
 

 

SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU 

FILOZOFSKI FAKULTET 

POVJERENSTVO ZA OSIGURAVANJE I UNAPREĐIVANJE KVALITETE  

 

 

KLASA: 602-04/15-01/12 

URBROJ: 2158-83-07-15-5 

U Osijeku, 23. ožujka 2015. 

 

 

Z A P I S N I K 

 

s 39. sjednice Povjerenstva za osiguravanje i unapređivanje kvalitete održane 11. ožujka 

2015. u sobi br. 15, s početkom u 12,00 sati 

 

 

NAZOČNI: 

1. dr. sc. Ljubica Matek, predsjednica 

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

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

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

5. dr. sc. Sanja Španja, predstavnica asistenata 

6. Anja Kit, predstavnica studenata 

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

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

 

 

NENAZOČNI:  

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

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

3. Dunja Cvjetićanin, predstavnica studenata 

4. Gabrijela Crnjak, predstavnica studenata 

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

 

 

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 38. sjednice 

2.       Indikatori kvalitete znanstvene djelatnosti 

3.       Utvrđivanje postupaka za poticanje mobilnosti studenata i nastavnika  

4.       Izvješće o stručnom usavršavanju  

5.       Izvješće o radu knjižnice  

6.       Razno  

 

Takav je dnevni red u cijelosti prihvaćen. 

 



 

 

 

AD. 1. 

 

Na zapisnik s 38. sjednice nije bilo primjedbi, te je jednoglasno prihvaćen 

 

 

AD. 2. 

 

Povjerenstvo je raspravljalo o indikatorima kvalitete znanstvene djelatnosti, a na temelju 

preporuka prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju izv. prof. dr. sc. Marije Omazić 

Nakon iscrpne rasprave Povjerenstvo je usuglasilo stav o tome  da bi indikatori znanstvene 

djelatnosti , uz već postojeće koji su prikazani u Izvješću o indikatorima znanstvene djelatnosti 

FFOS-a u 2014., trebali biti još i sljedeći: 

a)  Broj prijava na nacionalne i međunarodne kompetitivne projekte (bez obzira jesu li 

prihvaćene ili ne)  

b) Sve vrste mobilnosti (dakle i one kraće od mjesec dana)  

c) Pozvana predavanja  

d) Sudjelovanje na konferencijama/simpozijima/znanstvenim skupovima 

e) Organiziranje konferencija/simpozija/znanstvenih skupova na FFOS-u 

f) Mentoriranje doktorskih disertacija , te broj obranjenih disertacija pod mentorstvom 

nastavnika  FFOS  

Uz to Povjerenstvo je dalo i određene organizacijske preporuke vezane za unapređenje  

znanstvene djelatnosti na Fakultetu: 

• osnivanje doktorske škole Filozofskog fakulteta u Osijeku 

• rješavanje problema rastuće birokratizacije prijave i provođenja domaćih i 

međunarodnih projekata obučavanjem nastavnog i administrativnog osoblja,  ciljanom 

edukacijom za pojedine programe i natječaje, ciljanom edukacijom administrativnog 

osoblja za pravna, financijska i tehnička pitanja provedbe projekata 

• uspostava ureda za znanost i projekte s najmanje jednim educiranim projektnim 

menadžerom ili zapošljavanje projektnog menadžera na određeno vrijeme za potrebe 

konkretnih projekata 

• izrada internih pravila za rad na međunarodnim projektima kojima bi se regulirali 

troškovi osoblja i indirektni troškovi. 

Osim toga Povjerenstvo je dalo i detaljne sugestije vezane uz unapređenje znanstvene 

produktivnosti i vidljivosti, a koje se odnose na vremenski okvir od narednih 5 godina. 

 

Sve navedene sugestije i preporuke predsjednica Povjerenstva Ljubica Matek će uobličiti u 

jedinstveni dokument - Preporuke  za unapređenje znanstvene djelatnosti na Filozofskom 

fakultetu za 2015., te će taj dokument proslijediti prodekanici za znanost i međunarodnu 

suradnju.  

 

AD 3. 

 

Vezano za utvrđivanje postupaka za poticanje mobilnosti studenata i nastavnika članovi 

Povjerenstva su iznijeli konkretne prijedloge i sugestije. Naime, kao problem pri odlaznoj 



 

mobilnosti nastavnika se u praksi pokazalo izvođenje njihove nastave na Filozofskom Fakultetu 

Osijek. Kao moguće rješenje ove situacije Povjerenstvo je sugeriralo sljedeće: 

- toleriranje izvođenja nastave u manjem opsegu 

- mogućnost održavanja nastave na daljinu na fakultetu (putem Moodle-a ili nekog drugog 

sustava 

- mogućnost zamjene nastavnika kroz angažiranje vanjske suradnje u razdoblju dok su 

nastavnici FFOS na odlaznoj mobilnosti  

 

Kod dolazne mobilnosti sugestija Povjerenstva je da je potrebno povećati vidljivost Fakulteta, 

odnosno kolegija koji se mogu izvoditi u sklopu dolaznih mobilnosti, i to u prvom redu putem 

mrežne stranice Fakulteta.  

Članica Povjerenstva , predstavnica studenata Anja Kit je iznijela problem  s kojim se susreću 

studenti kod eventualnih odlaznih mobilnosti, a to je popis inozemnih sveučilišta s kojima naše 

Sveučilište ima ugovore u suradnji. Naime, praksa je pokazala da studenti vrlo teško mogu  

realizirati  odlaznu mobilnost samo s navedenim Sveučilištima. Studenti su stava da bi naš 

Fakultet i Sveučilište koordinirano trebali raditi na proširenju i ažuriranju ovog popisa 

 

 

AD 4. 

 

Predsjednica Povjerenstva je otvorila raspravu o Izvješću o stručnom usavršavanju za 2014. 

godinu koje je podnijela doc. dr. sc. Vesna Bjedov, voditeljica Odsjeka za cjeloživotno 

obrazovanje. Članovi Povjerenstva su iznijeli sljedeće stavove: 

- potrebno je poticati sve djelatnike Fakulteta na to da se – bilo kao izvođači, bilo kao 

polaznici – uključe u proces stručnog usavršavanja. 

- nužno je voditi računa o terminima održavanja radionica stručnog usavršavanja, jer je 

ponekad slabiji odaziv uzrokovan neodgovarajućim terminom  

- eventualno bi Uprava mogla razmisliti o uvođenju obveze pohađanja minimalno jedne 

radionice stručnog usavršavanja godišnje za sve djelatnike  

 

Na temelju iznesenog Predsjednica Povjerenstva Ljubica Matek će izraditi dokument- 

Preporuku vezanu za stručno usavršavanje nastavnog i nenastavnog osoblja te ju proslijediti 

prodekanu za nastavu doc. dr. sc. Goranu Livazoviću, kao i voditeljici Odsjeka za cjeloživotno 

obrazovanje.   

 

 

AD. 5. 

 

Na Izvješće o radu knjižnice članovi Povjerenstva nisu imali nikakvih komentara niti dodatnih 

sugestija. 

 

 

AD. 6. 

 

Prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog je uputila Povjerenstvu prijedlog za premještanjem zapisnika 

Fakultetskog vijeća sa Intraneta u digitalni repozitorij Fakulteta. Pristup navedenim zapisnicima 

u okviru repozitorija i dalje bi mogao biti zaštićen (pristup uz korisničko ime i zaporku), a pri 

tome bi, obzirom da repozitorij podržava uporabu kontroliranog rječnika, funkcija pretraživanja 

bila olakšana i  realizirana. 

Budući da ovaj prijedlog K. Petr Balog podrazumijeva kako olakšano pretraživanje zapisnika 

FV, tako i implementaciju rješenja koje je osmišljeno u okviru znanstveno-istraživačkog rada na 

samom Fakultetu (jer će se kroz ovaj projekt realizirati i diplomski rad studentice Odsjeka za 



 

informacijske znanosti Ive Jukić),  predsjednica Ljubica Matek će ga u obliku preporuke 

Povjerenstva proslijediti Upravi Fakulteta. 

 

 

Sjednica je završena u 13,00 sati. 

 

 

 

    Predsjednica Povjerenstva za osiguravanje 

i  unapređivanje  kvalitete visokog obrazovanja 
          dr. sc. Ljubica Matek 


