
 

 

SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU 

FILOZOFSKI FAKULTET 

POVJERENSTVO ZA UNAPRJEĐENJE I OSIGURANJE KVALITETE  

 

 

KLASA: 602-04/14-01/2 

URBROJ: 2158-83-07-14-47 

U Osijeku, 28. studenoga 2014. 

 

 

Z A P I S N I K 

 

s 36. sjednice Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete održane 6. studenoga 

2014. u sobi br. 15, s početkom u 12,00 sati 

 

 

NAZOČNI: 

1. dr. sc. Ljubica Matek, predsjednica 

2. prof. dr. sc. Višnja Pavičić Takač, predstavnica nastavnika 

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

4. Sanja Španja, predstavnica asistenata 

5. Gabrijela Crnjak, predstavnica studenata 

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

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

 

 

NENAZOČNI:  

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

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

3. Dunja Cvjetićanin, predstavnica studenata 

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

5. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog, predstavnica nastavnika 

6. Anja Kit, predstavnica studenata 

 

 

Zapisničar: Ljubica Matek  

 

Sjednicu je otvorila i vodila predsjednica Povjerenstva dr. sc. Ljubica Matek. Predsjednica je 

pozdravila prisutne te predložila sljedeći  

 

 DNEVNI RED: 

 

1.       Usvajanje Zapisnika s 35. sjednice Povjerenstva za kvalitetu 

2.       Dorađena anketa PPDMI  

3.       Anketiranje poslodavaca 

4.       Drugi broj Biltena za kvalitetu  

5.       Revizija Priručnika za kvalitetu  

6.       Razno  

 

 

 



 

Takav je dnevni red u cijelosti prihvaćen. 

 

AD. 1. 

 

Na zapisnik s 35. sjednice nije bilo primjedbi, te je jednoglasno prihvaćen 

 

 

AD. 2. 

 

Povjerenstvu je dostavljeno dorađeno izvješće o anketama provedenim među polaznicima 

PPDMI koje je Povjerenstvo zatražilo na prethodnoj sjednici. Takvo izvješće je prihvaćeno uz 

preporuke da se i ubuduće u izvješćima uvaže rezultati anketa za prethodno razdoblje, kako bi 

se mogla pratiti razina zadovoljstva polaznika. Također se preporučuje uvažavati napomene 

koje polaznici daju u anketama, a iz izvješća proizlazi da je to želja i potreba za više primjera iz 

prakse, više skupinskog rada te više izlaganja i prezentacija samih polaznika pred skupinom. Iz 

dijela izvješća koje se odnosi na praćenje nastave putem sustava učenja na daljinu uočava se 

veliko zadovoljstvo polaznika ovim načinom rada, te se preporučuje da nastavnici koji sudjeluju 

u izvođenju nastave uvaže, koliko je to moguće, sugestije polaznika te da im radne materijale 

dostave prije same nastave (na Moodle ili e-poštom) radi lakšega praćenja nastave.  

 

AD. 3. 

 

Predsjednica Ljubica Matek izvijestila je članove da je planom rada Povjerenstva za kvalitetu 

predviđeno ponovno anketiranje poslodavaca u svrhu procjene izlaznih kompetencija (ishoda 

učenja) naših studenata u mjesecu studenome. Uvaživši rezultate pilot istraživanja provedenoga 

tijekom svibnja 2014. kada su ankete poslane samo ravnateljima osnovnih škola OBŽ, kao i 

preporuke koje je Povjerenstvo za kvalitetu dalo nakon analize rezultata pilot ankete (Prikaz 

rezultata anketiranja poslodavaca o ishodima učenja studijskih programa na FFOS i 

preporuke Povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja 
od 9.9.2014.), Povjerenstvo smatra da ovaj puta anketu treba provesti na što većem broju 

ispitanika, odnosno da anketne upitnike (poveznice) treba poslati svim osnovnim i srednjim 

školama u OBŽ, kao i svim knjižnicama te ustanovama u kulturi. Temeljem toga, Povjerenstvo 

će poslati prodekanici za studijske programe i studente, doc. dr. sc. D. Božić Bogović preporuku 

da Uredu za kvalitetu da odgovorajuću uputu za provođenje ankete.  

 

AD. 4. 

 

Planom rada Povjerenstva za kvalitetu predviđeno je i izdavanje drugog broja Biltena za 

kvalitetu, te su članovi Povjerenstva dali nekoliko prijedloga u tom smislu. Ivana Jozić 

predložila je da se napravi kratki prikaz članka Ljubice Matek o Otvorenom četvrtku koji je 

izašao na portalu Critical Pedagogies. Ljubica Matek je predložila da se napravi i kratki prilog o 

predstojećem vanjskom vrednovanju sustava za kvalitetu. Sanja Španja je dodala da bi se taj 

prilog mogao nadopuniti osvrtom na radionicu o vanjskom vrednovanju kojoj su Lj. Matek, 

Đurđica Ivković, voditeljica Ureda za kvalitetu, te L. Farkaš, dekanica Fakulteta, prisustvovale 

u 25. rujna 2014. Ivana Jozić je predložila da Ured za kvalitetu napravi kratki prikaz tema do 

sad održanih ciklusa stručnog usavršavanja nastavnika i nenastavnog osoblja, kao i brojčane 

podatke o tome kakav je odaziv na ta usavršavanja. Sanja Španja je predložila da se objavi 

razgovor sa studentima savjetnicima i novoizabranim predstavnikom Studentskog zbora, 

Tomislavom Farkašem, te njihovim razmišljanjima o tome na koji način doprinose kvaliteti 

studiranja na FFOS.  

  

 



 

AD. 5. 

 

Zbog službene odsutnosti Predsjednice, rok za dostavu prvih verzija  dijelova Priručnika 

pomaknut je na 22.11. Sanja Španja i Ivana Jozić su dovršile svoj dio te će ga poslati ostalima 

na uvid, te je dogovoreno da isto učine i ostali nakon što dovrše svoj dio.   

 

AD. 6.  

Predsjednica je izložila mogućnost da članovi Povjerenstva sudjeluju na Simpoziju o kvaliteti 

koji će se održati u Opatiji u ožujku, no nitko od članova nije u mogućnosti otići na skup, 

premda se svi slažu da bi bilo dobro predstaviti naš sustav kvalitete.  

 

 

Sjednica je završena u 13,00 sati. 

 

 

 

Predsjednica Povjerenstva za unaprjeđivanje i     

osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja 
          dr. sc. Ljubica Matek 


