
 

 

SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERAU OSIJEKU 

FILOZOFSKI FAKULTET 

POVJERENSTVO ZA UNAPRJEĐENJE I OSIGURANJE  

KVALITETE  

 

 

KLASA: 602-04/13-01/2 

URBROJ: 2158-83-07-13-24 

U Osijeku, 17.  travnja 2013. 

 

 

Z A P I S N I K 

 

s 22. sjednice Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete održane 17. travnja 

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. dr. sc. Marina Vinaj, predstavnica vanjskih dionika 

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

 

NENAZOČNI:  

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

2. Sanja Španja, predstavnica asistenata 

3. Maja Bungić, predstavnica studenata 

4. Mirjana Foro, predstavnica studenata 

5. 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 21.sjednice Povjerenstva  

2. Izvješće o praćenju strategije 2012. 

3. Prijedlog nagrađivanja nastavnika 

4. Dugoročni plan rada PZK 

5. Razno 

 

Takav je dnevni red u cijelosti prihvaćen. 

 



 

 

AD 1. 

 

Na zapisnik s 21. sjednice nije bilo primjedbi, te je jednoglasno prihvaćen 

 

 

AD 5. 

 

A) Predsjednica Dubravka Božić Bogović je izvijestila Povjerenstvo da je koordinaciju 

„Otvorenog četvrtka“  preuzela Ljubica Matek te da je kompletan program za ovaj projekt javno 

obznanjen i objavljen na mrežnim stranicama Filozofskog fakulteta. Ljubica Matek je 

istovremeno informirala Povjerenstvo i o činjenici da je projekt najavljen u lokalnim tiskanim i 

elektronskim medijima. 

 

B) Vezano za Izvješće Povjerenstva po provedenoj anketi o Uredu za studentska pitanja 

Dubravka Božić Bogović  je upoznala Povjerenstvo da prodekan za studijske programe i 

studente prof. dr. sc. Damir Hasenay, kao i tajnik Filozofskog fakulteta  Vlado Fotak, nisu 

mogli reagirati na ovaj dokument,  jer nisu na uvid dobili kompletnu dokumentaciju, odnosno 

nisu imali uvid u Komentare studenata o radu Ureda. Nastavno na ovu temu Povjerenstvo se 

usuglasilo oko stava da je u fakultetskom Priručniku za osiguravanje kvalitete obrazovanja 

sporna i nejasna formulacija o tomu tko sve ima pravo na cjeloviti uvid svih dokumenata 

nastalih po provedenoj anketi o radu Ureda za studentska pitanja, te da bi se novim Priručnikom 

ovo pitanje trebalo precizno i nedvosmisleno definirati.  

 

C)  Dubravka Božić Bogović je informirala Povjerenstvo da je nova mrežna stranica sustava 

kvalitete u punoj funkciji, te da svi članovi Povjerenstva mogu dati sugestije za eventualne 

preinake u pogledu forme i sadržaja stranice. 

 

D) Vezano za praćenje pokazatelja kvalitete poslijediplomskih doktorskih studija predsjednica 

Povjerenstva izvijestila  da ovi studiji morati provesti postupak samoanalize budući da ih uskoro 

očekuje postupak reakreditacije. Po provedenoj samoanalizi, a na temelju pokazatelja iskazanih 

u njoj, Povjerenstvo će donijeti Preporuke za unaprjeđenje poslijediplomskih doktorskih studija 

 

E)  Predsjednica Dubravka Božić Bogović je izvijestila Povjerenstvo da će studentska anketa 

svakako biti provedena u svibnju, samo je upitno da li će to biti jedinstvena sveučilišna 

studentska anketa  ili anketa samo na razini našeg Fakulteta. Raspravljalo se i o mogućnosti  

promjene pitanja i formulacija u samoj anketi, te je zaključeno da Povjerenstvo može svoje 

sugestije po tom pitanju proslijediti  Radnoj skupini za izradu studentske ankete 

 

F)  Dubravka Božić Bogović je ukratko informirala Povjerenstvo da Uprava  priprema sastanak 

na kojem će se raspravljati o  razgraničenju poslova i ovlasti Ureda i Povjerenstva za kvalitetu, 

a kojem će biti nazočni predstavnik Uprave, te predsjednica Povjerenstva za kvalitetu, te 

voditeljica Ureda za kvalitetu   

 

AD 2. 

 

Povjerenstvo je raspravljalo o Izvješću radne skupine za provedbu Strategije Fakulteta za 2012. 

Nakon kraće rasprave Povjerenstvo se usuglasilo da će članovi svoje sugestije i primjedbe na 

spomenuto Izvješće poslati pismenim putem predsjednici Dubravki Božić Bogović do 

ponedjeljka 22. travnja. Na temelju tih sugestija  bit će formaliziran dokument – Preporuke po 

Izvješću radne skupine za provedbu Strategije. 

 



 

 

AD 3. 

 

Dubravka Božić Bogović je informirala Povjerenstvo o sastanku održanom s tajnikom Fakulteta 

a kojem je tema bio prijedlog  nagrađivanja nastavnika i nenastavnog osoblja. Nakon rasprave 

je zaključeno da će se konačna preporuka Povjerenstva po ovom pitanju donijeti na jednoj od 

idućih sjednica. 

 

 

AD 4. 

 

Povela se rasprava i o dugoročnom planu rada Povjerenstva za kvalitetu. Članovi Povjerenstva 

su se usuglasili oko osnovnih elemenata koje bi trebao imati ovaj dokument, a eventualne 

dodatne sugestije po ovom pitanju članovi trebaju poslati pismenim putem Vladimiru Poličiću u 

Ured za kvalitetu do ponedjeljka 22. travnja. Nakon toga će Ured za kvalitetu u dogovoru s 

predsjednicom Povjerenstva uobličiti konačan dokument koji će biti proslijeđen na usvajanje 

Fakultetskom vijeću  

 

 

Sastanak završen u 14,20 sati. 

 

 

 

 

Predsjednica Povjerenstva za unaprjeđivanje i   

osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja 

Doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović 


