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Z A P I S N I K 

 

sa 20. sjednice Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete održane 1.ožujka  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. Mirjana Foro, predstavnica studenata 

 

NENAZOČNI:  

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

2. dr. sc. Ana Kurtović, predstavnica asistenata  

3. Sanja Španja, predstavnica asistenata 

4. dr. sc. Marina Vinaj, predstavnica vanjskih dionika 

5. mr. sc. Danijel Jelaš, predstavnik vanjskih dionika 

6. Maja Bungić, predstavnica studenata 

7. Zvonimir Glavaš, predstavnik 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 19. sjednice Povjerenstva  

2. Analiza ESG standarda FFOS 

3. Mrežna stranica sustava za kvalitetu 

4. Razno 

 

Takav je dnevni red u cijelosti prihvaćen. 

 

 



 

AD 1. 

 

Na zapisnik s 19. sjednice nije bilo primjedbi, te je jednoglasno prihvaćen 

 

 

AD 4. 

 

A) Predsjednica Povjerenstva je prezentirala završnu verziju izvješća o radu Ureda za 

studentska pitanja. Na predloženi dokument članovi Povjerenstva nisu imali nikakvih primjedbi, 

te su ga jednoglasno usvojili.  Ovo izvješće,  kojeg će sastavni dio biti i Preporuke Povjerenstva 

za unapređivanje rada Ureda za studentska pitanja, zajedno s rezultatima ankete o radu Ureda, 

te SWOT analizom Ureda za studentska pitanja – dostavit će se Upravi odnosno prodekanu za 

studijske programe i studente prof. dr. sc. Damiru Hasenayu, te voditelju Ureda za studentska 

pitanja Domagoju Burazinu. 

 

B) Vezano za format životopisa koji bi trebao biti jednoobrazan i kao takav primijenjen na svim 

mrežnim stranicama fakulteta predsjednica Dubravka Božić Bogović je izvijestila Povjerenstvo 

da je prijedlog  oblika i formata životopisa prezentiran prodekanici za razvojno-stručni rad prof. 

dr. sc. Loretani Farkaš Brekalo. Uprava će o ovom prijedlogu raspraviti na dekanskom kolegiju, 

te nakon toga dostaviti očitovanje Povjerenstvu.  

 

C) Dubravka Božić Bogović je informirala Povjerenstvo o načelnoj odluci Uprave, da u 

postupak re-audita naša institucija ipak ne ide ove godine, nego 2014. ili 2015. godine. S tim u 

svezi odluka Uprave je i da se izrada novog dokumenta Strategije ipak neće povjeriti 

profesionalcima t.j. specijaliziranoj agenciji, a kako je to prvotno bilo planirano, nego će se taj 

dokument izraditi na našoj instituciji. Nova Strategija zahtijevat će reviziju Priručnika o 

kvaliteti, a na temelju tih dokumenata će se donijeti mišljenje i uobličiti dokument koji bi 

razgraničavao poslove i ovlasti Povjerenstva i Ureda za kvalitetu. 

 

D) Predsjednica je izvijestila Povjerenstvo, da je uvažavajući sugestije prodekana za studijske 

programe i studente prof. dr. sc. Damira Hasenaya, formuliran konačan prijedlog o imenovanju 

studenata- tutora. Budući da članovi Povjerenstva nisu imali nikakvih dodatnih primjedbi niti 

sugestija na ovaj prijedlog, on će u formi Preporuke za imenovanje studenata tutora biti 

proslijeđen prodekanu Hasenayu. Sastavni dio Preporuke bit će i Prilog kojim se opisuju zadaci 

studenata- tutora. 

 

AD 2. 

 

Budući da je Uprava od Povjerenstva zatražila mišljenje i analizu o stupnju razvijenosti sustava 

osiguranja kvalitete u odnosu na ESG standarde, članovi Povjerenstva su raspravljali  o 

implementiranosti sustava kvalitete prema svakom od navedenih standarda. Nakon duže i 

konstruktivne rasprave, članovi Povjerenstva su iznoseći svoja mišljenja i primjedbe,  usuglasili 

stavove vezane za ovu temu. Na temelju toga će biti uobličen dokument – Analiza stupnja 

razvijenosti sustava osiguranja kvalitete na našoj instituciji koji će se proslijediti Upravi. 

 

AD 3. 

 

Predsjednica Dubravka Božić Bogović je izvijestila Povjerenstvo o činjenici da profesor Boris 

Badurina, koji je zadužen za  web-arhitekturu buduće mrežne stranice sustava za kvalitetu - nije 

izradio stranicu sukladno utvrđenom predlošku. Nakon kratke rasprave usuglašen je stav  o 

potrebi da nova mrežna stranica  bude dizajnirana u skladu s naputcima Povjerenstva. Na 

temelju ovog zaključka dogovoreno je da Đurđica Ivković kontaktira profesora Badurinu i još 



 

jednom naglasi da je nužno da nova mrežna stranica bude izrađena u skladu s prijedlogom 

Povjerenstva. 

 

 

Sastanak završen u 14,00 sati. 

 

 

 

 

Predsjednica Povjerenstva za unaprjeđivanje i   

osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja 

Doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović 


