
 

 

SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERAU OSIJEKU 

FILOZOFSKI FAKULTET 

POVJERENSTVO ZA UNAPRJEĐENJE I OSIGURANJE  

KVALITETE  

 

 

KLASA: 602-04/12-01/4 

URBROJ: 2158-83-07-12-62 

U Osijeku, 19. prosinca 2012. 

 

 

Z A P I S N I K 

 

sa 14. sjednice Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete održane 19 .prosinca 

2012. u sobi br. 51, s početkom u 10,00 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. Sanja Španja, predstavnica asistenata 

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

9. Danijel Jelaš, predstavnik vanjskih dionika 

10. Zvonimir Glavaš, predstavnik studenata 

11. Maja Bungić, predstavnica studenata 

12. Mirjana Foro, predstavnica studenata 

 

 

NENAZOČNI:  

1. dr. sc. Ana Kurtović, predstavnica asistenata 

 

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 13. sastanka Povjerenstva 

2. Prijedlog za nagrađivanje nastavnika 

3. Plan aktivnosti za upoznavanje sa sustavom kvalitete 

4. Prijedlog dokumenta o vrednovanju i ocjenjivanju studenata u okviru kolegija 

5. Različito. 
 

 

 



 

 

Takav je dnevni red u cijelosti prihvaćen. 

 

AD 1. 

Na zapisnik s 13. sjednice nije bilo primjedbi, te je jednoglasno prihvaćen 

 

AD 5. 

a) Đurđica Ivković je izvijestila povjerenstvo o radnjama poduzetima nakon prošle sjednice 

Povjerenstva. Voditeljica Ureda je kontaktirala prof. Borisa Badurinu koji će izraditi web-

arhitekturu buduće mrežne stranice sustava za kvalitetu prema utvrđenom predlošku. Profesor 

Badurina je preporučio da se konzultira asistentica Josipa Selthofer vezano uz dizajn same web 

stranice. Asistentica je pozvana na današnju sjednicu, te je nakon kratkog razgovora dobila 

osnovne smjernice na temelju kojih će predložiti dizajn stranice. Ona će i izraditi prijedlog koji 

će uputiti Povjerenstvu kako bi se utvrdio konačni željeni izgled web-stranice. Predviđeni rok 

za završetak izrade nove web-stranice je ožujak 2013. 

 

b) Đurđica Ivković je Povjerenstvo izvijestila da je provedena anketa o radu Ureda za 

studentska pitanja, te da se preko 930 studenata odazvalo na anketu. Ured za osiguravanje 

kvalitete je sve popunjene anketne upitnike obradio, koji su zatim poslani profesoru Badurini na 

daljnju obradu, kako bi dobili podatke na temelju kojih će se moći izraditi analiza.  

Vezano za ovu temu, Sanja Španja je izvijestila Povjerenstvo da je održala sastanak s 

referentima Ureda za studentska pitanja, i to Domagojem Burazinom i Idom Belaj, na kojem im 

je dala uputu kako izraditi SWOT-analizu Ureda. SWOT-analiza po završetku treba biti 

dostavljena Uredu za osiguravanje kvalitete. 

 

Nakon opširne rasprave uz sudjelovanje svih članova Povjerenstva. dogovoreno je da temeljem 

provedene ankete i SWOT analize Povjerenstvo napravi analizu rada Ureda za studentska 

pitanja s planom unapređenja i poboljšanja rada. 

 

c) Dubravka Božić Bogović je podsjetila da je Kornelija Petr Balog preuzela obvezu izrade 

preporuka za praćenje mrežnih stranica fakulteta. Kornelija Petr Balog je izvijestila da je 

angažirala kolegu Borisa Badurinu i još neke kolege sa svog Odsjeka, a oni će uvažavajući sve 

prijedloge oblikovati obrazac za analizu i praćenje mrežnih stranica. Članovi Povjerenstva iz 

reda studenata dobili su zadatak da do 24. prosinca daju svoje sugestije i primjedbe kako bi 

obrazac bio što kvalitetnije napravljen. Predvidivi rok izrade obrasca je sredina siječnja 2013. 

 

d) Mirjana Foro je izvijestila da upute Povjerenstva vezane za mentorski sustav od strane 

pojedinih mentora nisu dobro shvaćene, te su zbog toga studentima pogrešno interpretirane. 

Predsjednica Dubravka Božić Bogović će o tome izvijestiti Upravu. 

 

AD 4. 

Predsjednica Dubravka Božić Bogović je informirala Povjerenstvo da je obavila završne 

konzultacije vezane za izradu uputa o vrednovanju i ocjenjivanju studenata u okviru kolegija s 

prodekanicom za nastavu Vesnom Bagarić Medve. Time je izrada uputa koje će biti 

formalizirane u obliku Priručnika ili Preporuka došla u svoju posljednju fazu. 

 

 

AD 3. 

Sanja Španja je informirala Povjerenstvo da zajedno s Anom Kurtović planira osmisliti kratku, 

interaktivnu radionicu/prezentaciju/predavanje, kojim bi upoznale voditelje odsjeka i njihove 

zamjenike sa sustavom kvalitete (definiranje sustava, njegove vrijednosti, standardi i pravila, te 

opravdanost i svrsishodnost sustava). Materijali za ovu temu priliježu zapisniku. 



 

Povjerenstvo je raspravljalo i o načinima informiranja vanjskih dionika (škole, znanstvene 

institucije, knjižnice, udruženja kao što su Matica hrvatska i sl.) o sustavu kvalitete, te se kroz 

raspravu došlo do zaključka da se vanjskim dionicima informacije trebaju periodično 

prezentirati u vidu sažetaka u obliku newsletter-a. Zvonimir Glavaš je sugerirao da bi se na 

mrežnim stranicama fakulteta t.j. sustava kvalitete u obliku FAQ (često postavljana pitanja) 

studentima trebao prezentirati sustav kvalitete, a Povjerenstvo je tu ideju načelno podržalo. 

Zaključeno je da se o sustavu kvalitete šira javnost može informirati putem medija. 

 

 

AD 4. 

U raspravi vezanoj za nagrađivanje nastavnika Povjerenstvo je došlo do sljedećih zaključaka: 

- Upravi će se predložiti tri nagrade: nagrada za znanstveno-istraživački rad, nagrada za 

nastavni rad (rad sa studentima), te nagrada za rad u tijelima fakulteta i promociju fakulteta u 

društvenoj zajednici 

- kandidate za nagrade treba predložiti Uprava, a da bi se nagrada dodijelila potrebno je da za 

jednu kategoriju bude minimalno tri predloženika koji udovoljavaju uvjetima 

- nagrada se dodjeljuje na sjednici Fakultetskog vijeća u lipnju za prethodnu kalendarsku godinu 

- kriterije za svaku pojedinu nagradu je potrebno taksativno nabrojiti 

 

Dogovoreno je da će u obliku kružnog e-maila svi članovi Povjerenstva moći predložiti kriterije 

nagrađivanja, s tim da se profesor Milovan Tatarin zadužuje da sve prijedloge objedini do iduće 

sjednice Povjerenstva. 

 

 

Predsjednica Povjerenstva zakazala je sljedeći sastanak za 16. siječnja 2013. godine u 12 sati. 

 

Sastanak završen u 11,45 sati. 

 

 

 

 

Predsjednica Povjerenstva za unaprjeđivanje i 

osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja 

 

Doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović 


