
 

 

SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU 

FILOZOFSKI FAKULTET 

POVJERENSTVO ZA OSIGURAVANJE I UNAPREĐIVANJE KVALITETE  

 

 

KLASA: 602-04/15-01/12 

URBROJ: 2158-83-07-15-10 

U Osijeku, 30. lipnja 2015. 

 

 

Z A P I S N I K 

 

s 42. sjednice Povjerenstva za osiguravanje i unapređivanje kvalitete održane 20. svibnja 

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

 

 

NAZOČNI: 

1. doc. 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. dr. sc. Vesna Radičević, predstavnica administrativnog osoblja 

 

 

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. Anja Kit, predstavnica studenata 

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

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

 

Zapisničar: Vladimir Poličić 

 

Sjednicu je otvorila i vodila predsjednica Povjerenstva dr. sc. Ljubica Matek. U ime Uprave 

sjednici je nazočila prodekanica za razvojno-stručni rad doc. dr. sc. Silvija Ručević. 

 

Predsjednica je pozdravila prisutne te predložila sljedeći  

 

 DNEVNI RED: 

 

1.       Usvajanje zapisnika sa 40. i 41. sjednice  

2.       Anketa o radu studenata savjetnika 

3.       Revizija i dopuna informacijskog paketa za studente savjetnike 

4.       Anketa o PPDMI 

5.       Vanjsko vrednovanje sustava za kvalitetu 

6.       Razno  

  

Takav je dnevni red u cijelosti prihvaćen. 



 

 

 

 

AD. 1. 

 

Na zapisnike s 40. i 41. sjednice nije bilo primjedbi, te su jednoglasno prihvaćeni. 

 

 

AD. 2. 

 

Povjerenstvo je raspravljalo o rezultatima ankete o radu studeanta savjetnika. Na temelju 

sugestija iz ankete, kao i zapažanja članova Povjerenstva predsjednica Ljubica Matek će izraditi 

preporuke za unapređenje rada studenata savjetnika a te preporuke će biti sastavni dio Izvješća 

o provedenoj anketi o radu studenata savjetnika Filozofskog fakulteta. Izvješće će predsjednica 

Povjerenstva proslijediti prodekanici za studijske programe i studente doc. dr. sc. Dubravki 

Božić Bogović.  

 

AD. 3.  

 

Raspravljalo se i o prijedlogu revizije i dopune informacijskog paketa za studente savjetnike 

Naime, paket informacija za studente prve godine preddiplomskih studija izradili su 

predstavnici Studentskog zbora 20. rujna 2014. a Povjerenstvo za kvalitetu smatra da bi 

predstavnici Studentskog zbora trebali paket dopuniti sljedećim informacijama:  

 

 Studenti savjetnici trebali bi studente prve godine upoznati sa sadržajem Pravilnika o 

studijima i studiranju kao i Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenta, te im pokazati 

gdje se isti nalaze na mrežnoj stranici Fakulteta. Poglavlje 1.5. paketa, Pregled osnovnih 

obveza studenata sadrži neke temeljne informacije, ali studenti su u brojnim odgovorima 

tražili da im se detaljnije pojasni procedura prijave ispita, upisa u drugu godinu i slično, 

pa bi se trebalo usredotočiti na ova dva dokumenta koja popisuju sve što je bitno za 

studiranje. Paket sadrži podatke o pohvalama i nagradama, ali trebalo bi dati naglasak i 

na stegovnu odgovornost.  

 ECTS bodovi: što su, na što se odnose. 

 Mobilnost studenata (Erasmus i CEEPUS); Erasmus savjetovalište (tko su studenti koji 

pružaju potporu, gdje se mogu naći informacije o Erasmus savjetovalištu) 

 Studentski časopisi u izdanju Fakulteta (studenti se mogu uključiti u rad časopisa, kao 

autori ili dio uredništva; staviti poveznice ili kontakte) 

 Otvoreni četvrtak: program popularizacije znanosti u kojemu studenti mogu sudjelovati 

kao predavači ili publika (poveznica na mrežnoj stranici FFOS i na FB) 

 Kod izvannastavnih aktivnosti navode se studentske udruge koje djeluju na Fakultetu, ali 

trebalo bi studentima dati poveznice i kontakte.  

 

Ove sugestije za dopunu informacijskog paketa za studenata savjetnika  će  također biti sastavni 

dio Izvješća o provedenoj anketi o radu studenata savjetnika Filozofskog fakulteta a koje će biti 

proslijeđeno prodekanici za studijske programe i studente  

 

 

AD. 4.  

 

Vezano za provedenu anketu  o PPDMI Povjerenstvo nije imalo nikakvih komentara niti 

sugestija na Izvješće po provedenoj anketi. Slijedom navedenoga Povjerenstvo neće slati 

nikakve preporuke niti sugestije vezane za PPDMI Upravi Fakulteta. 



 

 

AD 5. 

 

Vezano za predstojeći posjet Povjerenstva za vanjsko vrednovanje AZVO Ljubica Matek i  

prodekanica Ručević  su članovima Povjerenstva za kvalitetu dale detaljne naputke vezane za 

navedeni posjet te predviđeni razgovor Povjerenstva za vanjsko vrednovanje s članovima 

Povjerenstva za kvalitetu Fakulteta.  

 

 

AD. 6. 

 

A) Predsjednica Povjerenstva je prenijela pohvale kako Uprave, tako i studenata vezane za 

sadržaj Bilten za kvalitetu broj 2. Nadovezujući se na navedeno članovi Povjerenstva su 

predložili neke teme koje bi se mogle obraditi u sljedećem broju Biltena: Alumni 

studenti i njihove priče o uspjehu; razgovor s nagrađenim nastavnicima i studentima; 

suradnja fakulteta s društvenom zajednicom itd.   

B) Ljubica Matek je Povjerenstvu prenijela da će se prije ljetne stanke održati još jedna 

sjednica Povjerenstva za kvalitetu na kojoj će između ostalog teme biti   Preporuke na 

SWOT analizu Fakulteta, kao i Plan rada Povjerenstva za kvalitetu u idućoj akademskoj 

godini te je zamolila članove Povjerenstva da joj pošalju svoje sugestije, zapažanja i 

prijedloge vezane za navedene teme.  

 

 

 

Sjednica je završena u 13,30 sati. 

 

 

 

    Predsjednica Povjerenstva za osiguravanje 

i  unapređivanje  kvalitete visokog obrazovanja 
          dr. sc. Ljubica Matek 


