
 

 

SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU 

FILOZOFSKI FAKULTET 

POVJERENSTVO ZA OSIGURAVANJE I UNAPREĐIVANJE KVALITETE  

 

 

KLASA: 602-04/15-01/12 

URBROJ: 2158-83-07-15-3 

U Osijeku, 4. ožujka 2015. 

 

 

Z A P I S N I K 

 

s 38. sjednice Povjerenstva za osiguravanje i unapređivanje kvalitete održane 13. veljače 

2015. u sobi br. 32, s početkom u 10,00 sati 

 

 

NAZOČNI: 

1. dr. sc. Ljubica Matek, predsjednica 

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

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

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

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

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

7. dr. sc. Sanja Španja, predstavnica asistenata 

8. Gabrijela Crnjak, predstavnica studenata 

9. Anja Kit, predstavnica studenata 

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

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

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

 

 

NENAZOČNI:  

1. Dunja Cvjetićanin, predstavnica studenata 

 

Sjednici je bila nazočna i prodekanica za razvojno-stručni rad doc. dr. sc. Silvija Ručević, te 

voditeljica Ureda za unapređivanje kvalitete obrazovanja Đurđica Ivković, dipl. iur. 

 

Zapisničar: Vladimir Poličić 

 

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

pozdravila prisutne te predložila sljedeći  

 

 DNEVNI RED: 

 

1.       Usvajanje zapisnika sa 37. sjednice Povjerenstva za kvalitetu 

2.       Anketa o poznavanju Sustava za kvalitetu  

3.       Priručnik za kvalitetu  

4.       Razno 

 

Takav je dnevni red u cijelosti prihvaćen. 

 



 

 

 

AD. 1. 

 

Na zapisnik s 37. sjednice nije bilo primjedbi, te je jednoglasno prihvaćen 

 

 

 

 

AD. 4. 

 

A) predsjednica Povjerenstva je na početku sjednice naglasila činjenicu da su se radne 

skupine Povjerenstva u siječnju vrlo intenzivno sastajale. Naime, održano je između 

petnaest i dvadeset sastanaka radnih skupina vezanih za izradu novog priručnika sustava 

za kvalitetu. Ti učestali sastanci su ujedno i razlog što nije bilo formalne sjednice 

Povjerenstva u mjesecu siječnju. 

B) Predsjednica Povjerenstva je izvijestila članove da su usvojene gotovo sve preporuke 

Povjerenstva vezane za izradu rasporeda nastave. Najvažnija izmjena odnosi se na 

činjenicu da srijedom od 12 do 14 sati neće biti nastave, te da će se u tom terminu , osim 

u zadnju srijedu u mjesecu a kada se održava sjednica Fakultetskog vijeća, sastajati 

razne radne skupine Fakulteta, povjerenstva, sastanci odsjeka i katedri, mentorski 

sastanci, itd. To istovremeno znači i da će se naredni sastanci  Povjerenstva za kvalitetu 

održavati upravo u navedenom terminu.  

C) Vezano za istek mandata Povjerenstva, predsjednica je prenijela zamolbu odnosno stav 

Uprave da bi se mandat trenutnog sastava Povjerenstva zbog postupka vanjske prosudbe 

trebao produžiti do početka sljedeće akademske godine, dakle do 30. rujna 2015. Nakon 

kraće rasprave članovi Povjerenstva su se usuglasili s ovim prijedlogom Uprave, tako da 

će na Fakultetskom vijeću u veljači biti donesena odluka o produženju mandata članova 

Povjerenstva za kvalitetu.  

 

 

 

AD. 2. 

 

Članovi Povjerenstva su uz materijale za sjednicu dobili i dokument u kojem su prezentirani 

obrađeni rezultati ankete o poznavanju sustava za kvalitetu. Nakon kraće rasprave s posebnim 

osvrtom na komentare iznesene u ovoj anketi članovi Povjerenstva su se složili oko činjenice da 

se među zaposlenicima treba razvijati svijest o sustavu kvalitete , odnosno kultura kvalitete. 

U tu svrhu dani su prijedlozi za informiranje o sustavu kvalitete: 

- na sjednicama Fakultetskog vijeća povremeno je potrebno obavještavati zaposlenike o 

najbitnijim činjenicama, te novostima vezanim za sustav kvalitete 

- Povjerenstvo po potrebi treba sazvati voditelje odsjeka te ih informirati o sustavu za 

kvalitetu 

 

 

 

AD. 4. 

 

Povjerenstvo je raspravljalo i o prijedlogu novog priručnika za kvalitetu. Nakon duže rasprave u 

kojoj su sudjelovali svi članovi Povjerenstva, prodekanica doc. dr. sc. Silvija Ručević, kao i 

voditeljica Ureda za kvalitetu  Đurđica Ivković, zaključeno je da će predsjednica Povjerenstva 



 

na temelju svega iznesenog proslijediti konačni prijedlog Priručnika za kvalitetu Upravi kako bi 

se novi Priručnik mogao usvojiti na Fakultetskom vijeću.    

 

Sjednica je završena u 12,00 sati. 

 

 

 

    Predsjednica Povjerenstva za osiguravanje 

i  unapređivanje  kvalitete visokog obrazovanja 
          dr. sc. Ljubica Matek 


