
 

 

SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERAU OSIJEKU 

FILOZOFSKI FAKULTET 

POVJERENSTVO ZA UNAPRJEĐENJE I OSIGURANJE KVALITETE  

 

 

KLASA: 602-04/13-01/2 

URBROJ: 2158-83-07-13-31 

U Osijeku, 22. svibnja 2013. 

 

 

Z A P I S N I K 

 

s 23. sjednice Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete održane 22. svibnja 

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. dr. sc. Ljubica Matek, predstavnica asistenata 

4. dr. sc. Ana Kurtović, predstavnica asistenata  

5. Maja Bungić, predstavnica studenata 

 

NENAZOČNI:  

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

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

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

kvalitete obrazovanja 

4. Sanja Španja, predstavnica asistenata 

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

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

7. Mirjana Foro, predstavnica studenata 

8. 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 22. sjednice Povjerenstva  

2. Nagrađivanje nastavnika 

3. Dokument - paket informacija za studente tutore 

4. Razno  

 

 

Takav je dnevni red u cijelosti prihvaćen. 

 

 



 

AD 1. 

 

Na zapisnik s 22. sjednice nije bilo primjedbi, te je jednoglasno prihvaćen 

 

 

AD 4. 

 

A) Predsjednica Dubravka Božić Bogović je izvijestila Povjerenstvo o dosad održanim  

predavanjima u ciklusu „Otvoreni četvrtak“. Povjerenstvo je na temelju iznesenog sa 

zadovoljstvom konstatiralo da je posjećenost premašila ranija očekivanja što dokazuje da su 

teme za ova predavanja dobro odabrane, te da su prezentirane na popularan način.  

 

B) Vezano za web-stranicu Sustava za osiguravanje kvalitete , povela se rasprava o podstranici 

„FFOS u medijima“ (Press clipping). Nakon kraće rasprave Povjerenstvo se usuglasilo da bi tu 

stranicu trebalo prezentirati na drugačiji način jer velik broj vijesti objavljen na ovoj stranici nju 

čini nepreglednom. S tim u svezi dan je prijedlog da djelatnici Ureda za kvalitetu procijene koje 

su vijesti za objavu na ovoj stranici, a koje kategorije vijesti eventualno treba zanemariti 

odnosno ne objavljivati. Zaključeno je da će članovi Povjerenstva pregledati "FFOS u 

medijima" te da će na sljedećem sastanku iznijeti svoje konkretne primjedbe i preporuke, a da 

će Povjerenstvo tada donijeti konačne zaključke. 

 

C)  Dubravka Božić Bogović je informirala Povjerenstvo o sastanku održanom s prodekanicom 

za znanost i međunarodnu suradnju izv. prof. dr. sc. Marijom Omazić kojem je tema bila  

reakreditacija, odnosno skorašnje tematsko vrednovanje doktorskih studija koje će provesti 

AZVO. Tematskom vrednovanju, prethodi izvješće (samoanaliza) o radu doktorskih studija, a 

na temelju tog izvješća Povjerenstvo će dati Preporuke za unapređenje doktorskih studija. 

 

D) Ljubica Matek je izvijestila Povjerenstvo da je u skladu sa sugestijama dobivenim sa svih 

Odsjeka, izradila konačnu verziju upitnika za poslodavce kojom se analiziraju kompetencije 

bivših studenata Filozofskog fakulteta. Ovi upitnici bit će proslijeđeni Uredu za kvalitetu, koji 

će potom s prodekanom za studijske programe i studente prof. dr. sc. Damirom Hasenayom 

definirati daljnje korake (izrada online-ankete, termin provođenja ankete itd.)  

 

E)  Povela se rasprava i o modelima i načinima suradnje Povjerenstva i Studentskog zbora 

Filozofskog fakulteta. Nakon kraće rasprave Povjerenstvo se usuglasilo da bi se prije prijedloga 

o  modalitetima suradnje trebale prikupiti sve relevantne informacije o Studentskom zboru, te u 

obliku sažetog izvješća prezentirati na jednoj od narednih sjednica Povjerenstva. Mada su već 

dana određena zaduženja vezana uz ovu točku Godišnjega plana rada povjerenstva, 

predsjednica je predložila da se s redefiniranjem tih zadaća sačeka dok se ne provede (ili ne 

provede, ali po odluci Povjerenstva i/ili Uprave) razgraničenje poslova Povjerenstva i Ureda 

kako bi se zadaće mogle podijeliti u skladu s (mogućim) budućim zaključcima. 

 

 

AD 2. 

 

Predsjednica je Povjerenstvu prezentirala dokument vezan za nagrađivanje nastavnika i 

nenastavnog osoblja koji je u odnosu na prijašnje verzije ovog dokumenta, dorađen u skladu sa 

sugestijama tajnika Fakulteta. Nakon kraće rasprave Povjerenstvo je dalo nekoliko sugestija za 

izmjene ovog prijedloga. Na temelju tih sugestija  bit će formaliziran dokument - Prijedlog 

nagrađivanja djelatnika u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima i 

nenastavnog osoblja Filozofskoga fakulteta Osijek, te proslijeđen Upravi. 

 



 

 

 

 

 

 

AD 3. 

 

Povjerenstvo je raspravljalo i o dokumentu - paket informacija za studente tutore koji su članovi 

dobili uz poziv. Radi se o dokumentu koji će biti podsjetnik studentima tutorima pri realizaciji 

njihovih aktivnosti. Nakon kraće rasprave usuglašen je stav da je dokument uglavnom u 

odgovarajućem obliku, ali da će se na jednoj od narednih sjednica, a nakon što ga članovi 

Povjerenstva dodatno prouče i eventualno sugeriraju određene izmjene, biti uobličen konačni 

dokument i proslijeđen Upravi. Osim toga, pojedini dijelovi dokumenta bit će poslani 

nadležnim osobama i službama radi provjere i usklađivanja informacija te će se tek nakon 

njihovog očitovanja i eventualnih primjedbi članova Povjerenstva isti dokument konačno 

uobličiti. 

 

 

 

Sastanak završen u 13,20 sati. 

 

 

 

 

Predsjednica Povjerenstva za unaprjeđivanje i   

osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja 

Doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović 


