
 

 

SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU 

FILOZOFSKI FAKULTET 

POVJERENSTVO ZA UNAPRJEĐENJE I OSIGURANJE KVALITETE  

 

 

KLASA: 602-04/14-01/2 

URBROJ: 2158-83-07-14-36 

U Osijeku, 9.rujna 2014. 

 

 

Z A P I S N I K 

 

s 34. sjednice Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete održane 9. rujna 2014. u 

sobi br. 40, s početkom u 11,30 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. dr. sc. Ljubica Matek, predstavnica asistenata 

5. Sanja Španja, predstavnica asistenata 

6. dr. sc. Ana Lehocki Samardžić, predstavnica asistenata 

7. dr. sc. Vesna Radičević, predstavnica administrativnog osoblja 

8. Anja Kit, predstavnica studenata 

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

 

 

NENAZOČNI:  

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

2. Dunja Cvjetićanin, predstavnica studenata 

3. Tomislav Ručević, predstavnik studenata 

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

 

 

Zapisničar: Vladimir Poličić 

 

Sjednicu je otvorila i vodila predsjednica Povjerenstva doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović. 

Predsjednica je pozdravila prisutne  te predložila sljedeći  

 

 DNEVNI RED : 

 

1. Usvajanje Zapisnika s 33. sjednice Povjerenstva za kvalitetu 

2. Unutarnja prosudba 

3. Preporuke i izvješća PZK-a 

4. Plan rada PZK-a 2014/15  

5. Razno 

 

 

Takav je dnevni red u cijelosti prihvaćen. 

 



 

AD 1. 

Na zapisnik s 33. sjednice nije bilo primjedbi, te je jednoglasno prihvaćen 

 

 

AD.3. 

Predsjednica je izvijestila Povjerenstvo o preporukama i izvješćima Povjerenstva koja su već 

izrađena, i to: 

A) Preporuka vezana za sustav studenta savjetnika upućena je prodekanu za studijske programe 

i studente prof. dr. sc. Damiru Hasenayu i predsjednici Studentskog zbora Žaklini Debeljak gdje 

su prikazani rezultata ispitivanja stavova studenata prve godine preddiplomskih studija na 

Filozofskom fakultetu u Osijeku o radu studenata savjetnika, kao i konkretne smjernice odnosno 

preporuke Povjerenstva za kvalitetu vodstvu Studentskog zbora o unapređenju ovog sustava. 

Nadovezujući se na ovu teme predsjednica Dubravka Božić Bogović je Povjerenstvu prenijela i 

informaciju dobivenu od predsjednice Studentskog zbora o imenovanju studenta savjetnika za 

akademsku 2014./2015. Naime, radi su o tome da je Studentski zbor predložio studente 

savjetnike za sve odsjeke osim za Katedru mađarskog jezika i književnosti gdje nema 

zainteresiranih studenata za funkciju studenta savjetnika. Slijedom toga, predsjednica 

Povjerenstva je zamolila Anu Lehocki da pomogne predsjednici Studentskog zbora oko odabira 

studenta savjetnika na navedenoj Katedri.   

B) Dubravka Božić Bogović je Povjerenstvu prezentirala završnu verziju Godišnjeg izvješća o 

radu Povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete u akademskoj godini 2013/2014.  

Budući da članovi Povjerenstva nisu imali nikakvih primjedbi na ovo Izvješće predsjednica 

Povjerenstva će ga proslijediti Upravi, odnosno Fakultetskom vijeću na usvajanje. 

 

Osim toga raspravljalo se i o drugim preporukama Povjerenstva čija je izrada u tijeku:  

a) Preporuka za usustavljivanje izvješća na FFOS- budući da je utvrđen popis svih izvješća i 

analiza na FFOS (na osnovu aktualne Strategije razvoja FFOS, zapisnika sjednica Fakultetskog 

vijeća i Priručnika za kvalitetu) te je predloženo koja izvješća i analize treba i dalje pisati ili 

provoditi, tko ih izrađuje ili provodi, kojom frekvencijom, koji je postupak usvajanja te na koji 

će način dokument biti pohranjen i prezentiran Povjerenstvo za kvalitetu izradilo je i prijedlog 

oblika i obveznog sadržaja dokumenata na FFOS. Osim toga u Preporuci upravi  će se sugerirati 

i to da u skladu s pravnim okvirom i primjerima dobre prakse definira kriterije javnosti 

dokumenata na mrežnim stranicama FFOS.  

b) Preporuka za primjenu sustava pretraživanja zapisnika Fakultetskog vijeća- Upravi će se 

preporučiti da bi posao označavanja (indeksiranja)  zapisnika koji je pretpostavka za 

implementaciju ovog sustava trebala obavljati Knjižnica odnosno njezini djelatnici uz 

napomenu da bi im prilikom obavljanja ovog posla mogli pomoći studenti Odsjeka za 

informacijske znanosti kroz svoje pilot-projekte.   

c) Preporuke za izobrazbu nastavnika i nenastavnog osoblja u 2015. godini- Upravi se 

preporuča da Odsjek za cjeloživotno obrazovanje definira program izobrazbe i stručnog 

usavršavanja nastavnika i nenastavnog osoblja u kojem bi bile navedene teme/radionice s 

kratkim opisom, literaturom, izvoditeljem, utvrđenom ciljanom publikom i drugim sažeto i 

pregledno prikazanim relevantnim podacima.  Osim toga program izobrazbe i stručnog 

usavršavanja nastavnika i nenastavnog osoblja trebao bi  biti stalno postavljen na mrežnim 

stranicama Odsjeka za cjeloživotno obrazovanje, kao i izvedbeni plan za tekuće jednogodišnje 

razdoblje. Nadalje, Odsjek za cjeloživotno obrazovanje treba izraditi dokument u kojem bi bile 

pobrojane sve teme koje su do sada bile odrađene u okviru izobrazbe i stručnog usavršavanja 

nastavnika i nenastavnog osoblja FFOS te taj dokument objaviti na svojoj mrežnoj stranici, a 

isti bi dokument trebao biti objavljen i na mrežnoj stranici Sustava za kvalitetu. U ovoj 

preporuci ujedno su dani  i prijedlozi tema radionica za sljedeću godinu. 

d)   Prikaz rezultata anketiranja poslodavaca o ishodima učenja studijskih programa na FFOS i 

preporuke-  Upravi se preporuča da  voditelji pojedinih odsjeka trebaju organizirati tematsku 



 

sjednicu odsjeka na kojoj će se analizirati rezultati anketiranja poslodavaca  i u skladu s njima 

izraditi plan izmjene/dopune ishoda učenja studijskog programa te metode kojima bi se postigla 

veća osposobljenost studenata po svršetku studija za primjenu onih ishoda učenja koji su u tom 

smislu lošije procijenjeni. Osim toga preporučuje se da buduća anketiranja poslodavaca budu 

usmjerena prema što većem uzorku koji bi nakon statističke i metodološke obrade podataka te 

provedene analize omogućio davanje adekvatnih preporuka o tome kako unaprijediti studijske 

programe na temelju sugestija poslodavaca.  

e)  Preporuke za praćenje i prikazivanje pokazatelja uspješnosti u odabranim područjima 

interesa FFOS- Povjerenstvo je definiralo četiri  područja te unutar njih po tri pokazatelja 

uspješnosti kojima se želi na sustavan, pregledan i sažet način redovito pratiti i prikazivati 

promjene: 

Radi se o sljedećim područjima i pokazateljima: 

1. Studiranje: prosječno vrijeme studiranja, prolaznost, omjer broja prijava i broja upisnih 

mjesta 

2. Nastava: broj studijskih programa, broj nastavnika po znanstveno-nastavnim zvanjima i 

broj suradnika, omjer izbornih i obveznih predmeta i broj predmeta koji se mogu slušati 

na engleskom ili nekom drugom stranom jeziku 

3.  Znanost: broj znanstvenih projekata, broj znanstvenih radova, broj znanstvenih i 

stručnih skupova u organizaciji i suorganizaciji FFOS 

4. Suradnja: podaci o mobilnosti (broj dolaznih i odlaznih studenata, nastavnog i 

nenastavnog osoblja), broj potpisanih partnerskih sporazuma, broj institucija u kojima se 

obavlja studentska praksa.  

 

 

AD.2. 

Povjerenstvo je raspravljalo o Izvješću o unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete na 

Filozofskome fakultetu koje je Povjerenstvo za provođenje unutarnje prosudbe izradilo u lipnju. 

Nakon kraće rasprave o tom Izvješću Povjerenstvo se usuglasilo oko njegovih aktivnosti u 

razdoblju naknadnog praćenja. Naime, u razdoblju naknadnog praćenja u Sustavu za kvalitetu 

FFOS, a uvažavajući kratkoročne preporuke Povjerenstva za provođenje unutarnje prosudbe, 

učinjeno je sljedeće: 

-  izrađena je skraćena verzija Strategije razvoja Filozofskog fakulteta za razdoblje od 2011. do 

2015. godine na hrvatskom i na engleskom jeziku te je obznanjena na mrežnim stranicama 

FFOS. 

-  izrađena je SWOT-analiza Filozofskog fakulteta za 2014. godinu. Povjerenstvo za kvalitetu 

će na svom sljedećem sastanku izraditi preporuke po SWOT-analizi. 

Izradom ovih dokumenata su uvažene i provedene sve kratkoročne preporuke Povjerenstva za 

provođenje unutarnje prosudbe sustava za osiguravanje kvalitete koje se odnose na strategiju 

razvitka i postupke osiguravanja kvalitete. 

Dokument u kojem će biti navedene aktivnosti Povjerenstva za kvalitetu u fazi naknadnog 

praćenja predsjednica Povjerenstva će proslijediti Predsjednici Povjerenstva za unutarnju 

prosudbu doc. dr. sc. Danieli Šincek, te prodekanici za razvojno-stručni rad prof. dr. sc. 

Loretani Farkaš. 

 

AD 4. 

Predsjednica Povjerenstva je izradila radnu verziju Plana rada Povjerenstva za kvalitetu za 

akademsku 2014./2015. naglasivši da je pri izradi vodila nacrtom novih ESG standarda , a 

kojima će biti prilagođen i novi priručnik Sustava za kvalitetu koji je u izradi. 

Nakon kraće o svim zadacima i smjernicama navedenima u Planu članovi Povjerenstva su se  

usuglasili oko konačne verzije Plana , a koji će u ime Povjerenstva predsjednica Dubravka 

Božić Bogović proslijediti Upravi, odnosno Fakultetskom vijeću na usvajanje 

 



 

 

AD.5. 

A) Ljubica Matek je izvijestila Povjerenstvo da je nakon temeljite analize  Odsjek za engleski 

jezik i književnost odustao od inicijative za uvođenje razredbenog ispita prilikom upisa 

studenata prve godine preddiplomskog studija, jer se smatra da bi to moglo smanjiti broj 

dolaznih studenata. 

 

B) Dubravka Božić Bogović je izvijestila da će se inicijativa Povjerenstva o popisu kolegija  na 

engleskom jeziku ,  a koje  bi mogli slušati inozemni dolazni studenti koji su na Erasmus 

razmjeni vjerojatno implementirati u novu mrežnu stranicu Fakulteta koja će uskoro biti 

izrađena.   

 

 

 

Sjednica je završena u 13,00 sati. 

 

 

 

Predsjednica Povjerenstva za unaprjeđivanje i     

osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja 
Doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović 


