
 

 

SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERAU OSIJEKU 

FILOZOFSKI FAKULTET 

POVJERENSTVO ZA UNAPRJEĐENJE I OSIGURANJE  

KVALITETE  

 

 

KLASA: 602-04/13-01/2 

URBROJ: 2158-83-07-13-2 

U Osijeku, 16. siječnja 2013. 

 

 

Z A P I S N I K 

 

sa 15. sjednice Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete održane 16. siječnja 

2013. 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. doc. dr. sc. Ivana Jozić, predstavnica nastavnika 

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

     kvalitete obrazovanja,  

5. dr. sc. Ljubica Matek, predstavnica asistenata  

6. dr. sc. Ana Kurtović, predstavnica asistenata 

7. Sanja Španja, predstavnica asistenata 

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

9. Zvonimir Glavaš, predstavnik studenata 

 

 

NENAZOČNI:  

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

2. Danijel Jelaš, predstavnik vanjskih dionika 

3. Maja Bungić, predstavnica studenata 

4. 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 14. sastanka Povjerenstva 

2. Prijedlog nagrađivanja nastavnika 

3. Plan aktivnosti s ciljem upoznavanja sa sustavom kvalitete 

4. WEB-stranice odsjeka (elementi, obrazac analize, upute) 

5. Razgraničenje poslova i ovlasti Ureda i Povjerenstva za kvalitetu 

6. Razno 
 



 

 

 

 

Takav je dnevni red u cijelosti prihvaćen. 

 

AD 1. 

Na zapisnik s 14. sjednice nije bilo primjedbi, te je jednoglasno prihvaćen 

 

AD 6. 

A) Predsjednica Dubravka Božić Bogović je informirala Povjerenstvo da je zbog vanjske 

prosudbe  nužno da nova mrežna stranica sustava za  kvalitetu bude dovršena u veljači. 

Ukoliko prof. Boris Badurina kojem je povjerena izrada web-arhitekture mrežne stranice 

sustava za kvalitetu prema predlošku definiranom na prethodnom sastanku  Povjerenstva, ne 

bude u mogućnosti izraditi konačni prijedlog u veljači, Đurđica Ivković će u ime Povjerenstva 

stupiti u kontakt s prodekanicom za razvojno-stručni rad prof. dr.sc Loretanom Farkaš Brekalo, 

te ju  zamoliti da se uključi u rješavanje problema, a sve kako bi mrežna stranica sustava za 

kvalitetu bila dovršena u navedenom roku. 

 

B) Dubravka Božić Bogović je izvijestila Povjerenstvo da je Ured za studentska pitanja izradio 

SWOT analizu. Na osnovu SWOT analize i rezultata ankete o radu Ureda za studentska pitanja 

provedene u prosincu, Povjerenstvo će dati konkretne preporuke za poboljšanje i unapređenje 

rada Ureda. 

 

C) Predsjednica Dubravka Božić Bogović je predložila da Ured za kvalitetu stupi u kontakt s 

AZVO-m kako bi se provjerilo koje je predradnje i procedure Fakultet dužan napraviti za 

postupak re-audita. 

 

D) Dubravka Božić Bogović je informirala Povjerenstvo  da je konačni oblik  naputaka i 

preporuka o vrednovanju i ocjenjivanju studenata u okviru kolegija usuglašen s prodekanicom 

za nastavu doc. dr. sc. Vesnom Bagarić Medve. Dogovoreno je da ove preporuke budu 

formalizirane u vidu dokumenta pod nazivom "Upute o vrednovanju i ocjenjivanju rada 

studenata u okviru kolegija" . 

 

AD 4. 

Povjerenstvo se usuglasilo i oko konačnog oblika prijedloga kojim je definiran minimalan nužni 

sadržaj mrežnih stranica odsjeka i katedri. Na toj će se osnovi izraditi Obrazac za praćenje 

mrežnih stranica. Takav obrazac će se prezentirati prodekanici za razvojno-stručni rad prof. dr. 

sc. Loretani Farkaš Brekalo. 

 

 

AD 3. 

Povjerenstvo je raspravljalo i o planu aktivnosti za upoznavanje sa sustavom kvalitete. Ana 

Kurtović i Sanja Španja su informirale Povjerenstvo da su osmislile kratku interaktivnu 

radionicu/prezentaciju/predavanje o sustavu kvalitete  (definiranje sustava, njegove vrijednosti, 

standardi i pravila, te opravdanost i svrsishodnost sustava). Materijali za ovu radionicu će na 

jednoj od sljedećih sjednica, najkasnije do kraja veljače, biti prezentirani članovima 

Povjerenstva, a  Povjerenstvo će zatim napraviti raspored i plan izvedbe radionica na odsjecima 

i katedrama. Predsjednica Povjerenstva  će o tome izvijestiti prodekanicu prof. dr. sc. Loretanu 

Farkaš Brekalo, te sastaviti dopis prema Upravi. 

Vezano za  načine informiranja vanjskih dionika (škole, znanstvene institucije, knjižnice, 

udruženja kao što su Matica hrvatska i sl.) o sustavu kvalitete, zaključeno je da je najbolje  

vanjskim dionicima informacije o sustavu kvalitete  periodično prezentirati u vidu sažetaka u 



 

obliku biltena-newsletter-a. Kornelija Petr Balog je sugerirala da se newsletter sustava za 

kvalitetu izradi po uzoru postojećeg biltena newsletter-a Odsjeka za informatologiju.  

Newsletter bi Povjerenstvo i Ured za kvalitetu izdavali periodično- svaka tri mjeseca ili prema 

potrebi. Ured za kvalitetu će proanalizirati bilten-newsletter Odsjeka za informatologiju, te će 

temeljem toga  Povjerenstvu dati prijedlog izgleda biltena sustava za kvalitetu. Predloženo je da 

bilten izrađuje Ured za kvalitetu. 

 

AD 5. 

Povela se rasprava o razgraničenju poslova i ovlasti Ureda i Povjerenstva za kvalitetu. Kao 

jedan primjer je istaknuto da se mora usuglasiti i formalizirati procedura kolanja svih 

dokumenata Ureda i Povjerenstva za kvalitetu prema Upravi. Ovim se primjerom željelo 

naglasiti da ukoliko u službene dokumente fakulteta nije primjereno unositi detaljne opise 

aktivnosti u smislu razgraničenja, to se može učiniti nekakvim internim dokumentom 

Povjerenstva i Ureda. Detaljnom razradom postigla bi se još veća učinkovitost i dodatno 

smanjila mogućnost nesporazuma, udvajanja poslova ili sl. 

 

AD 4. 

U raspravi vezanoj za nagrađivanje nastavnika Povjerenstvo je zaključilo da se Upravi trebaju 

predložiti tri vrste nagrada: nagrada za znanstveno-istraživački rad, nagrada za nastavni rad (rad 

sa studentima), te nagrada za stručni rad (preformuliran naziv nagrade u odnosu na ranije 

prijedloge). 

Povjerenstvo je raspravljalo i  o kriterijima vezanim za dodjelu nagrada, te se usuglasilo da svi 

kriteriji trebaju biti taksativno nabrojani, te  na slijedećem sastanku Povjerenstva biti  

formalizirani u vidu konačnog prijedloga, a koji će potom biti prezentiran Upravi. 

 

 

 

 

Predsjednica Povjerenstva zakazala je sljedeći sastanak za 23. siječnja 2013. godine u 12 sati. 

 

Sastanak završen u 13,45 sati. 

 

 

 

 

Predsjednica Povjerenstva za unaprjeđivanje i 

osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja 

 

Doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović 


