjenjivanju i vrednovanju rada studenata biti ugrađen u tekst naputka prodekanice za nastavu 

Vesne Bagarić Medve. 

Nakon rasprave o pojedinim elementima ovog dokumenta, Povjerenstvo je odlučilo da svaki od 

članova povjerenstva izradi po jedan primjer opisa vrednovanja za neki od kolegija (tablica 4 

trenutnog prijedloga) te da ga pošalje predsjednici Povjerenstva Dubravki Božić Bogović, a na 

temelju toga će se izraditi konačni prijedlog Naputaka o ocjenjivanju i vrednovanju rada 

studenata. 

Što se tiče izrade teksta pravilnika o ocjenjivanju Đurđica Ivković je pojasnila da odredbe 

sveučilišnog Pravilnika o studijima i studiranju vrijede i moraju se primjenjivati na svim 

sastavnicama našeg Sveučilišta te se stoga ne može izraditi vlastiti pravilnik. 

 

 

 

 

Predsjednica Povjerenstva zakazala je sljedeći sastanak za 19. prosinca 2012. godine u 10 sati. 

 

Sastanak završen u 14,00 sati. 

 

 

 

 

Predsjednica Povjerenstva za unaprjeđivanje i 

osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja 

 

Doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović 


