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INFFOS 2



Filozofski fakultet kao sastavnica Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku zakoračio je u 59. godinu svo-
ga postojanja i djelovanja. Prilika je to da se svrati pogled 
unatrag na godinu koja je prethodila, i to ne samo kalendar-
sku, već u prvome redu onu koja je vlastita životu akadem-
ske zajednice i koja se upravo tako naziva – akademskom 
godinom. Akademska knjiga dospijevanja, kako se tumači 
kasnolatinska riječ calendarium što se prilagodila u hrvatski 
kalendar, među svoje stranice upisuje dijelove dviju kalen-
darskih godina. Godina je to za Filozofski fakultet u svakom 
smislu vrlo plodna i uspješna: prvi je put jedna akademska 
godina započela (akademskom) jabukom, Filozofskom je 
fakultetu dodijeljena Povelja Hrvatskoga društva za kvalite-
tu u kategoriji posebnoga doprinosa u edukaciji i promociji 
kvalitete, osnovan je Centar za karijere FFOS-a, održan je 
prvi Tjedan karijera, na radost studenata, ali i svih djelatni-
ka FFOS-a započela je s radom nova Studentska kantina 
u prizemlju fakultetske zgrade u čijem je sastavu i Klub za 
nastavnike, značajno su prošireni prostorni kapaciteti Fakul-
teta, i to u prvom redu kupovinom nove zgrade u Školskoj 
ulici 4, u koju je tijekom ljetnoga semestra preseljena fakul-
tetska Knjižnica, održana je prva Noć FFOS-a... I još mnogo 
toga važnoga za život naše akademske mikrozajednice do-
spjelo je u toj godini.

Upravo o tim dospijevanjima govori brošura naslovljena 
INFFOS 2. U njoj su, kao i prethodne akademske godine u 
kojoj smo i započeli s takvim načinom predstavljanja rada 
Fakulteta, sabrani svi plodovi rada i poslovanja Filozofsko-
ga fakulteta u akademskoj 2018./2019. godini te se daju na 
uvid ne samo djelatnicima i studentima matične ustanove, 
ne samo pripadajućem sveučilištu nego i javnosti uopće. 
Vodeći se načelom cjelovitosti, o ustroju, dinamici, razno-
vrsnosti i složenosti života jedne fakultetske zajednice u 
prethodnoj akademskoj godini govori se kroz šest poglav-
lja: 1. Studijski programi, 2. Nastava i nastavnici, 3. Studenti, 

4. Znanstveni rad, projekti i međunarodna suradnja, 5. Su-
stav za unapređivanje i osiguravanje kvalitete, 6. Organiza-
cija rada. 

Podaci u njima izneseni svjedoče da u skladu sa svojom 
definiranom misijom na FFOS-u stvaramo nova znanja i 
stručnjake iz humanističkih i društvenih znanosti te da u 
svom radu povezujemo tradiciju i inovativnost, kvalitetu 
i odgovornost i razvijamo partnerske odnose. Podaci su 
to koji svjedoče i da se dosljedno vodimo svojom vizijom 
koja se tiče unapređivanja znanstvenoga i stručnog rada i 
kvalitetne izvedbe nastavnih programa, po čemu smo ne 
samo vodeće regionalno središte koje sustavno razvija i 
podiže ugled društveno-humanističkih znanosti nego i 
nacionalno. 

Taj je rast već prepoznat i ovjeren Certifikatom za učinkovit, 
razvijen i funkcionalno ustrojen sustav osiguranja kvalitete 
što ga je 17. svibnja 2016. Filozofskom fakultetu Osijek dodi-
jelila Agencija za znanost i visoko obrazovanje, a u akadem-
skoj godini koja se tematizira i Poveljom Hrvatskoga druš-
tva za kvalitetu za poseban doprinos u edukaciji i promociji 
kvalitete, koja je Fakultetu dodijeljena 6. studenoga 2018.

Na početku smo nove kalendarske godine i na početku 
ljetnoga semestra nove akademske 2019./2020. godine 
pa, kako je već rečeno, pogled svraćamo unatrag, na sve 
ono što je plodom zajedničkoga rada svih članova velike 
FFOS-ove obitelji u prethodnoj akademskoj godini. Činimo 
to idući ususret 60. obljetnici postojanja, da bismo osvije-
stili temelje na kojima stojimo i na kojima već izrasta zgra-
da novih nastojanja, činimo to i zato da bismo sami sebe 
podsjetili kako smo u svakom trenutku pozvani na rast i na 
razvoj svih svojih potencijala i njihova upošljavanja u služ-
bi još veće dobrobiti – ne samo vlastite, kao pojedinaca, 
nego i ustanove kojoj pripadamo te svih onih zajednica 
čijim smo dionicima.
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NOVI SVEUČILIŠNI STUDIJSKI PROGRAMI

Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku dobio je u akademskoj 2018./2019. godini potvrde 
Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske o upisu triju studijskih programa u Upisnik studijskih 
programa: 

1. Preddiplomski sveučilišni 
dvopredmetni studij  
Povijest umjetnosti  
(Potvrda od 23. svibnja 
2019., KLASA: 602-04/19-
13/00060, URBROJ: 533-04-
19-0002) 

2. Preddiplomski sveučilišni 
dvopredmetni studij 
Informatologija  
(Potvrda od 20. prosinca 2018., 
KLASA: 602-04/18-13/00115, 
URBROJ: 533-04-18-0005) 

3. Diplomski sveučilišni 
dvopredmetni studij 
Sociologija  
(Potvrda od 28. svibnja 
2019., KLASA: 602-04/19-
13/00061, URBROJ: 533-04-
19-0002). 

S obzirom na to da su potvrde Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske o upisu triju studijskih 
programa u Upisnik studijskih programa na Filozofski fakultet pristigle prekasno da bi se programi počeli izvo-
diti u akademskoj 2019./2020. godini, navedeni će se programi na Filozofskom fakultetu Osijek početi izvoditi 
u akademskoj 2020./2021. godini.

IZMJENE SVEUČILIŠNIH STUDIJSKIH PROGRAMA
a) Izmjene studijskih programa u opsegu većem od 20%

U skladu s ciljem »1. Razvijati prepoznatljive studijske programe« i zadatkom »1.2. Razvijati postojeće studij-
ske programe« Strategije razvoja Filozofskoga fakulteta Osijek 2016. – 2020. u akademskoj 2018./2019. godini 
prihvaćeni su prijedlozi pokretanja izmjena i dopuna u opsegu većem od 20% za sedam studijskih programa. 

Zbog utvrđene potrebe unapređenja kvalitete studijskih programa, Fakultetsko vijeće Filozofskoga fakulte-
ta Osijek donijelo je na sjednici održanoj 6. ožujka 2019. godine odluke o prihvaćanju prijedloga pokretanja 
izmjena i dopuna preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studijskih programa u opsegu većem od 20% za 
sljedeće studije: 
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1. Diplomski sveučilišni dvopredmetni studij Mađarski jezik i književnost 

2. Preddiplomski sveučilišni dvopredmetni studij Povijest 

3. Diplomski sveučilišni dvopredmetni studij Povijest 

4. Preddiplomski sveučilišni jednopredmetni studij Psihologija 

5. Diplomski sveučilišni jednopredmetni studij Psihologija 

6. Preddiplomski sveučilišni dvopredmetni studij Njemački jezik i književnost 

7. Preddiplomski sveučilišni jednopredmetni studij Njemački jezik i književnost. 

Na istoj su sjednici Fakultetskoga vijeća imenovane i radne skupine koje čine članovi pojedinih odsjeka/sa-
mostalnih katedri, vanjski dionici te studenti. Izmjene i dopune navedenih studijskih programa su u tijeku, a 
voditelji imenovanih radnih skupina periodično izvještavaju prodekanicu za studijske programe i cjeloživotno 
učenje o poduzetim aktivnostima te stanju izmjena i dopuna studijskih programa. Za članove radnih skupi-
na koji su iskazali potrebu, a u cilju izrade što kvalitetnijega studijskog programa, organizirana je edukativna 
radionica na temu Učenje usmjereno na ishode i kompetencije i ECTS bodovi. Cilj je navedene radionice bio 
osvježavanje znanja o sljedećem: prikazati hijerarhiju ishoda učenja, objasniti razliku cilja nastave, ishoda uče-
nja, kompetencija i kvalifikacija, informirati i pripremiti sudionike za pisanje ishoda učenja, opisati sudionicima 
algoritam pisanja ishoda učenja te objasniti sustav ECTS bodova. Radionica je bila ponuđena svim radnim 
skupinama. Također, sve su radne skupine upoznate s procedurom i hodogramom izmjena i dopuna studijskih 
programa u opsegu većem od 20%.

b) Izmjene studijskih programa u opsegu do 20%

U skladu s ciljem »1. Razvijati prepoznatljive studijske programe« te zadatkom »1.2. Razvijati postojeće studij-
ske programe« Strategije razvoja Filozofskoga fakulteta Osijek 2016. – 2020. u akademskoj 2018./2019. godini 
u opsegu do 20% izmijenjeno je i dopunjeno ukupno 14 studijskih programa. 

Fakultetsko vijeće Filozofskoga fakulteta Osijek donijelo je na sjednici održanoj 6. ožujka 2019. godine odluke 
o izmjenama i dopunama preddiplomskih sveučilišnih, diplomskih sveučilišnih te poslijediplomskih sveučiliš-
nih studijskih programa: 
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1. Preddiplomski sveučilišni jednopredmetni studij Hrvatski jezik i književnost 

2. Preddiplomski sveučilišni dvopredmetni studij Hrvatski jezik i književnost 

3. Preddiplomski sveučilišni jednopredmetni studij Informatologija 

4. Preddiplomski sveučilišni jednopredmetni studij Psihologija 

5. Preddiplomski sveučilišni dvopredmetni studij Sociologija 

6. Preddiplomski sveučilišni dvopredmetni studij Povijesti 

7. Preddiplomski sveučilišni dvopredmetni studij Engleski jezik i književnost 

8. Diplomski sveučilišni jednopredmetni studij Hrvatski jezik i književnost 

9. Diplomski sveučilišni dvopredmetni studij Hrvatski jezik i književnost 

10. Diplomski sveučilišni dvopredmetni studij Informatologija 

11. Diplomski sveučilišni dvopredmetni studij Engleski jezik i književnost – prevoditeljski smjer 

12. Diplomski sveučilišni dvopredmetni studij Nakladništvo 

13. Diplomski sveučilišni dvopredmetni studij Povijest 

14. Poslijediplomski sveučilišni studij Pedagogija i kultura suvremene škole. 

Navedene su izmjene i dopune studijskih pro-
grama predložene s ciljem podizanja kvalitete 
studijskih programa, veće izbornosti i razine 
stručnosti studenata. Senat Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku donio je na sjed-
nici održanoj 24. travnja 2019. godine odluke 
o prihvaćanju izmjena i dopuna (u opsegu do 
20%) navedenih studijskih programa.

Detaljne se obavijesti o studijskim programi-
ma nalaze u Završnom izvješću o studijskim 
programima za akademsku 2018./2019. godinu 
(Osijek, 30. listopada 2019., KLASA: 602-04/19-
03/136, URBROJ: 2158-83-06-19-1), usvojenom 
na 2. sjednici Fakultetskog vijeća u akademskoj 
2019./2020. godini.





II. 

NASTAVA I NASTAVNICI
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U akademskoj godini 2018./2019. na Fakultetu se izvodila nastava 
na jednopredmetnim i dvopredmetnim redovitim preddiplomskim i 
diplomskim studijima iz humanističkih i društvenih znanosti. U Izved-
benom planu nastave za jednopredmetne i dvopredmetne preddi-
plomske i diplomske studije za tu akademsku godinu bilo je ukupno 
797 nastavnih predmeta (497 obveznih, 300 izbornih). U izvedbi na-
stave sudjelovalo je 149 nastavnika i suradnika u stalnom radnom 
odnosu i 21 nastavnik u vanjskoj suradnji. U nastavni su rad bili uklju-
čeni asistenti koji su održavali seminare i vježbe.

Pokrivenost nastave stalno zaposlenim nastavnicima iznosila je 
94,28%. Iz podataka koji slijede razvidno je kako se pokrivenost na-
stave stalno zaposlenim nastavnicima u razdoblju od 2005. do 2019. 
godine povećavala: u ak. god. 2005./2006. iznosila je 51%, u ak. god. 
2010./2011. porasla je na 79,37%, u ak. god. 2011./2012. iznosila je 
84,78%, u ak. god. 2012./2013. 90,26%, u ak. god. 2013./2014. 90,43%, 
u ak. god. 2014./2015. 93,39%, u ak. god. 2015./2016. 96,06%, u ak. 
god. 2016./2017. 94,66%, u ak. god. 2017./2018. 95,25%, a u ak. god. 
2018./2019. iznosila je 94,57%.
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Tablica 1.1. Pokrivenost nastave na Filozofskom fakultetu (2018./2019.)

Studij
Nastava pokrivena 

stalnim zaposlenicima

Nastava pokrivena 
vanjskim 

suradnicima N
a

st
av

a
1

N
a

st
av

a
2

U
ku

p
n

o
3

%4

P S V P S V

Hrvatski jezik i 
književnost

2775 1920 645 0 0 0 9075 0 9075 100,00%

Engleski jezik i 
književnost

1080 1530 1860 0 0 0 6315 0 6315 100,00%

Njemački jezik i 
književnost

720 930 1980 0 10 0 4815 15 4830 99,69%

Povijest 1016 450 60 60 360 0 2767 772,5 3539,5 78,17%

Informatologija 1350 915 1305 75 45 0 5377,5 217,5 5595 96,11%

Filozofija 780 797 60 0 88 0 2815,5 132 2947,5 95,52%

Pedagogija 855 1005 90 0 120 0 3307,5 180 3487,5 94,84%

Mađarski jezik i 
književnost

345 360 1245 0 75 210 2475 322,5 2797,5 88,47%

Psihologija 1125 690 690 30 315 165 3975 697,5 4672,5 85,07%

Sociologija 375 300 75 60 75 0 1275 232,5 1507,5 84,58%

Zajednički sadržaji 180 90 2640 0 0 180 3135 180 3315 97,59%

Ukupno 10601 8987 10650 225 1088 555 45332,5 2637 48082 94,28%

1 Nastava pokrivena stalnim zaposlenicima u norma satima
2 Nastava pokrivena vanjskim suradnicima u norma satima
3 Ukupna nastava u norma satima
4 Postotak pokrivenosti nastave stalnim zaposlenicima
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U nastavi je sudjelovao i 21 nastavnik u vanjskoj suradnji. Troškovi su vanjske suradnje bili nešto veći nego u 
akademskoj godini 2017./2018. 

Tablica 1.2. Vanjska suradnja po zvanjima (2018./2019.)

Zvanje
Redoviti 
profesori

Izvanredni 
profesori

Docenti
Viši 

predavači
Predavači Poslijedoktorandi Asistenti

Broj 
vanjskih 
suradnika

2 1 1 1 1 3 12

 

Tablica 1.3. Vanjska suradnja po ustrojbenim jedinicama (2018./2019.)5

Ustrojbena jedinica

H
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g
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o
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g
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Fi
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M
a

đ
a
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již

e
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o
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P
si

h
o

lo
g

ija

S
o

ci
o

lo
g

ija

Z
a

je
d

n
ič

ki
 s

a
d

rž
a

ji

Broj vanjskih 
suradnika

– 2 – 4 1 3 1 3 6 2 2

5 Ovdje je zbroj veći od 21, dakle od ukupnoga broja vanjskih suradnika, zato što pojedini vanjski suradnici ne drže nastavu samo na 
jednoj ustrojbenoj jedinici. 
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Tablica 1.4. Usporedni prikaz troškova vanjske suradnje

Akademska godina
Ukupno troškovi  
vanjske suradnje

Troškovi vanjske suradnje – 
Psihologija

2009./2010. 2.161.789,39 kn 969.893,64 kn 

2010./2011. 1.451.183,19 kn 751.938,54 kn

2011./2012. 890.562,53 kn 366.325,71 kn

2012./2013. 549.477,76 kn 222.748,44 kn

2013./2014. 554.412,21 kn 224.365,60 kn

2014./2015. 416.251,95 kn 228.487,46 kn

2015./2016. 234.630,70 kn 119.794,43 kn

2016./2017. 271.595,49 kn 45.280,43 kn

2017./2018. 260.947,26 kn 94.009,56 kn

2018./2019. 311.275,44 kn 75.216,31 kn

Tablica 1.5. Troškovi smještaja vanjskih suradnika – vlastita sredstva

20
0

9
./
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.
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./
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11
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.

20
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./
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16
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20
16

./
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17
.

20
17

./
20

18
.

20
18

./
20

19
.

Psihologija 212.350,00 103.362,00 32.694,00 25.288,74 16.226,10 17.984,00 25.376,94 0 0 0

Ostali 65.973,00 39.033,00 27.576,20 24.813,88 69.869,93 32.684,01 25.447,48 0 0 0

UKUPNO kn 278.323,00 142.395,00 60.270,20 50.102,62 86.096,03 50.668,01 50.824,42 0 0 0
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NAPREDOVANJA NASTAVNIKA
U viša znanstveno-nastavna zvanja i znanstveno-nastavna radna mjesta te suradnička zvanja i suradnička 
radna mjesta napredovala su 22 nastavnika i suradnika Filozofskoga fakulteta Osijek: 

 f 3 u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju

 f 4 u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora (prvi izbor)

 f 2 u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora 

 f 10 u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta

 f 2 u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda.

Izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju 

 f Prof. dr. sc. Branimir Belaj izabran je 8. svibnja 2019. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redo-
vitog profesora iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene 
grane kroatistika (potvrda Senata od 26. lipnja 2019.).

 f Prof. dr. sc. Vladimir Karabalić izabran je 10. srpnja 2019. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja 
filologija, znanstvene grane germanistika (potvrda Senata od 17. srpnja 2019.).

 f Prof. dr. sc. Višnja Pavičić Takač izabrana je 10. srpnja 2019. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
redovite profesorice u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja 
filologija, znanstvene grane anglistika (potvrda Senata od 17. srpnja 2019.).

Izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora 

 f Prof. dr. sc. Vesna Bagarić Medve izabrana je 18. ožujka 2019. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto redovite profesorice (prvi izbor) iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja 
filologija, znanstvene grane germanistika (potvrda Senata od 26. ožujka 2019.).

 f Prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković izabrana je 3. travnja 2019. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto redovite profesorice (prvi izbor) iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja 
informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvene grane knjižničarstvo (potvrda Senata od 24. travnja 
2019.).
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 f Prof. dr. sc. Gordana Dukić izabrana je 8. svibnja 2019. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto re-
dovite profesorice (prvi izbor) iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, 
znanstvene grane organizacija i menadžment (potvrda Senata od 26. lipnja 2019.).

 f Prof. dr. sc. Željko Senković izabran je 8. svibnja 2019. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto re-
dovitog profesora (prvi izbor) iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filozofije, 
znanstvene grane socijalna filozofija (potvrda Senata od 26. lipnja 2019.).

Izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora 

 f Izv. prof. dr. sc. Boris Bosančić izabran je 3. travnja 2019. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i ko-
munikacijske znanosti, znanstvene grane informacijski sustavi i informatologija.

 f Izv. prof. dr. sc. Daniela Šincek izabrana je 5. lipnja 2019. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
izvanredne profesorice iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija, znan-
stvene grane socijalna psihologija. 

Izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta

 f Doc. dr. sc. Snježana Stanarević Katavić izabrana je 24. listopada 2018. u znanstveno-nastavno zvanje i na 
radno mjesto docentice iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i 
komunikacijske znanosti, znanstvene grane knjižničarstvo.

 f Doc. dr. sc. Sonja Novak izabrana je 24. listopada 2018. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
docentice iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene grane 
teorija i povijest književnosti – za njemačku književnost.

 f Doc. dr. sc. Kristina Feldvari izabrana je 12. prosinca 2018. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
docentice iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske 
znanosti, znanstvene grane knjižničarstvo.

 f Doc. dr. sc. Tomislav Jakopec izabran je 12. prosinca 2018. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
docenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske 
znanosti, znanstvene grane informacijsko i programsko inženjerstvo.
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 f Doc. dr. sc. Ivana Mikulić izabrana je 12. prosinca 2018. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
docentice iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene grane 
teorija i povijest književnosti.

 f Doc. dr. sc. Krešimir Bušić izabran je 7. ožujka 2018. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto do-
centa iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, znanstvene grane stara 
povijest.

 f Doc. dr. sc. Darko Lacović izabran je 18. ožujka 2019. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto do-
centa iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske zna-
nosti, znanstvene grane knjižničarstvo.

 f Doc. dr. sc. Josipa Selthofer izabrana je 18. ožujka 2018. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
docentice iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske 
znanosti, znanstvene grane knjižničarstvo.

 f Doc. dr. sc. Darija Rupčić Kelam izabrana je 5. lipnja 2019. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
docentice iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filozofija, znanstvene grane 
etika.

 f Doc. dr. sc. Gabrijela Vrdoljak izabrana je 3. srpnja 2019. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
docentice iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija, znanstvene grane 
školska psihologija i psihologija obrazovanja.

Izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda

 f Dr. sc. Timea Anita Bockovac izabrana je 7. studenoga 2018. u suradničko zvanje i na radno mjesto posli-
jedoktorandice iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije, znanstvene 
grane ugrofinistika.

 f Dr. sc. Senka Gazibara izabrana je 19. prosinca 2018. u suradničko zvanje poslijedoktorandice iz znanstve-
nog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogije, znanstvene grane didaktika.

Doktorat znanosti

Na Fakultetu je zaposleno 120 doktora znanosti.
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Tijekom akademske 2018./2019. godine doktorat znanosti stekla je dr. sc. Snježana Babić, viša lektorica s Ka-
tedre za njemački jezik i lingvistiku, Odsjeka za njemački jezik i književnost. Doktorski rad pod naslovom Uloga 
konceptualne metafore, metonimije i konceptualne integracije u hrvatskom političkom diskursu obranila je 21. 
prosinca 2018. na Filozofskom fakultetu Osijek.

Tablica 1.6. Pregled broja nastavnika prema zvanjima (2015. – 2019.)

Zaposlenici u nastavi
30. rujna 

2015.
30. rujna 

2016.
30. rujna 

2017.
30. rujna 

2018.
30. rujna 

2019.

Redoviti 
profesori

trajno zvanje 6 8 10 11 10

prvi izbor 15 13 11 12 11

Izvanredni profesori 19 19 22 31 29

Docenti 43 45 48 45 46

Poslijedoktorandi 24 20 15 16 18

Asistenti 17 14 15 19 17

Znanstveni novaci 7 5 3 – –

Viši predavači 6 5 5 5 5

Predavači 1 1 1 2 2

Viši lektori 5 5 5 5 5

Lektori 5 5 5 5 5

Ukupno 148 140 140 151 149



24

IZVJEŠĆE O RADU FILOZOFSKOGA FAKULTETA OSIJEK

Tablica 1.7. Broj nastavnika prema zvanjima na odsjecima i katedrama (stanje na dan 30. rujna 2019.)
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A
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n
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Hrvatski jezik i književnost 10 8 8 0 0 0 0 2 0

Engleski jezik i književnost 3 4 9 0 0 3 0 0 0

Njemački jezik i književnost 2 1 6 0 0 2 2 1 2

Psihologija 1 1 7 0 0 0 0 2 2

Povijest 0 2 4 0 0 0 0 2 2

Informatologija 3 4 6 0 1 0 0 5 4

Pedagogija 1 3 2 0 0 0 0 4 1

Filozofija 1 3 2 0 0 0 0 2 2

Mađarski jezik i književnost 0 2 1 0 0 0 2 0 2

Katedra za zajedničke sadržaje 0 0 0 5 1 0 1 0 0

Katedra za sociologiju 1 1 1 0 0 0 0 0 2

Ukupno 22 29 46 5 2 5 5 18 17
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ČLANSTVA U MATIČNIM ODBORIMA  
I PODRUČNIM ZNANSTVENIM VIJEĆIMA

Matični odbor za polje filologije

 f prof. dr. sc. Marija Omazić 

 f prof. dr. sc. Zlata Šundalić 

Matični odbor za polje informacijskih i komunikacijskih znanosti

 f prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog

Matični odbor za interdisciplinarno područje (znanost / umjetnost)

 f prof. dr. sc. Damir Hasenay

STRUČNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA

Tijekom ak. god. 2018./2019. održano je sedam radionica i tečajeva stručnoga usavršavanja 
nastavnika: 

1. E-učenje na visokoškolskim ustanovama

2. Rad online sa studentima

3. Hrvatsko jezično savjetništvo

4. Kvantitativne metode u jezikoslovlju

5. Turnitin-sustav za provjeru izvornosti radova

6. Uvod u SPSS – priprema baze za analizu, osnove deskriptivne i inferencijalne statistike

7. Web alati za izradu suvremenih i interaktivnih postera.





III. 

STUDENTI
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U ak. god. 2018/2019. na Filozofskom fakultetu Osijek bilo je upisano 1378 studena-
ta, od toga 785 na preddiplomske sveučilišne studije, 474 na diplomske sveučilišne 
studije te 119 studenata na poslijediplomske sveučilišne studije. Preddiplomski sve-
učilišni studij završilo je 198 studenata, diplomski sveučilišni studij 152 studenta, a na 
poslijediplomskim sveučilišnim studijima obranjena su tri doktorska rada. 

UPISNE KVOTE I BROJ UPISANIH STUDENATA  
U 1. NASTAVNU GODINU 2018./2019.

Preddiplomski studij

U sljedećim se tablicama nalaze podaci o broju studenata upisanih na 1. godinu preddiplomskih studija:

Tablica 2.1. Pregled broja upisanih studenata na jednopredmetnim i dvopredmetnim preddiplomskim studijima

Studij Upisna kvota Upisani

Jednopredmetni preddiplomski studiji 120 96

Dvopredmetni preddiplomski studiji 170 147

Ukupno 290 243

Tablica 2.2. Pregled broja upisanih studenata na jednopredmetnim preddiplomskim studijima

Jednopredmetni preddiplomski studij Upisna kvota Upisani

Hrvatski jezik i književnost 25 6

Njemački jezik i književnost 25 20

Informatologija 40 40

Psihologija 30 30

Ukupno 120 96
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Tablica 2.3. Pregled broja upisanih studenata na dvopredmetnim preddiplomskim studijima

Dvopredmetni preddiplomski studij Upisna kvota Upisani

Engleski jezik i književnost i Hrvatski jezik i književnost 25 25

Engleski jezik i književnost i Njemački jezik i književnost 25 24

Engleski jezik i književnost i Pedagogija 5 5

Engleski jezik i književnost i Povijest 5 5

Filozofija i Engleski jezik i književnost 15 12

Filozofija i Hrvatski jezik i književnost 5 2

Hrvatski jezik i književnost i Pedagogija 5 5

Hrvatski jezik i književnost i Povijest 5 5

Mađarski jezik i književnost i Engleski jezik i književnost 5 5

Mađarski jezik i književnost i Hrvatski jezik i književnost 10 10

Mađarski jezik i književnost i Pedagogija 5 5

Mađarski jezik i književnost i Povijest 10 6

Njemački jezik i književnost i Pedagogija 5 5

Njemački jezik i književnost i Hrvatski jezik i književnost 5 1

Pedagogija i Povijest 10 10

Filozofija i Povijest 5 0

Sociologija i Filozofija 5 4

Sociologija i Engleski jezik i književnost 5 5

Sociologija i Pedagogija 5 5

Sociologija i Hrvatski jezik i književnost 5 5

Sociologija i Povijest 5 3

Ukupno 170 147
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Diplomski studij

U sljedećim tablicama nalaze se podaci o broju studenata upisanih na 1. godinu diplomskih studija:

Tablica 2.4. Pregled broja upisanih studenata na jednopredmetnim i dvopredmetnim diplomskim studijima

Studij Upisna kvota Upisani

Jednopredmetni diplomski studiji 73 49

Dvopredmetni diplomski studiji 197 137

Ukupno 270 186

Tablica 2.5. Pregled broja upisanih studenata na jednopredmetnim diplomskim studijima

Jednopredmetni diplomski studij Upisna kvota Upisani

Hrvatski jezik i književnost, nastavnički 18 15

Njemački jezik i književnost, nastavnički 20 6

Psihologija 35 28

Ukupno 73 49
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Tablica 2.6. Pregled broja upisanih studenata na dvopredmetnim diplomskim studijima

Dvopredmetni diplomski studij Upisna kvota Upisani

Engleski jezik i književnost – prevoditeljski smjer i Njemački jezik i 
književnost – prevoditeljski smjer

6 3

Engleski jezik i književnost – nastavnički smjer i Pedagogija 10 9

Engleski jezik i književnost – prevoditeljski smjer i Pedagogija 4 –

Engleski jezik i književnost – nastavnički smjer i Njemački jezik i književnost 
– nastavnički smjer

16 11

Engleski jezik i književnost – nastavnički smjer i Povijest – nastavnički smjer 5 5

Engleski jezik i književnost – prevoditeljski smjer i Povijest  
– nastavnički smjer

4 2

Engleski jezik i književnost – prevoditeljski smjer i Hrvatski jezik i književnost 
– nastavnički smjer

4 –

Engleski jezik i književnost – nastavnički smjer i Hrvatski jezik i književnost  
– nastavnički smjer

8 7

Filozofija – nastavnički smjer i Hrvatski jezik i književnost – nastavnički smjer 10 9

Filozofija – nastavnički smjer i Engleski jezik i književnost – nastavnički smjer 7 5

Filozofija – nastavnički smjer i Engleski jezik i književnost  
– prevoditeljski smjer

4 1

Informatologija i Informacijska tehnologija 15 13

Hrvatski jezik i književnost – nastavnički smjer i Povijest – nastavnički smjer 9 8

Mađarski jezik i književnost – komunikološki smjer i Engleski jezik i 
književnost – nastavnički smjer

5 4

Mađarski jezik i književnost – komunikološki smjer i Engleski jezik i 
književnost – prevoditeljski smjer

5 –
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Dvopredmetni diplomski studij Upisna kvota Upisani

Mađarski jezik i književnost – komunikološki smjer i Hrvatski jezik i 
književnost – nastavnički smjer

11 9

Mađarski jezik i književnost – komunikološki smjer i Povijest  
– nastavnički smjer

6 3

Mađarski jezik i književnost – komunikološki smjer i Pedagogija 5 5

Njemački jezik i književnost – nastavnički smjer i Hrvatski jezik i književnost  
– nastavnički smjer

3 2

Njemački jezik i književnost – nastavnički smjer i Filozofija 2 –

Njemački jezik i književnost – prevoditeljski smjer i Filozofija 2 –

Njemački jezik i književnost – prevoditeljski smjer i Hrvatski jezik i 
književnost – nastavnički smjer

2 1

Pedagogija i Povijest – nastavnički smjer 15 10

Hrvatski jezik i književnost – nastavnički smjer i Pedagogija 5 4

Njemački jezik i književnost – nastavnički smjer i Povijest – nastavnički smjer 6 5

Njemački jezik i književnost – prevoditeljski smjer i Povijest  
– nastavnički smjer

3 –

Nakladništvo i Engleski jezik i književnost – prevoditeljski smjer 5 6

Nakladništvo i Njemački jezik i književnost – prevoditeljski smjer 5 1

Nakladništvo i Hrvatski jezik i književnost – nastavnički smjer – –

Nakladništvo i Informacijska tehnologija 10
10

Nakladništvo i Informatologija 5 4

Ukupno 197 137
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BROJ STUDENATA PREMA RAZINAMA STUDIJA U AK. GOD. 2018./2019.

Podaci koji slijede pokazuju zanimanje za preddiplomske studije te pregled broja upisanih studenata s ob-
zirom na razinu. Navedeni podaci s jedne strane pokazuju da je interes za upis na preddiplomske studije 
trostruko veći od raspoloživoga broja mjesta, dok je s druge strane razvidno kako upisna mjesta ostaju nepo-
punjena. 

Tablica 2.7. Zanimanje za preddiplomske studijske programe (2018./2019.)

Razina studija Broj prijava Upisna kvota

Preddiplomski studiji 962 290

Tablica 2.8. Ukupan broj upisanih studenata (2018./2019.)

Razina studija Broj upisanih

Preddiplomski studiji 785

Diplomski studiji 474

Poslijediplomski studiji 119

Ukupno 1378

Tablica 2.9. Broj studenata preddiplomskih i diplomskih studija s obzirom na način studiranja (2018./2019.)

Razina studija Redoviti studenti Studenti na dovršenju studija

Preddiplomski 707 70 + 8 Erasmus

Diplomski 438 36

Ukupno 1145 114

Ukupno 1259
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OSTALI POKAZATELJI

U sljedećim tablicama navedeni su podaci o strukturi studenata na Filozofskom fakultetu u ak. god. 2018./2019. 
s obzirom na spol, županiju prebivališta te uspješnost u studiranju:

Tablica 2.10. Struktura studenata preddiplomskih i diplomskih studija  
s obzirom na spol (2018./2019.)

Razina studija
Spol

M Ž

Preddiplomski 200 585

Diplomski 109 365

Tablica 2.11. Struktura studenata preddiplomskih i diplomskih studija  
s obzirom na županiju prebivališta (2018./2019.)

Županija prebivališta Broj upisa

Osječko-baranjska 578

Vukovarsko-srijemska 250

Brodsko-posavska 130

Požeško-slavonska 74

Virovitičko-podravska 87

Bjelovarsko-bilogorska 27

Koprivničko-križevačka 22

Varaždinska 5
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Županija prebivališta Broj upisa

Međimurska 6

Sisačko-moslavačka 18

Grad Zagreb 16

Istarska 4

Krapinsko-zagorska 3

Karlovačka 2

Primorsko-goranska 1

Zadarska 2

Dubrovačko-neretvanska 2

Šibensko-kninska 2

Splitsko-dalmatinska 7

Ostalo (BiH, Savezna Republika Njemačka, Mađarska) 23

Tablica 2.12. Prolaznost i prosječna ocjena na preddiplomskim i diplomskim studijima (2018./2019.)

Razina studija Ukupna prolaznost Prosječna ocjena

Preddiplomski 70,25% 3,683

Diplomski 82,64% 4,338
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Tablica 2.13. Podaci o ispitima i prosječnom uspjehu u studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima  
(2018./2019.)

Razina studija
Prosječan broj 

položenih 
ispita

Prosječan broj 
nepoloženih 

ispita

Prosječan 
broj ispita na 

studiju

Prosječan broj 
ostvarenih 

ECTS bodova 
na studiju

Prosječna 
ocjena na 

studiju

Preddiplomski 13,88 5,87 19,75 49,07 3,683

Diplomski 9,50 1,99 11,49 42,96 4,338

Tablica 2.14. Broj završenih studenata, prosječan uspjeh i prosječno trajanje studija (2018./2019.)

Razina studija
Broj 

završetaka

Prosječan 
broj 

ostvarenih 
ECTS bodova

Prosječan 
broj 

položenih 
ispita

Ukupna 
prolaznost 
na studiju

Prosječno 
trajanje 
studija

Prosječna 
ocjena na 

studiju

Preddiplomski 198 184,99 52,64 77,54% 3,37 3,682

Diplomski 152 123,01 24,89 88,87% 2,76 4,538
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AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ SREDSTAVA PROGRAMSKIH UGOVORA 

Odsjeci Filozofskoga fakulteta Osijek provodili su u ak. godini 2018./2019. aktivnosti financirane iz sredstava 
Programskih ugovora u skladu s definiranim ciljevima i s njima povezanim područjima aktivnosti.

Tablica 2.14. Tipovi aktivnosti financirani iz sredstava Programskih ugovora prema izvješćima odsjeka

Tip aktivnosti Broj pojedinačnih aktivnosti

Gostujuća predavanja 24

Terenska nastava 10

Studijski posjeti  1

Studentski projekt/istraživanje/praksa  8

Promocije knjiga i časopisa, večeri poezije i slično –

Sudjelovanje studenata na konferencijama  
(studentske, stručne, znanstvene)

25 konferencija – 115 studenata
1 simpozij – 2 studenta
1 kongres – 3 studenta

Organizacija studentskih konferencija na FFOS-u 2 simpozija
1 konferencija
1 tribina

Edukacija/radionice/okrugli stolovi/javne rasprave 4

Gostujuća predavanja

Na Filozofskom fakultetu Osijek u ak. god. 2018./2019. gostovali su ugledni predavači s različitih znanstvenih, 
obrazovnih, kulturnih i srodnih institucija u zemlji i inozemstvu: s Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, Sveučilišta 
Sjever u Varaždinu, Sveučilišta u Zadru, Filozofskoga fakulteta u Pečuhu, iz S.B.U. obrta za prevođenje, po-
duku, dizajn i računalne djelatnosti Zagreb, s Visokoga evanđeoskog teološkog učilišta u Osijeku, Hrvatskoga 
državnog arhiva u Zagrebu, iz Gradske knjižnice Rijeka, s Pravnoga fakulteta Osijek, iz Knjižnica grada Zagreba 
u Zagrebu, s Instituta za vizualnu umjetnost u Egeru (Mađarska), iz HEP-ova Odjela za upravljanje ljudskim po-
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tencijalima u Osijeku, iz tvrtke GLOSSA PRIMO d.o.o. iz Zagreba, s Filološkoga fakulteta Sveučilišta u Vilniusu 
(Faculty of Philology Vilnius University), iz Doma zdravlja Osijek – Ambulante za palijativnu medicinu, s Filo-
zofskoga fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Filozofskoga fakulteta Univerziteta u Tuzli te s Bečkoga sveučilišta 
(University of Vienna).

Terenska nastava

Terenska nastava u ak. god. 2018./2019. bila je organizirana u zemlji i inozemstvu i u suradnji s različitim insti-
tucijama: 

 f Upoznavanje s najznačajnijim srednjovjekovnim lokalitetima i materijalnom baštinom na prostoru današnje 
istočne Hrvatske – 28 studenata preddiplomskoga i diplomskoga studija Povijesti

 f Posjet Europskoj komisiji, Glavnoj upravi za prevođenje (Bruxelles, Belgija) – pet studenata diplomskoga 
studija Engleskoga jezika i književnosti

 f Posjet Nacionalnom spomen-mjestu Mohač, Biskupijskom arhivu u Pečuhu i Pečuškoj katedri – 57 stude-
nata preddiplomskoga i diplomskoga studija Povijesti

 f Posjet Europskoj komisiji (predstavništvo u RH, područni ured Glavne uprave za pismeno prevođenje) – 16 
studenata diplomskoga studija Engleskoga jezika i književnosti

 f Posjet Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, Hrvatskom državnom arhivu i Središnjem laboratoriju za konzer-
vaciju i restauraciju (Zagreb) – 43 studenata preddiplomskoga i diplomskoga studija Informatologije

 f Posjet Šaptinovcima, Našicama i Donjoj Motičini (istraživanje slavonskoga dijalekta, upoznavanje baštine 
zavičaja) – 20 studenata 3. godine preddiplomskoga studija Hrvatskoga jezika i književnosti

 f Posjet Srijemskoj Mitrovici (obilasci arheoloških lokaliteta i muzeja) – 9 studenata 1. godine preddiplomsko-
ga studija Hrvatskoga jezika i književnosti

 f Upoznavanje hrvatske književnosti u Mađarskoj – 56 studenata 3. godine preddiplomskoga studija Hrvat-
skoga jezika i književnosti

 f Posjet Državnoj agenciji za prevođenje i ovjeru prijevoda (Budimpešta) – 16 studenata 2. godine diplomsko-
ga studija Mađarskoga jezika i književnosti

 f Radionica kreativnog plesa (Plesni klub Broadway Osijek) – 90 studenata 1. godine diplomskoga studija 
nastavničkih smjerova.
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Studijski posjeti

 f Filozofijada (Sunčev Breg, Bugarska, svibanj 2019.) – 80 studenata.

Studentski projekt/istraživanje/praksa

U ak. god. 2018./2019. provedeni su sljedeći projekti u koje su studenti bili aktivno uključeni:

Projekt 

 f Youth on the Move, obuka mladih za stjecanje znanja i vještina potrebnih za rad i zapošljavanje osoba s po-
sebnim potrebama (Rumunjska) – 1 studentica

 f Erasmus+ projekt: TC More competent, more confident (Bansko, Bugarska) – tri studentice

 f Erasmus+ KA1 razmjena studenata u sklopu projekta u akademskoj 2019./2020. godini (Cordoba, Španjol-
ska) – jedan student.

Praksa 

 f Stručna ekskurzija na Međunarodni sajam knjiga u Frankfurtu (Njemačka) – sedam studenata

 f Katalogizacija knjižnične građe Samostanske knjižnice u Matičnoj kući Družbe sestara Kćeri Milosrđa Tre-
ćega samostanskog reda sv. Franje u Blatu na Korčuli – dva studenta 3. godine preddiplomskoga studija 
Informatologije

 f Ljetna škola u organizaciji EFPSA-e s temom Komunikacija i učenje u digitalnom dobuu Lithotoposu (Grčka) 
– jedna studentica

 f Ljetna škola u Trieru (Njemačka) – dvije studentice

 f Ljetna škola u Premudi – jedna studentica.

Sudjelovanje studenata na konferencijama, simpozijima, kongresima

Studenti su kao izlagači ili slušači sudjelovali na različitim studentskim te stručnim i znanstvenim konferenci-
jama u zemlji i inozemstvu, samostalno ili sa svojim profesorima. Mjesta održavanja konferencija/simpozija/
kongresa tijekom ak. god. 2018./2019. bila su sljedeća: Zagreb, Split, Graz (Austria), Sibiu (Rumunjska), Gent 
(Belgija), Opatija, Sv. Martin na Muri, Mostar, Zadar, Čakovec, Beograd, Rijeka i Rab, Budimpešta (Mađarska), 
Dubrovnik, Rim (Italija), Berlin (Njemačka), Cres.
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Na Filozofskom fakultetu Osijek organizirana je jedna studentska konferencija te dva simpozija:

 f Konferencija u organizaciji Kluba studenata psihologije PSIHOS, 22. – 23. veljače 2019.

 f Interdisciplinarni simpozij Stvari koje nismo smjeli reći, 5. – 8. ožujka 2019.

 f Drugi međunarodni studentski simpozij Moć odgoja i obrazovanja u organizaciji Udruge studenata peda-
gogije, 15. – 17. svibnja 2019.

Među ostalim aktivnostima održanim na Filozofskom fakultetu tijekom ak. god. 2018./2019. je i tribina održana 
u organizaciji studenata povijesti 26. listopada 2018. pod nazivom Hrvatsko-mađarska interregionalna istraži-
vanja.

OBLICI PODRŠKE STUDENTIMA

 f Mentorski sustav

 f Studenti savjetnici

 f Student savjetnik dekana (student prodekan)

 f Studentski pravobranitelj

 f Studentski predstavnici na odsjecima

 f Psihoedukativni online program podrške studiranju

 f Referent za studente s invaliditetom na razini Sveučilišta 

 f Potpora studentima s invaliditetom

 f Potpora studentima slabijeg imovinskog statusa

 f Financijska potpora aktivnostima Studentskog zbora

 f Sastanci s predstavnicima Studentskog zbora

 f Financijska potpora studentskim udrugama, studentima koji sudjeluju na studentskim, stručnim ili znan-
stvenim skupovima te financijska podrška organizaciji studentskih skupova i izdavanju časopisa

 f Volontersko studentsko Erasmus savjetovalište
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 f Fakultetski Erasmus koordinator

 f Fakultetski CEEPUS koordinator

 f Prodekanski sat za studente

 f Psihološko savjetovalište Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

STUDENTSKI ZBOR

Aktivnosti Studentskog zbora u ak. 2018./2019. godini:

 f 27. listopada 2018. – organizacija i izvedba putovanja na Međunarodni sajam knjiga u Beogradu

 f 17. studenoga 2018. – organizacija i izvedba putovanja na Interliber u Zagrebu

 f 22. studenoga 2018. – organizacija i provedba Brucošijade Filozofskoga fakulteta Osijek u klubu Tufna

 f 8.-15. prosinca 2018. – Pomoć Udruzi studenata pedagogije – USPOS u sudjelovanju u humanitarnoj akciji 
»Vaš dar za pravu stvar«

 f 17. – 21. prosinca 2018. – pomoć Udruzi studenata pedagogije – USPOS u organizaciji prikupljanja namirnica 
za osječku obitelj u potrebi

 f 22. – 23. prosinca 2018. – organizacija i izvedba putovanja na Winterfest u Novom Sadu

 f siječanj – travanj 2019. – višemjesečno sudjelovanje u organizaciji odlaska studenata na Filozofijadu u Sun-
čevom Bregu u Bugarskoj

 f veljača 2019. – sudjelovanje u organizaciji studentskog simpozija Stvari koje nismo smjeli reći

 f 5. – 8. ožujka 2019. – sudjelovanje u realizaciji studentskoga simpozija Stvari koje nismo smjeli reći

 f 29. travnja – 3. svibnja 2019. – pomoć Udruzi studenata pedagogije – USPOS u organizaciji humanitarne 
akcije prikupljanja namirnica i potrepština

 f 3. – 8. svibnja 2019. – sudjelovanje na Filozofijadi u Sunčevom Bregu u Bugarskoj

 f 30. svibnja 2019. – sudjelovanje u organizaciji prve Noći FFOS-a
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 f 6. lipnja 2019. – organizacija završnog partija u suradnji s Upravom fakulteta pod nazivom DC party Filozof-
skoga fakulteta, na kojem su nastupili glazbeni sastavi s Fakulteta

 f 6. lipnja 2019. – pomoć studentima diplomskoga studija Njemački jezik i književnost pri nabavi promotivnih 
materijala za održavanje radionice namijenjene kolegama s preddiplomskoga studija.

Studentski zbor pružio je u ak. god. 2018./2019. financijsku potporu za provedbu sljedećih aktivnosti studena-
ta Filozofskoga fakulteta Osijek:

 f 29. studenoga 2018. – financijska pomoć kolegici Katarini Jakubec za sudjelovanje na interdisciplinarnom 
kongresu

 f 3. prosinca 2018. – godišnji troškovi djelovanja Kluba studenata psihologije PSIHOS

 f veljača 2019. – sufinanciranje organizacije studentskoga simpozija Stvari koje nismo smjeli reći

 f 18. veljače 2019. – financijska pomoć Klubu studenata psihologije PSIHOS u organizaciji PsihOS Festa

 f 27. veljače 2019. – financiranje puta studentima na Filozofijadu u Sunčevom Bregu u Bugarskoj

 f 23. travnja 2019. – financijska pomoć studentima studija Psihologije u nabavi materijala za provedbu istra-
živanja u okviru studija

 f 27. svibnja 2019. – financiranje godišnje članarine Kluba studenata psihologije Filozofskoga fakulteta u Osi-
jeku – PSIHOS u europskoj udruzi studenata psihologije EFPSA te dodatnih troškova rada Kluba.

ALUMNI KLUB 

Sjednice

Dana 13. prosinca 2018. održana je redovita godišnja skupština Udruge Alumni na kojoj je usvojeno izvješće o 
radu Udruge u 2018. godini, plan rada i financijski plan Udruge za 2019. godinu. Budući da je dotadašnji pred-
sjednik Udruge doc. dr. sc. Denis Njari dao ostavku, izabran je novi predsjednik Udruge – mr. sc. Branislav Mili-
čić. On je zbog toga podnio ostavku na članstvo u Upravnom odboru, te je u isti izabrana nova članica – Eldina 
Lovaš. Održane su i tri sjednice Upravnoga odbora na kojima je pripremljen prijedlog plana rada i financijskog 
plana Udruge za 2019. godinu, a raspravljalo se i o aktivnostima koje će Udruga provoditi.
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Predavanja i okrugli stolovi

U organizaciji Udruge održana su sljedeća predavanja:

 f predavanje Ivane Gložić Meter Uvijek postoji način – od nezaposlenosti do samozaposlenosti (10. listopada 
2018.)

 f predavanje dr. sc. Ane Werkmann Horvat Od Osijeka do Oxforda: vodič za studij u inozemstvu (21. studenoga 
2018.)

 f predavanje Work&Travel USA: program stručne prakse u SAD-u (28. studenoga 2018. i 19. ožujka 2019., u 
suorganizaciji s agencijom za obrazovanje IntegralEdu)

 f besplatni seminar Kako se zaposliti koristeći sredstva EU-fondova? (22. svibnja 2019., u suorganizaciji s usta-
novom za obrazovanje odraslih Edunova)

 f okrugli stol Sva lica prevođenja (6. lipnja 2019.).

Ostale aktivnosti

 f Završena je analiza zapošljivosti diplomiranih studenata Filozofskoga fakulteta Osijek, na temelju koje su 
dobiveni i podaci za bazu poslodavaca kod kojih rade ili su radili diplomirani studenti FFOS-a.

 f U suorganizaciji s Centrom za karijere FFOS-a održana je Alumni čajanka u okviru 1. tjedna karijera Filozof-
skoga fakulteta Osijek 16. svibnja 2019.

Promidžbene aktivnosti i vidljivost na socijalnim mrežama i informacijskim portalima

Obavijesti o radu Udruge redovito se objavljuju na Facebook stranici Udruge i na mrežnim stranicama fakul-
teta. Udruga o svim svojim aktivnostima obavještava i portale osijek031 i sib.hr.
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KARIJERNO SAVJETOVANJE

Dana 19. prosinca 2018. osnovan je Centar za karijere Filozofskoga fakulteta Osijek koji je tijekom akademske 
godine organizirao/suorganizirao niz aktivnosti i inicijativa:

 f listopad 2018. – predavanje Od nezaposlenosti do samozaposlenosti; regrutacija Tebe tražimo

 f ustrojena rubrika Priče o uspjehu na mrežnim stranicama Fakulteta

 f pokrenut prvi ciklus karijernih radionica za studente pod nazivom Karijerionice: 

 f siječnja 2019. – Karijerionica 1 – Ostvari svoj san, pronađi posao idealan! 

 f 21. siječnja 2019. – Karijerionica 2 – U kojem smjeru razvijati karijeru? 

 f 28. siječnja 2019. – Karijerionica 3 – Nije teška borba da se napišu životopis i molba!

 f veljače 2019. – Karijerionica 4 – Uz asistenciju, pripremi se za selekciju! 

 f 11. travnja 2019. – predavanje Antuna Matanovića Od studenta društvenih znanosti do posla u IT-u

 f 13. – 17. svibnja 2019. održan prvi tjedan karijera: osam karijerionica, tri aktivnosti predstavljanja poslodavaca, 
ALUMNI čajanka, Unajmi karijernog mentora!, Karijerni korzo 

 f 22. svibnja 2019. – seminar Kako se zaposliti koristeći sredstva EU-fondova?

 f pokrenuta inicijativa Pratimo zapošljivost naših studenata (baza diplomiranih studenata u proteklih pet go-
dina).

PROMOCIJE SVEUČILIŠNIH PRVOSTUPNIKA I MAGISTARA STRUKE

Tijekom ak. god. 2018./2019. promovirano je 187 sveučilišnih prvostupnika i 162 magistra struke.
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NAGRAĐIVANJE STUDENATA

Nagrade i pohvale (Rektorova nagrada, Dekanova nagrada, Pohvala za uspješnost u studiranju po godinama, 
Pohvala za uspješnost u studiranju za završen studij, Pohvala za izvannastavne aktivnosti, nagrada Zaklade 
Lions kluba Osijek) u ak. god. 2018./2019. primila su 42 studenta preddiplomskih i diplomskih studija Filozof-
skoga fakulteta.

Pohvala za izvannastavne aktivnosti

 f Amra Hodžić, studentica I. godine diplomskoga dvopredmetnog studija Njemačkoga jezika i književnosti 
(nastavnički smjer) i Hrvatskoga jezika i književnosti (nastavnički smjer)

 f Jure Žilić, student II. godine diplomskoga dvopredmetnog studija Informatologije i Informacijskih tehnolo-
gija 

 f Andrej Labudić, student I. godine diplomskoga dvopredmetnog studija Engleskoga jezika i književnosti 
(nastavnički smjer) i Povijesti (nastavnički smjer)

Pohvala za uspješnost u studiranju za završen studij

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

summa cum laude

 f Andrej Labudić, Engleski jezik i književnost i Povijest (prosjek ocjena 4,973)

magna cum laude

 f Marijana Bošnjak, Hrvatski jezik i književnost i Povijest (prosjek ocjena 4,835)

 f Sonja Đelatović, Mađarski jezik i književnost i Hrvatski jezik i književnost (prosjek ocjena 4.961)

cum laude

 f Daria Debak, Hrvatski jezik i književnost i Pedagogija (prosjek ocjena 4,830)

 f Bruno Kulić, Engleski jezik i književnost i Pedagogija (prosjek ocjena 4,746)

 f Zvonimir Prtenjača, Engleski jezik i književnost i Povijest (prosjek ocjena 4,766)



47

INFFOS

DIPLOMSKI STUDIJ

summa cum laude

 f Monika Bereš, Pedagogija i Povijest nastavničkoga smjera (prosjek ocjena 5,000)

 f Franjo Lacković, Pedagogija i Povijest nastavničkoga smjera (prosjek ocjena 5,000)

 f Ivana Kurilj, Hrvatski jezik i književnost nastavničkoga smjera i Pedagogija (prosjek ocjena 5,000)

 f Jela Markušić, Hrvatski jezik i književnost, nastavnički smjer i Pedagogija, prosjek ocjena 5.000

 f Matea Sesar, Hrvatski jezik i književnost nastavničkoga smjera i Pedagogija (prosjek ocjena 5,000)

 f Ines Špoljarić, Hrvatski jezik i književnost nastavničkoga smjera i Pedagogija (prosjek ocjena 5,000)

 f Mirjana Marković, Nakladništvo i Engleski jezik i književnost prevoditeljskoga smjera (prosjek ocjena 5,000)

 f Monika Pejičić, Hrvatski jezik i književnost, nastavnički smjer, prosjek ocjena 5.000

magna cum laude

 f Lorena Bujadinović, Hrvatski jezik i književnost nastavničkoga smjera i Pedagogija (prosjek ocjena 4.976)

 f Petra Lang, Engleski jezik i književnost nastavničkoga smjera i Njemački jezik i književnost nastavničkoga 
smjera (prosjek ocjena 4,976)

cum laude

 f Mihaela Majetić, Engleski jezik i književnost nastavničkoga smjera i Hrvatski jezik i književnost nastavničko-
ga smjera (prosjek ocjena 4,952)

 f Ivana Hodak, Mađarski jezik i književnost komunikološkoga smjera i Hrvatski jezik i književnost nastavničko-
ga smjera (prosjek ocjena 4,953)

 f Zoran Jekić, Hrvatski jezik i književnost nastavničkoga smjera i Povijest nastavničkoga smjera (prosjek ocje-
na 4,951)
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Pohvala za uspješnost u studiranju po godinama

 f Josip Čičak, student II. godine preddiplomskoga jednopredmetnog studija Njemački jezik i književnost za 
uspjeh u studiranju na I. godini preddiplomskoga studija u ak. god. 2017./2018. (prosjek ocjena 4,789)

 f Valentina Markasović, studentica III. godine preddiplomskoga dvopredmetnog studija Engleski jezik i knji-
ževnost i Povijest za uspjeh u studiranju na II. godini preddiplomskoga studija u ak. god. 2017./2018. (prosjek 
ocjena 5,000)

 f Danijela Mađarac, studentica II. godine diplomskoga dvopredmetnog studija Pedagogija i Povijest (nastav-
nički smjer) za uspjeh u studiranju na I. godini diplomskoga studija u ak. god. 2017./18. (prosjek ocjena 5,000)

 f Karlo Kimer, student II. godine diplomskoga dvopredmetnog studija Pedagogija i Povijest (nastavnički 
smjer) za uspjeh u studiranju na I. godini diplomskoga studija u ak. god. 2017./2018. (prosjek ocjena 5,000)

 f Krešimir Hrženjak, student II. godine diplomskoga dvopredmetnog studija Pedagogija i Povijest (nastavnički 
smjer) za uspjeh u studiranju na I. godini diplomskoga studija u ak. god. 2017./2018. (prosjek ocjena 5,000)

 f Barbara Žuro, studentica II. godine diplomskoga jednopredmetnog studija Psihologija za uspjeh u studira-
nju na I. godini diplomskoga studija u ak. god. 2017./2018. (prosjek ocjena 5,000)

 f Antonela Šreter, studentica II. godine diplomskoga jednopredmetnog studija Psihologija za uspjeh u studi-
ranju na I. godini diplomskoga studija u ak. god. 2017./2018. (prosjek ocjena 5,000)

 f Antonia Bojčić, studentica II. godine diplomskoga dvopredmetnog studija Engleski jezik i književnost (pre-
voditeljski smjer) i Povijest (nastavnički smjer) za uspjeh u studiranju na I. godini diplomskoga studija u ak. 
god. 2017./2018. (prosjek ocjena 5,000)

 f Laura Rancinger, studentica II. godine diplomskoga jednopredmetnog studija Psihologija za uspjeh u stu-
diranju na I. godini diplomskoga studija u ak. god. 2017./2018. (prosjek ocjena 5,000)

 f Marijana Mandić, studentica II. godine diplomskoga jednopredmetnog studija Njemački jezik i književnost 
(nastavnički smjer) za uspjeh u studiranju na I. godini diplomskoga studija u ak. god. 2017./2018. (prosjek 
ocjena 5,000)
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Dekanova nagrada

 f Valentina Markasović, studentica III. godine preddiplomskoga dvopredmetnog studija Engleski jezik i knji-
ževnosti i Povijest (prosjek ocjena 5,000)

 f Matej Magdika, student III. godine preddiplomskoga jednopredmetnog studija Hrvatski jezik i književnost 
(prosjek ocjena 4,800)

 f Marijana Mandić, studentica II. godine diplomskoga jednopredmetnog studija Njemački jezik i književnost 
nastavničkog smjera (prosjek ocjena 5,000)

 f Karlo Kimer, student II. godine diplomskoga dvopredmetnog studija Pedagogija i Povijest nastavničkog 
smjera (prosjek ocjena 5,000)

Rektorova nagrada

 f Dino Mataz, student II. godine diplomskoga sveučilišnog studija Hrvatski jezik i književnost (nastavnički 
smjer) i Povijest (nastavnički smjer) za dokumentarni film Orahovica u Domovinskom ratu

 f Dina Lulić, studentica II. godine diplomskoga sveučilišnog studija Engleski jezik i književnost (nastavnički 
smjer) i Hrvatski jezik i književnost (nastavnički smjer) te Jelena Suzić, Tena Vinković i Petra Jozić, studentice 
II. godine diplomskoga sveučilišnog studija Hrvatski jezik i književnost (nastavnički smjer) i Povijest (nastav-
nički smjer) za zajednički seminarski rad Filozof iz Osijeka – mrežni časopis studenata Filozofskog fakulteta

Nagrada Zaklade Lions cluba Osijek

 f Mirjana Marković, studentica II. godine dvopredmetnoga diplomskog sveučilišnog studija Nakladništvo i 
Engleski jezik i književnost (prevoditeljski smjer)





IV. 

ZNANSTVENI RAD I 
MEĐUNARODNA SURADNJA
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ZNANSTVENI RAD

Aktivnosti Provedba

Fond za znanstveni 
rad 

Odluka Fakultetskog vijeća o Fondu za znanstveni rad Filozofskoga fakulteta 
Osijek od 17. siječnja 2018. te Odluka dekanice o financiranju aktivnosti iz Fonda za 
znanstveni rad Filozofskoga fakulteta Osijek od 11. siječnja 2019. godine.

Sredstva predviđena za znanstvenu infrastrukturu, troškove diseminacije (skupovi, 
publikacije) i istraživanja, nagrade, potpore doktorandima i popularizaciju znanosti.

Izrađeno Izvješće 
o znanstvenom 
radu zaposlenika 
Filozofskoga 
fakulteta Osijek u 
2018. godini

Usvojeno na Fakultetskom vijeću 25. veljače 2019.

http://web.ffos.hr/znanstveni-portal/pokazatelji-kvalitete-znanstvene-djelatnosti

U 2018. ukupno je objavljeno 258 znanstvenih i stručnih radova, 13 autorskih knjiga i 
tri uredničke knjige.

Znanstvena 
produkcija FFOS-a 
u 2018. (prema 
CROSBI-ju, 15. 
studenoga 2019.)

 f Autorske knjige (13)

 f Uredničke knjige (3)

 f Poglavlja u knjizi (45)

 f Udžbenici i skripte (1)

 f Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima (10)

 f Znanstveni radovi u drugim časopisima (72)

 f Ostali radovi u drugim časopisima (18)

 f Kongresna priopćenja (sažeci) u ostalim časopisima (1)

 f Radovi u postupku objavljivanja (6)

 f Plenarna izlaganja (6)

 f Objavljena pozvana predavanja na skupovima (4)

 f Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunarodnom recenzijom (26)

 f Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom (23)

 f Radovi u zbornicima skupova bez recenzije (4)
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Aktivnosti Provedba

 f Sažeci u zbornicima skupova (36)

 f Neobjavljena sudjelovanja na skupovima (6)

 f Druge vrste radova (21)

Izrađeno Izvješće o 
provedbi Strateškog 
programa 
znanstvenih 
istraživanja za 
razdoblje od 2018. 
do 2022. – Izvješće 
za 2018. godinu

Usvojeno na Fakultetskom vijeću 3. srpnja 2019.

http://web.ffos.hr/znanstveni-portal/pokazatelji-kvalitete-znanstvene-djelatnosti

Izvršene projektne 
prijave u ak. god. 
2018./2019.

1. Horizon 2020-WIDESPREAD-2018-03 –Twinning – Net4Reading – prof. dr. sc. 
Zoran Velagić

2. COST CA 18121 – Cultures Of Victimology: understanding processes of victimizati-
on across Europe (koordinatorica: doc. dr. sc. Anita Dremel) 

3. Erasmus+ KA201 – DATALIT –Developing e-learning environment for young stu-
dents to become data literate (koordinatorica: doc. dr. sc. Mirela Müller) 

4. Europski socijalni fond – natječaj »Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i ino-
vacije« – Psihološko-pedagoško-IT izazovi platforme za praćenje razvoja djece u 
predškolskoj dobi (interdisciplinarni projekt – koordinatori s više odsjeka) 

5. Europski socijalni fond – natječaj »Tematske mreže za društveno-ekonomski 
razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada« 
– Inovativni oblici potpore usklađivanju poslovnog i obiteljskog života za deprivi-
rane obitelji sprečavanjem jezičnih i komunikacijskih teškoća uzdržavanog člana 
(koordinatorica: doc. dr. sc. Ana Kurtović)

6. Europski socijalni fond – natječaj »Tematske mreže za društveno-ekonomski 
razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada« 
– Obnova kulturnog sadržaja zajednice od kulturnih djelatnika (koordinator: izv. 
prof. dr. sc. Željko Pavić)
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Aktivnosti Provedba

Izvršene projektne 
prijave u ak. god. 
2018./2019.

7. Europski socijalni fond – natječaj »Tematske mreže za društveno-ekonomski 
razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada« 
– Mreža za društveno-ekonomski razvoj (interdisciplinarni projekt – koordinatori s 
više odsjeka)

8. Hrvatska zaklada za znanost – Istraživački projekti – Biopsihosocijalne odrednice 
kvalitete života kod najčešćih obrazaca komorbiditeta fizičkih i psihičkih bolesti 
(COMQOL) – prof. dr. sc. Gorka Vuletić

9. Hrvatska zaklada za znanost – Istraživački projekti – Utjecaj interneta i internet-
skih društvenih mreža na stavove i odluke o cijepljenju (INTERVAKC) – izv. prof. dr. 
sc. Željko Pavić

10. Hrvatska zaklada za znanost – Istraživački projekti – Uokvirivanje slikovitim jezi-
kom u javnom diskursu (FigFrame) – izv. prof. dr. sc. Tanja Gradečak

11. Zaklada Adris – program Stvaralaštvo, ekologija, baština i dobrota – Izrada hrvat-
skog rječnika poslovica – doc. dr. sc. Melita Aleksa Varga 

12. MZO – program Znanstveno-tehnološka suradnja sa Srbijom – Izrazi autorovog 
ograđivanja, stava i odnosa s čitateljem u akademskom pisanju istraživača počet-
nika na engleskome kao stranome jeziku – prof. dr. sc. Višnja Pavičić Takač

13. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku – Poziv za prijavu 
projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava 
dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2019. godinu – izv. prof. 
dr. sc. Tanja Gradečak

14. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva – Program Mediji zajednice – pot-
pora socijalnom uključivanju putem medija – izv. prof. dr. sc. Željko Pavić
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Aktivnosti Provedba

Projekti u provedbi 
u ak. god. 
2018./2019.

1. COST IS1404 – E-READ: Evolution of Reading in the Age of Digitisation (koordina-
tor: prof. dr. sc. Zoran Velagić) 

2. COST CA15201 – ARKWORK: Archaeological practices and knowledge work in the 
digital environment (koordinatorica: izv. prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković)

3. COST CA15230 – SAREP: Study Abroad Research in European Perspective (koordi-
natorica: prof. dr. sc. Višnja Pavičić Takač)

4. COST CA 17127 – Building on scientific literacy in evolution towards scientifically 
responsible Europeans (koordinatorica: dr. sc. Mirna Varga)

5. COST CA 18121 – Cultures Of Victimology: understanding processes of victimizati-
on across Europe (koordinatorica: doc. dr. sc. Anita Dremel)

6. ERASMUS+ KA2 – EINFOSE – European Information Science Education: Encoura-
ging Mobility and Learning Outcomes Harmonization (voditeljica: prof. dr. sc. Tatja-
na Aparac-Jelušić)

7. ERASMUS+ KA2 – ECEC-Qual+Div - Interpreting Child-Centredness to support Qu-
ality and Diversity in Early Childhood Education and Care (koordinatorica: dr. sc. 
Katarina Bogatić)

8. HRZZ IP-2016-06-3917 – Problemi u ponašanju djece školske dobi: Uloga izvršnih 
funkcija, individualnih, obiteljskih i genetskih čimbenika – ECLAT (voditeljica: izv. 
prof. dr. sc. Silvija Ručević) 

9. HRZZ IP-2016-06-5736 – Koherencija pisanoga teksta u inome jeziku: hrvatski, 
njemački, engleski, francuski i mađarski jezik u usporedbi – KohPiTekst (voditeljica: 
izv. prof. dr. sc. Vesna Bagarić Medve) 

10. HRZZ IP-2018-01-8363 – Stručno usavršavanje učitelja u funkciji unapređenja re-
zultata učenja učenika osnovne škole u prirodoslovnom i matematičkom području 
– SURFPRIMA (voditelj: izv. prof. dr. sc. Branko Bognar)

11. Zaklada Adris – program Znanje i otkrića – Kognitivna otpornost djece u riziku od 
siromaštva u Istočnoj Slavoniji (voditeljica: izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević)

http://sokrat.ffos.hr/einfose/
http://sokrat.ffos.hr/einfose/
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Aktivnosti Provedba

Projekti u provedbi 
u ak. god. 
2018./2019.

12. Europski socijalni fond – natječaj »Internacionalizacija visokog obrazovanja« – 
Razvoj i osnivanje integriranog studijskog programa Medicina na njemačkom jezi-
ku (doc. dr. sc. Leonard Pon)

13. Europski socijalni fond – natječaj »Provedba HKO-a na razini visokog obrazova-
nja« – Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete 
Filozofskog fakulteta u Zagrebu (koordinatorice: doc. dr. sc. Ana Jakopec i izv. 
prof. dr. sc. Tanja Gradečak-Erdeljić)

14. Europski socijalni fond – natječaj »Provedba HKO-a na razini visokog obrazova-
nja« – Kompetencijski standardi nastavnika, pedagoga i mentora (koordinatorica: 
doc. dr. sc. Renata Jukić)

15. Europski socijalni fond – natječaj »Provedba HKO-a na razini visokog obrazova-
nja« – Kroatistika, Andragogija, Filozofija i Kulturologija – usklađivanje s HKO-om 
– KAFKa (koordinatori: doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić i izv. prof. dr. sc. Boško Pešić)

16. UNIOS ZUP-2018-76 – Informacijske potrebe oboljelih od Alzheimerove bolesti i 
članova njihovih obitelji (voditeljica: izv. prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković)

17. UNIOS ZUP-2018-77 – Figurativni jezik u zdravstvenoj komunikaciji (voditelj: prof. 
dr. sc. Mario Brdar)

18. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku– 65+ pojavnost na-
silja u starijoj dobi (voditeljica: doc. dr. sc. Jasmina Tomašić Humer)

19. DAAD-Projekt nr.: 57338369 – GIP-Projekt Na tragovima njemačkog jezika, knji-
ževnosti i kulture na tlu Hrvatske (koordinator: doc. dr.sc. Tihomir Engler)

20. University of Bergen cross-national project – The Positive Youth Development 
cross-national project (koordinatorica: dr. sc. Gabrijela Vrdoljak)

21. Queen’s University of Belfast bilateral project – Helping Kids! Promoting Positive 
Intergroup Relations and Peacebuilding in Divided Societies (voditeljica: doc. dr. 
sc. Jasmina Tomašić Humer)
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Aktivnosti Provedba

Skupovi

1. Znanstveno-stručni kolokvij povodom Svjetskog dana filozofije, 15. studenoga 
2018.

2. Međunarodni skup Postmoderna – filozofijsko i kulturno nasljeđe, 22. studenoga 
2018. 

3. Međunarodni znanstveni skup Komunikacija i jezik 2, 22. – 23. studenoga 2018.

4. Slavonija i Baranja u Domovinskom ratu, 4. – 5. prosinca 2018.

5. Međunarodni skup Krležini dani u Osijeku, 6. – 8. prosinca 2018. 

6. Međunarodni znanstveni skup BOBCATSSS, 22. – 24. siječnja 2019. 

7. InfoDASKA – međunarodna konferencija studenata informacijskih znanosti, 10. – 
11. svibnja 2019.

8. Treći znanstveno-stručni skup Filozofija između znanosti i religije, 7. do 9. lipnja 
2019. 

9.  ESSIS – European Summer School on Information Sciences 2019., 1. – 6. rujna 2019.

Obrane doktorskih 
radova

PSS Jezikoslovlje – 2 

PSS Književnost i kulturni identitet – 1

PSS Pedagogija i kultura suvremene škole – 1

Pretplate na baze 
podataka

LISS (EBSCO) te pristup bazama na temelju nacionalne licence

Popularizacija 
znanosti

U okviru Otvorenog četvrtka u ak. godini 2018./2019. održano je osam predavanja:

1. Iz povijesti i sadašnjost hrvatskog stripa: »Zlatka Who Wants to Live Forever« ili sti-
listička dekonstrukcija strip-albuma Zlatka Krešimira Zimonjića (Mia Filipov, mad. 
educ. philol. croat. et mag. paed.)

2. Pamćenje Domovinskog rata u djelu Alenke Mirković »Glasom protiv topova« i kul-
tura sjećanja u školskoj praksi (Katarina Dinješ Gros, prof.)
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Aktivnosti Provedba

Popularizacija 
znanosti

3. Kultura javnoga govora (Željana Nenadić El Mourtada, prof. i prof. dr. sc. Vladimir 
Karabalić)

4. Obvezno cijepljenje i njegovi protivnici (izv. prof. dr. sc. Željko Pavić)

5. Koga briga za (vašu) sreću? (izv. prof. dr. sc. Anita Freimann)

6. Iza kulisa u povijest: njemačko kazalište u Slavoniji (doc. dr. sc. Sonja Novak)

7. Hrvatski prostori u djelima austrijske slikarske obitelji Alt (doc. dr. sc. Jasminka Naj-
cer Sabljak)

8. Arhitektura zla: uporaba prostora u horor književnosti (doc. dr. sc. Ljubica Matek)
Ostvareno je ukupno 37 sudjelovanja na Festivalu znanosti 2019. (16 radionica, 12 
postera, sedam predavanja, jedna radijska emisija, jedan performans).

Nagrade za 
znanstveni rad

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske dodijelilo je 25. lipnja 2018. 
godišnju državnu nagradu za znanost – za popularizaciju i promidžbu znanosti u 
području humanističkih znanosti – prof. dr. sc. Milici Lukić i dr. sc. Veri Blažević Krezić, 
poslijedoktorandici za Projekt Glagopedija – virtualna glagoljska enciklopedija.

Na temelju izvješća Povjerenstva za dodjelu nagrada odlukom dekanice 5. veljače 
2019. dodijeljene su sljedeće nagrade za znanstveni rad u 2018. godini:

a) iz područja humanističkih znanosti – prof. dr. sc. Mariju Brdaru za znanstveni rad 
objavljen u časopisu Review of Cognitive Linguistics:

Brdar, Mario; Brdar-Szabo, Rita. On constructional blocking of metonymies: A 
cross-linguistics view. Review of Cognitive Linguistics (2017), 15(1).

b) iz područja društvenih znanosti nagrade – doc. dr. sc. Valeriji Križanić za 
znanstveni rad objavljen u časopisu Agining Clinical and Experimental Research:

Greblo Jurakić, Zrinka; Križanić, Valerija; Šarabon, Nejc; Marković, Goran. Effects 
of feedback-based balance and core resistance training vs. Pilates training on 
cognitive functions in older women with mild cognitive impairment: A pilot ran-
domized-controlled trial. Aging Clinical and Experimental Research, (2017), 29(6).
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MEĐUNARODNA SURADNJA

ERASMUS + 

 f 15 odlaznih mobilnosti studenata u svrhu studiranja

 f 18 dolaznih mobilnosti studenata u svrhu studiranja

 f tri (3) odlazne mobilnosti studenata u svrhu održavanja stručne prakse

 f 12 odlaznih mobilnosti nastavnog osoblja u svrhu održavanja nastave

 f 20 odlaznih mobilnosti (ne)nastavnog osoblja u svrhu stručnog usavršavanja

 f 14 dolaznih mobilnosti nastavnog osoblja u svrhu održavanja nastave

 f dvije (2) dolazne mobilnosti (ne)nastavnog osoblja u svrhu stručnog usavršavanja

Održan info-dan o Erasmus+ programu akademske mobilnosti (27. veljače 2019.)

CEEPUS

CEEPUS »Trans (TRANSkulturelle Kommunikation und TRANSlation)«

Odlazne mobilnosti

 f dvije studentske mobilnosti na prihvatnoj instituciji University of Vienna, Zentrum für 
Translationswissenschaft – Center for Translation Studies Vienna (Austrija) u sklopu 
ljetne akademije Trans »Interpreting and translating for public institutions« (23. rujna 
– 30. rujna 2019.)

 f jedna nastavnička mobilnost na prihvatnoj instituciji University of Primorska, Faculty 
of Education Koper, (Slovenija) – doc. dr. sc. Goran Schmidt (13. – 20. svibnja 2019.)

Dolazne mobilnosti

 f jedna nastavnička mobilnost s dolazne institucije New Bulgarian University Sofia (Bu-
garska) – Rositsa Vasileva (19. – 26. svibnja 2019.)

CEEPUS »Philosophy and Interdisciplinarity«

Dolazne mobilnosti:

 f jedna mobilnost nastavnika s Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (Republika Srbija) 
(5. – 11. svibnja 2019.)
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CEEPUS

Međunarodne aktivnosti

 f Ljetna međunarodna akademija Trans 2019: Interpreting and translating for public in-
stitutions (Prevođenje u javnim institucijama) u Beču (Austrija). Uz Sveučilište J. J. Stro-
ssmayera u Osijeku na ljetnoj školi sudjelovali i University of Rijeka, New Bulgarian 
University, University of Belgrade, Ss. Cyril and Methodius University Skopje, Univer-
sity of South Bohemia Češke Budejovice, Adam Mickiewicz University. Na ljetnoj je 
školi s Filozofskoga fakulteta u Osijeku sudjelovalo dvoje studenata 1. godine diplom-
skoga studija Njemački jezik i književnost prevoditeljskoga usmjerenja.

 f Na Filozofskom fakultetu Osijek od 1. do 6. rujna 2019. godine održana je Europska 
ljetna škola informacijskih znanosti (ESSIS – European Summer School on Information 
Sciences 2019). Uz Filozofski fakultet ljetnu školu suorganizirali su Sveučilište u Gra-
zu, Sveučilište u Hildesheimu, Sveučilište Hacettepe u Ankari, Sveučilište u Barceloni 
i Sveučilište u Pisi. Na ljetnoj školi sudjelovali su studenti preddiplomskih studija in-
formacijskih znanosti.

Sporazumi 
sklopljeni u ak. 
god. 2018./2019.

 f Sporazum o suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Sarajevu (Bosna i Herce-
govina)

 f Sporazum o suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta Sv. Ćirila i Metoda u Skoplju 
(Makedonija)

 f Sporazum o suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Mariboru (Slovenija)

 f Sporazum o suradnji s Akademijom primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci

 f Sporazum o suradnji s Institutom za znanstvena i umjetnička istraživanja u kreativnoj 
industriji Andizet

 f Sporazum o suradnji sa Specijalnom bolnicom za medicinsku rehabilitaciju Varaždin-
ske toplice

 f Sporazum o suradnji s Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar

Članstva u 
međunarodnim 
udruženjima i 
mrežama

 f Članstvo u mreži CEEPUS CIII-SI-0711 TRANSkulturelle Kommunikation und TRAN-
Slation

 f Članstvo u mreži CEEPUS »Philosophy and Interdisciplinarity«





V. 

SUSTAV ZA UNAPREĐIVANJE 
I OSIGURAVANJE KVALITETE
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UNUTARNJA PROSUDBA

U okviru unutarnje prosudbe sustava za kvalitetu u ak. godini 2017./2018. na temu Ishodi učenja u odnosu na 
razine kvalifikacije i usklađenosti ishoda programa i ishoda kolegija

1) analizirana je usklađenost ishoda učenja studijskih programa u odnosu na razine HKO-a,

2) analizirana je usklađenost ishoda pojedinih kolegija i ishoda programa,

3) izrađeno je izvješće o trenutnom stanju i ponuđene su smjernice za unapređivanje kvalitete obrazovanja u 
skladu s promjenama u širem društvenom kontekstu.

Ciljevi navedene unutarnje prosudbe sustava za osiguravanje kvalitete na Filozofskom fakultetu bili su sljedeći:

 f utvrditi postojanje ishoda učenja pojedinih kolegija

 f utvrditi postojanje ishoda učenja studijskih programa

 f analizirati ishode učenja u odnosu na razine HKO-a 

 f provjeriti u kojoj mjeri ishodi pojedinih predmeta doprinose ishodima cijelog programa (matrice ishoda)

 f utvrditi vezu između ishoda učenja kao instrumenata kvalitete i sustava upravljanja kvalitetom te njihov 
utjecaj na razvoj kulture kvalitete i provedbu ciljeva definiranih Strategijom razvoja Fakulteta.

Izvješće o provedenoj tematskoj unutarnjoj provedbi usvojeno je na 5. sjednici Fakultetskog vijeća u aka-
demskoj 2018./2019. godini.

U okviru unutarnje prosudbe sustava za kvalitetu u akademskoj 2018./2019. imenovano je Povjerenstvo za pro-
vođenje unutarnje prosudbe sustava za osiguravanje i unapređivanje kvalitete. Naziv teme unutarnje prosudbe 
bio je Studentska praksa na Filozofskom fakultetu u Osijeku. U okviru unutarnje prosudbe sustava za kvalitetu

1) analizirana je zastupljenost studentske prakse u studijskim programima preddiplomske i diplomske razine 
koji se izvode na FFOS-u,

2) provedene su SWOT analize postojećih stručnih praksi,

3) prikupljene su povratne informacije voditelja, mentora, rukovoditelja mentora i studenata o obilježjima 
stručne prakse koja se provodi na FFOS-u, potom o kompetencijama koje pohađanje studentske prakse 
omogućuje (i u kojoj mjeri), a iz perspektive triju izvora podataka (studenata, mentora i rukovoditelja),

4) izrađeno je izvješće o trenutačnom stanju i ponuđene su smjernice za unapređivanje kvalitete obrazovanja 
u skladu s promjenama u širem društvenom kontekstu.
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Ciljevi unutarnje prosudbe sustava za osiguravanje kvalitete na Filozofskom fakultetu bili su sljedeći:

 f utvrditi postojanje studentske prakse na različitim studijskim programima koji se provode na FFOS-u

 f utvrditi postojanje ishoda učenja postojećih kolegija koji se odnose na studentsku praksu

 f analizirati prednosti, nedostatke, izazove i mogućnosti trenutačnog provođenja studentske prakse na po-
jedinim odsjecima

 f prikupiti povratne informacije od različitih dionika (studenata, mentora i rukovoditelja mentora) o obilježjima 
studentske prakse i doprinosima razvoju ključnih kompetencija putem studentske prakse.

Izvješće o provedenoj tematskoj unutarnjoj provedbi usvojeno je na 3. sjednici Fakultetskog vijeća u aka-
demskoj 2019./2020. godini.

POVELJA HRVATSKOGA DRUŠTVA ZA KVALITETU

U 2018. godini Filozofskom je fakultetu dodijeljena Povelja Hrvatskoga društva za kvalitetu u kategoriji poseb-
nog doprinosa u edukaciji i promociji kvalitete. Svečanost dodjele održana je u povodu 16. hrvatskog Dana 
kvalitete 6. studenoga 2018. u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta u Zagrebu. Povelja Hrvatskog 
društva za kvalitetu nova je potvrda učinkovitog, razvijenog i funkcionalno ustrojenog sustava osiguranja kva-
litete Fakulteta.

STRATEGIJA RAZVOJA FILOZOFSKOGA FAKULTETA OSIJEK 2016. – 2020.

Radna skupina za praćenje provedbe Strategije razvoja Filozofskoga fakulteta 2016. – 2020. podnijela je 17. 
veljače 2020. (KLASA: 602-04/20-04/18, URBROJ: 2158-83-02-20-1) pozitivno izvješće o provedbi Strateško-
ga plana za 2018. godinu. Izvješće je usvojeno 4. ožujka 2020. na 6. sjednici Fakultetskoga vijeća u ak. godini 
2019./2020. (KLASA: 602-04/20-04/18, URBROJ: 2158-83-02-20-2).





VI. 

ORGANIZACIJA RADA
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USTROJBENE JEDINICE (na dan 30. rujna 2018.)

I. ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 

Voditelj: izv. prof. dr. sc. Krešimir Šimić 

Odsjek ima 29 zaposlenika raspoređenih na šest katedri.

Katedra za suvremeni hrvatski jezik

1. doc. dr. sc. Maja Glušac, šefica (predsjednica) katedre 

2. prof. dr. sc. Sanda Ham

3. prof. dr. sc. Vlasta Rišner

4. izv. prof. dr. sc. Jadranka Mlikota

Katedra za hrvatsku jezičnu povijest i hrvatsku dijalektologiju

5. prof. dr. sc. Milica Lukić, šefica (predsjednica) katedre

6. prof. dr. sc. Ljiljana Kolenić 

7. prof. dr. sc. Loretana Farkaš, dekanica

8. doc. dr. sc. Silvija Ćurak

9. dr. sc. Vera Blažević Krezić, poslijedoktorandica 

Katedra za hrvatski jezik i jezikoslovlje

10. doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić, šefica (predsjednica) katedre 

11. prof. dr. sc. Branimir Belaj

12. izv. prof. dr. sc. Goran Tanacković Faletar

13. doc. dr. sc. Vesna Bjedov
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Katedra za hrvatsku književnost

14. prof. dr. sc. Goran Rem, šef (predsjednik) katedre 

15. prof. dr. sc. Ružica Pšihistal

16. izv. prof. dr. sc. Ivan Trojan

17. izv. prof. dr. sc. Ivana Žužul 

18. doc. dr. sc. Sanja Jukić

Katedra za teoriju književnost i svjetsku književnost

19. izv. prof. dr. sc. Tina Varga Oswald, šefica (predsjednica) katedre 

20. izv. prof. dr. sc. Dragica Dragun

21. izv. prof. dr. sc. Kristina Peternai Andrić

22. izv. prof. dr. sc. Jakov Sabljić

23. doc. dr. sc. Dubravka Brunčić

24. doc. dr. sc. Marica Liović 

Katedra za staru hrvatsku književnost

25. prof. dr. sc. Milovan Tatarin, šef (predsjednik) katedre 

26. prof. dr. sc. Zlata Šundalić

27. izv. prof. dr. sc. Krešimir Šimić, voditelj Odsjeka

28. dr. sc. Ivana Mikulić, poslijedoktorandica
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II. ODSJEK ZA POVIJEST 

Voditeljica: doc. dr. sc. Slađana Josipović Batorek

Odsjek ima 10 zaposlenika raspoređenih na dvije katedre.

Katedra za nacionalnu povijest

29. izv. prof. dr. sc. Jasna Šimić, šefica (predsjednica) katedre 

30. prof. dr. sc. Ivan Balta

31. doc. dr. sc. Slađana Josipović Batorek, voditeljica Odsjeka

32. doc. dr. sc. Domagoj Tomas

33. dr. sc. Igor Josipović, poslijedoktorand

34. Luka Pejić, asistent

Katedra za svjetsku povijest i pomoćne predmete povijesti

35. doc. dr. sc. Zlatko Đukić, šef (predsjednik) katedre, zamjenik pročelnice

36. izv. prof. dr. sc. Dubravka Božić Bogović 

37. doc. dr. sc. Denis Njari

38. dr. sc. Krešimir Bušić, poslijedoktorand

39. Sergej Filipović, asistent

III. ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI 

Voditelj: izv. prof. dr. sc. Boris Badurina 

Odsjek ima 23 zaposlenika raspoređena na četiri katedre.

Katedra za upravljanje knjižnicama i organizaciju informacija

40. doc. dr. sc. Ivana Martinović, šefica (predsjednica) katedre 

41. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog

42. izv. prof. dr. sc. Gordana Dukić
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43. dr. sc. Kristina Feldvari, poslijedoktorandica

44. dr. sc. Snježana Stanarević Katavić, poslijedoktorandica

Katedra za povijest knjige, nakladništvo i knjižarstvo

45. prof. dr. sc. Zoran Velagić, šef (predsjednik) katedre 

46. izv. prof. dr. sc. Jelena Lakuš

47. dr. sc. Tomislav Jakopec, poslijedoktorand

48. dr. sc. Josipa Selthofer, poslijedoktorandica

49. Ines Hocenski, asistentica

Katedra za zaštitu pisane baštine i suradnju baštinskih ustanova

50. izv. prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković, šefica (predsjednica) katedre 

51. prof. dr. sc. Damir Hasenay

52. dr. sc. Darko Lacović, poslijedoktorand

53. Ines Horvat, asistentica

Katedra za teoriju informacijskih znanosti

54. izv. prof. dr. sc. Boris Badurina, voditelj Odsjeka

55. doc. dr. sc. Anita Papić, šef (predsjednik) katedre

56. doc. dr. sc. Boris Bosančić

57. doc. dr. sc. Marija Erl Šafar

58. doc. dr. sc. Gordana Lesinger

59. doc. dr. sc. Milijana Mičunović

60. dr. sc. Tamara Zadravec, predavač

61. Tihana Lubina, asistentica

62. Mirna Gilman Ranogajec, asistentica
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IV. ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 

Voditeljica: izv. prof. dr. sc. Biljana Oklopčić 

Odsjek ima 19 zaposlenika raspoređenih na tri katedre.

Katedra za engleski jezik i lingvistiku

63. doc. dr. sc. Goran Milić, šef (predsjednik) katedre

64. prof. dr. sc. Mario Brdar 

65. izv. prof. dr. sc. Gabrijela Buljan

66. izv. prof. dr. sc. Tanja Gradečak-Erdeljić, prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju

67. doc. dr. sc. Alma Vančura

68. doc. dr. sc. Dubravka Vidaković Erdeljić

Katedra za primijenjenu lingvistiku

69. doc. dr. sc. Draženka Molnar, šefica (predsjednica) katedre

70. prof. dr. sc. Marija Omazić

71. prof. dr. sc. Višnja Pavičić Takač

72. doc. dr. sc. Goran Schmidt

73. Romana Čačija, viša lektorica

74. Vlatka Ivić, viša lektorica

75. Blaženka Šoštarić, viša lektorica

Katedra za književnost engleskoga govornog područja

76. doc. dr. sc. Jasna Poljak Rehlicki, šefica (predsjednica) katedre 

77. doc. dr. sc. Borislav Berić

78. izv. prof. dr. sc. Biljana Oklopčić, voditeljica Odsjeka

79. izv. prof. dr. sc. Sanja Runtić
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80. doc. dr. sc. Ljubica Matek

81. doc. dr. sc. Jadranka Zlomislić 

V. ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 

Voditeljica: doc. dr. sc. Sanja Cimer

Odsjek ima 16 zaposlenika raspoređenih na tri katedre.

Katedra za njemačku književnost

82. doc. dr. sc. Stephanie Jug, šefica (predsjednica) katedre

83. prof. dr. sc. Željko Uvanović

84. doc. dr. sc. Tihomir Engler, 

85. dr. sc. Sonja Novak, poslijedoktorandica

Katedra za njemački jezik i primijenjenu lingvistiku

86. doc. dr. sc. Ivana Jozić, šefica (predsjednica) katedre 

87. prof. dr. sc. Vladimir Karabalić

88. doc. dr. sc. Leonard Pon, prodekan za nastavu i studente

89. Snježana Babić, viša lektorica

90. Silvija Berkec, viša lektorica

91. Theresia Töglhofer, strana lektorica

92. Ivana Šarić Šokčević, asistentica

Katedra za primijenjenu lingvistiku

93. doc. dr. sc. Melita Aleksa Varga, šefica (predsjednica) katedre

94. izv. prof. dr. sc. Vesna Bagarić Medve

95. doc. dr. sc. Sanja Cimer, voditeljica Odsjeka

96. Adrian Ramabaja, strani lektor

97. Ana Keglević, asistentica
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VI. ODSJEK ZA PEDAGOGIJU 

Voditelj: izv. prof. dr. sc. Mirko Lukaš 

Odsjek ima 12 zaposlenika raspoređenih na dvije katedre:

Katedra za pedagogiju

98. prof. dr. sc. Zlatko Miliša, šef (predsjednik) katedre

99. izv. prof. dr. sc. Branko Bognar

100. izv. prof. dr. sc. Goran Livazović

101. izv. prof. dr. sc. Mirko Lukaš, voditelj Odsjeka

102. doc. dr. sc. Mirela Müller

103. dr. sc. Sanja Simel Pranjić, poslijedoktorandica

104. Katarina Bogatić, asistentica

105. Sara Pejaković, asistentica

Katedra za didaktiku

106. doc. dr. sc. Renata Jukić, šefica (predsjednica) katedre 

107. izv. prof. dr. sc. Vesna Buljubašić Kuzmanović

108. dr. sc. Sanja Španja, poslijedoktorandica

109. dr. sc. Senka Gazibara, asistentica

VII. ODSJEK ZA FILOZOFIJU 

Voditelj: prof. dr. sc. Marijan Krivak

Odsjek ima 10 zaposlenika raspoređenih na dvije katedre:

Katedra za teorijsku filozofiju

110. prof. dr. sc. Marijan Krivak, voditelj Odsjeka

111. doc. dr. sc. Boško Pešić, šef (predsjednik) katedre
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112. doc. dr. sc. Martina Žeželj

113. Hrvoje Potlimbrzović, asistent

Katedra za praktičnu filozofiju

114. izv. prof. dr. sc. Željko Senković, šef (predsjednik) katedre

115. izv. prof. dr. sc. Davor Balić

116. izv. prof. dr. sc. Vladimir Jelkić

117. dr. sc. Zdravko Perić, poslijedoktorand

118. dr. sc. Darija Rupčić Kelam, poslijedoktorandica 

119. Demian Papo, asistent

VIII. ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU 

Voditeljica: doc. dr. sc. Ana Kurtović

Odsjek ima 14 zaposlenika raspoređenih na dvije katedre:

Katedra za metodologiju, opću i socijalnu psihologiju

120. doc. dr. sc. Daniela Šincek, šefica (predsjednica) katedre 

121. izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević, prodekanica za razvoj i poslovanje

122. doc. dr. sc. Valerija Križanić

123. doc. dr. sc. Jasmina Tomašić Humer

124. dr. sc. Dino Krupić, poslijedoktorand

125. Sandra Vučković, asistent

Katedra za razvojnu i primijenjenu psihologiju

126. doc. dr. sc. Ivana Marčinko, šefica (predsjednica) katedre

127. prof. dr. sc. Hrvoje Lepeduš

128. izv. prof. dr. sc. Gorka Vuletić
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129. doc. sc. Ana Babić Čikeš

130. doc. dr. sc. Ana Jakopec, prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje

131. doc. dr. sc. Ana Kurtović

132. dr. sc. Gabrijela Vrdoljak, poslijedoktorandica

133. Ivana Duvnjak, asistentica

IX. KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 

Šefica (predsjednica) katedre: doc. dr. sc. Ana Lehocki-Samardžić 

Katedra ima sedam zaposlenika.

134. doc. dr. sc. Ana Lehocki-Samardžić, šefica (predsjednica) katedre

135. izv. prof. dr. sc. Žombor Labadi

136. izv. prof. dr. sc. Zoltan Medve

137. Hajnalka Kispeter, lektorica

138. dr. sc. Oszko Beatrix, strana lektorica

139. Gabriela Dobsai, asistentica

140. Monika Molnar Ljubić, asistentica

X. KATEDRA ZA ZAJEDNIČKE SADRŽAJE 

Šefica (predsjednica) katedre: mr. sc. Marija Bubalo, viša predavačica 

Katedra ima sedam zaposlenika.

141. mr. sc. Marija Bubalo, viša predavačica, šefica (predsjednica) katedre

142. dr. sc. Dubravka Kuna, viša predavačica

143. dr. sc. Mirna Varga, viša predavačica

144. dr. sc. Ninočka Truck-Biljan, viša predavačica

145. Željko Beissmann, viši predavač
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146. mr. sc. Silvija Galić, predavačica

147. Joanna Michta, strana lektorica za poljski jezik

XI. KATEDRA ZA SOCIOLOGIJU

Šefica (predsjednica) katedre: doc. dr. sc. Anita Dremel 

Katedra ima četiri zaposlenika.

148. doc. dr. sc. Anita Dremel, šefica (predsjednica) katedre

149. izv. prof. dr. sc. Željko Pavić

150. Juraj Jurlina, asistent

151. Ljiljana Pintarić, asistentica

XII. OSTALE USTROJSTVENE JEDINICE U SLUŽBI NASTAVE – Knjižnica

152. dr. sc. Vesna Radičević, viša knjižničarka, voditeljica 

153. Gordana Gašo, dipl. knjižničarka

154. Kristina Kiš, dipl. knjižničarka

155. Lana Šuster, dipl. knjižničarka

156. Bernardica Plašćak, viša knjižničarka

XIII. ODSJEK U SREDIŠNJOJ SLUŽBI – TAJNIŠTVO FAKULTETA

157. Narcisa Vrbešić-Ravlić, mag. iur. – rukovoditeljica odjela u središnjoj službi – tajnica Fakulteta

Pododsjek u područnoj službi za pravne, kadrovske, stručne, opće i administrativne poslove 
(Ured za pravne, kadrovske, stručne, opće i administrativne poslove)

158. Đurđica Ivković, dipl. pravnica – voditeljica, pomoćnica tajnice

Odjeljak za studentska pitanja (Ured za studentska pitanja)

159. Ivana Vinko, diplomirana pravnica, stručna suradnica za studentska pitanja, voditeljica Ureda

160. Josipa Gogić, mag. oec., stručna suradnica za studentska pitanja
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161. Marijana Mlinarević, dipl. ing., stručna suradnica za studentska pitanja

162. Valerija Kitin, stručna referentica za studentska pitanja

Pododjeljak za poslijediplomske studije i cjeloživotno obrazovanje  
(Ured za poslijediplomske studije i cjeloživotno obrazovanje) 

Odjeljak za unapređenje kvalitete obrazovanja  
(Ured za unapređene kvalitete obrazovanja)

163. Domagoj Burazin, dipl. pravnik, voditelj odjeljka

164. Vladimir Poličić, dipl. oec., stručni suradnik za poslove kvalitete

165. Mislav Mihaljević, dipl. iur., stručni suradnik za poslove kvaliteta

166. Vanesa Topalović, prof., stručni suradnik za unapređenje i osiguranje kvalitete

Odjeljak za informatiku i računalnu mrežu  
(Ured za informatiku i računalnu mrežu)

167. Zoltan Juhas, stručni suradnik, voditelj odjeljka

168. Miroslav Katić, stručni suradnik za informatiku i računalnu mrežu 

Odsjek – Ured dekana

169. Josipa Turkalj, voditeljica Ureda dekana

170. Romana Vrbešić, stručna referentica

Odsjek za kadrovske, opće i administrativne poslove  
(Ured za kadrovske, opće i administrativne poslove)

171. Slavica Svalina, voditeljica

172. Melita Čalić, stručna referentica

173. Ivan Nećak, administrativni referent

Odsjek za tehničke i pomoćne poslove (Ured za tehničke i pomoćne poslove)

174. Željko Tikas, grafičar
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175. Dragan Špoljarić, domar i referent zaštite na radu

176. Duška Glavaš-Opić, dostavljačica – spremačica

177. Ana Forjan, spremačica

178. Mirjana Fotak, spremačica

179. Renata Gašpar, spremačica

180. Danijela Ozimec, spremačica

181. Snježana Vukelić, spremačica

Pododsjek u središnjoj službi za financijsko-knjigovodstvene poslove  
(Ured za financijsko-knjigovodstvene poslove)

182. Sanja Marenić, dipl. oec., voditeljica Ureda za financijsko-knjigovodstvene poslove

Odsjek za računovodstvo (Ured za računovodstvo)

183. Branka Rekić, računovodstvena referentica

184. Jasmina Šmider, računovodstvena referentica

185. Snježana Jurčević, računovodstvena referentica

Odsjek za knjigovodstvo (Ured za knjigovodstvo)

186. Ivanka Miščančuk-Dugac, viša stručna referentica 

187. Alen Žužić, ekonom
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NASTAVNO I NENASTAVNO OSOBLJE

Na dan 30. rujna 2018. na Filozofskom fakultetu bilo je zaposleno ukupno 187 djelatnika, od 
toga 151 u nastavi (nastavnici i suradnici), 5 u Knjižnici, a 31 u stručnim, tehničkim i pomoćnim 
službama. 

U razdoblju od 1. listopada 2017. do 30. rujna 2018. u radni su odnos primljena 3 izvanredna 
profesora, 4 docenta, 3 poslijedoktoranda, 5 asistenata, 6 zaposlenika nenastavnog osoblja, 
5 zaposlenika na zamjenu za vrijeme rodiljnog, roditeljskog, neplaćenog dopusta i bolovanja. 

U mirovinu je otišla jedna zaposlenica iz reda nenastavnog osoblja.

Na Fakultetu se osposobljavalo dvoje polaznika stručnog osposobljavanja bez zasnivanja 
radnoga odnosa: u Knjižnici jedna dipl. knjižničarka kulturologije, a u Odjeljku za studentska 
pitanja jedan magistar prava.

RAD FAKULTETSKOGA VIJEĆA

U ak. godini 2018./2019. održano je 10 redovitih i 7 izvanrednih sjednica Fakultetskoga vijeća.

Članovi Fakultetskoga vijeća na dan 30. rujna 2019. godine: 

 f 104 nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju 

 f 2 predstavnika suradnika u suradničkom zvanju 

 f 1 predstavnik nastavnika u nastavnom zvanju 

 f 1 predstavnik ostalih zaposlenika

 f 17 predstavnika studenata.

Prisutnost članova na sjednicama Fakultetskoga vijeća iznosila je 65%.

Najčešće točke dnevnoga reda Vijeća bile su sljedeće:

 f reizbori i izbori u viša zvanja

 f usvajanje izvedbenih planova
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 f izmjene i dopune izvedbenih planova

 f izmjene i dopune studijskih programa

 f razrješenja i imenovanja voditelja odsjeka, članova povjerenstava i odbora

 f unapređivanje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja

 f raspisivanje natječaja

 f poslijediplomski studiji

 f izdavačka djelatnost

 f različita pitanja važna za život i rad Fakulteta

 f obavijesti sa Senata.

Najvažniji dokumenti usvojeni na Fakultetskom vijeću bili su sljedeći:

1. Odluka o izmjenama i dopunama studijskoga programa poslijediplomskoga sveučilišnog studija Peda-
gogija i kultura suvremene škole Filozofskoga fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku – 24. listopada 2018. godine

2. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o sigurnosnoj politici informacijskih sustava na Filozofskom 
fakultetu (Sigurnosna politika informacijskih sustava) – pročišćeni tekst – 7. studenoga 2018. godine

3. Odluka o osnivanju Centra za karijere Filozofskoga fakulteta Osijek – 19. prosinca 2018. godine

4. Odluka o donošenju Pravilnika o nagrađivanju nastavnika, suradnika i nenastavnog osoblja – 23. siječnja 
2019. godine

5. Odluka o donošenju Pravilnika o završnim i diplomskim radovima i diplomskim ispitima – 23. siječnja 2019. 
godine

6. Odluka o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za provođenje unutarnje prosudbe Sustava za osiguravanje 
i unapređivanje kvalitete – Ishodi učenja u odnosu na razine kvalifikacije i usklađenost ishoda programa i 
ishoda kolegija na Filozofskom fakultetu Osijek – 6. ožujka 2019. godine

7. Izmjene i dopune studijskih programa u opsegu manjem od 20% – 6. ožujka 2019. godine

a. Odluka o izmjenama i dopunama studijskoga programa preddiplomskoga sveučilišnog dvopredmet-
nog studija Engleskog jezika i književnosti

b. Odluka o izmjenama i dopunama studijskoga programa diplomskoga sveučilišnog dvopredmetnog 
studija Engleskoga jezika i književnosti – prevoditeljski smjer 
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c. Odluka o izmjenama i dopunama studijskoga programa preddiplomskog sveučilišnog dvopredmet-
nog studija Hrvatskog jezika i književnosti

d. Odluka o izmjenama i dopunama studijskoga programa diplomskoga sveučilišnog dvopredmetnog 
studija Hrvatskoga jezika i književnosti 

e. Odluka o izmjenama i dopunama studijskoga programa preddiplomskoga sveučilišnog jednopred-
metnog studija Hrvatskoga jezika i književnosti

f. Odluka o izmjenama i dopunama studijskoga programa diplomskoga sveučilišnog jednopredmetnog 
studija Hrvatskoga jezika i književnosti

g. Odluka o izmjenama i dopunama studijskoga programa preddiplomskoga sveučilišnog dvopredmet-
nog studija Povijesti

h. Odluka o izmjenama i dopunama studijskoga programa diplomskoga sveučilišnog dvopredmetnog 
studija Povijesti

i. Odluka o izmjenama i dopunama studijskoga programa preddiplomskoga sveučilišnog jednopred-
metnog studija Psihologije

j. Odluka o izmjenama i dopunama studijskoga programa preddiplomskoga sveučilišnog dvopredmet-
nog studija Sociologije

k. Odluka o izmjenama i dopunama studijskoga programa preddiplomskoga sveučilišnog jednopred-
metnog studija Informatologije

l. Odluka o izmjenama i dopunama studijskoga programa diplomskoga sveučilišnog dvopredmetnog 
studija Informatologije

m. Odluka o izmjenama i dopunama studijskoga programa diplomskoga sveučilišnog dvopredmetnog 
studija Nakladništva

n. Odluka o izmjenama i dopunama studijskoga programa poslijediplomskoga sveučilišnog doktorskog 
studija Pedagogije – Pedagogija i kultura suvremene škole

8. Izmjene i dopune studijskih programa u opsegu većem od 20% – 6. ožujka 2019. godine

a. Odluka o prihvaćanju prijedloga pokretanja izmjena i dopuna studijskoga programa preddiplomskoga 
sveučilišnog jednopredmetnog studija Njemačkoga jezika i književnosti i imenovanje Radne skupine

b. Odluka o prihvaćanju prijedloga pokretanja izmjena i dopuna studijskoga programa preddiplomskoga 
sveučilišnog dvopredmetnog studija Njemačkoga jezika i književnosti i imenovanje Radne skupine 
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c. Odluka o prihvaćanju prijedloga pokretanja izmjena i dopuna studijskoga programa preddiplomskoga 
sveučilišnog dvopredmetnog studija Povijesti i imenovanje Radne skupine

d. Odluka o prihvaćanju prijedloga pokretanja izmjena i dopuna studijskoga programa diplomskoga sve-
učilišnog dvopredmetnog studija Povijesti i imenovanje Radne skupine 

e. Odluka o prihvaćanju prijedloga pokretanja izmjena i dopuna studijskoga programa preddiplomskoga 
sveučilišnog jednopredmetnog studija Psihologije i imenovanje radne skupine

f. Odluka o prihvaćanju prijedloga pokretanja izmjena i dopuna studijskoga programa diplomskoga sve-
učilišnog jednopredmetnog studija Psihologije i imenovanje Radne skupine

g. Odluka o prihvaćanju prijedloga pokretanja izmjena i dopuna studijskoga programa diplomskoga sve-
učilišnog dvopredmetnog studija Mađarskoga jezika i književnosti i imenovanje Radne skupine

9. Prihvaćanje prijedloga pokretanja izrade novih studijskih programa i imenovanje radnih skupina – 6. ožujka 
2019. godine

a. Odluka o prihvaćanju prijedloga pokretanja izrade studijskoga programa za sveučilišni diplomski dvo-
predmetni studij Komunikologije i imenovanje Radne skupine

b. Odluka o prihvaćanju prijedloga pokretanja izrade studijskoga programa Komunikologije za sveučilišni 
preddiplomski jednopredmetni studij Engleskoga jezika i književnosti i imenovanje Radne skupine

10. Odluka o imenovanju članova Izbornoga povjerenstva iz reda nastavnika za provedbu studentskih izbora 
za Studentski zbor znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Stro-
ssmayera u Osijeku – 9. svibnja 2019. godine

11. Odluka o donošenju Pravilnika o Programu pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe – 3. 
srpnja 2019. godine

12. Donošenje Odluke o fakultetskim izbornim kolegijima – 3. srpnja 2019. godine

13. Osnivanje znanstvenih centara Filozofskoga fakulteta Osijek – 11. rujna 2019. godine

a. Osnivanje Centra za digitalnu etiku Filozofskoga fakulteta Osijek

b. Osnivanje Centra za jezična istraživanja Filozofskoga fakulteta Osijek

c. Osnivanje Centra za internet i društvo Filozofskoga fakulteta Osijek

d. Osnivanje Centra za istraživanje kulturnoga identiteta i regionalne baštine Filozofskoga fakulteta Osijek

e. Osnivanje Centra za didaktičko-metodička istraživanja Filozofskoga fakulteta Osijek

f. Osnivanje Centra za knjigu i čitanje Filozofskoga fakulteta Osijek
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RAD STRUČNOGA KOLEGIJA

Dekan i prodekani su tijekom akademske godine u pravilu redovito, svakoga utorka, održavali sjednice struč-
noga kolegija. Na sjednicama su se planirale i pripremale sjednice Fakultetskoga vijeća, rješavala su se otvo-
rena pitanja, planirao se rad Fakulteta u nadolazećem razdoblju, raspravljalo se o načinima poticanja znan-
stvenika na prijavljivanje projekata i pružanju potpore u vezi s navedenim. Prodekan za nastavu i studente 
te prodekanica za studijske programe i cjeloživotno učenje održavali su sjednice i individualne sastanke s 
voditeljima ustrojbenih jedinica te o tome izvješćivali dekanicu i članove kolegija. 

RAD STRUČNIH SLUŽBI

Tijekom akademske 2018./2019. godine u okviru funkcionalne integracije Sveučilišta u radu stručnih službi 
dogodile su se sljedeće promjene:

 f Prijelaz na drugu sastavnicu Sveučilišta

Zaposlenica na radnom mjestu III. vrste – računovodstveni referent – financijski knjigovođa prešla je s Filozof-
skoga fakulteta na Građevinski i arhitektonski fakultet u Osijeku.

 f Prijelaz s druge sastavnice Sveučilišta

Zaposlenik na položaju I. vrste – voditelj Ureda za računovodstveno-financijske poslove prešao je s Odjela za 
kemiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na Filozofski fakultet.

Zaposlenica u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu I. vrste – izvanredna profesorica prešla je s 
Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku na Filozofski fakultet.

 f Zasnovani su radni odnosi na neodređeno radno vrijeme

1. radno mjesto III. vrste – domar u Uredu za tehničke i pomoćne poslove

2. radno mjesto IV. vrste – spremačica (namještenik) u Uredu za tehničke i pomoćne poslove 

3. radno mjesto I. vrste – stručna suradnica za računovodstvene poslove u Uredu za računovodstveno-finan-
cijske poslove 

4. radno mjesto III. vrste – računovodstveni referent-financijski knjigovođa u Uredu za računovodstveno-fi-
nancijske poslove 
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 f Raskidi Ugovora o radu

1. radno mjesto I. vrste – redoviti profesor (prvi izbor)

2. radno mjestu I. vrste – asistentica

3. radno mjesto I. vrste – izvanredna profesorica

4. radno mjesto I. vrste – izvanredni profesor 

5. položaj I. vrste – voditeljica Ureda za računovodstveno-financijske poslove 

Mirovine

Nastavno osoblje

 f nastavnica u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanredne profesorice 

 f nastavnica u nastavnom zvanju i na radnom mjestu više predavačice 

Nenastavno osoblje

 f zaposlenica na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent za knjigovodstvene poslove u Uredu za raču-
novodstveno-financijske poslove 

Raskidi radnih odnosa

 f znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto I. vrste – redoviti profesor (prvi izbor) 

 f suradničko zvanje i radno mjesto I. vrste – asistentica 

 f znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto I. vrste – izvanredna profesorica 

 f znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto I. vrste – izvanredni profesor 

 f položaj I. vrste – voditeljica Ureda za računovodstveno-financijske poslove 
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EDUKACIJA STRUČNIH SLUŽBI

Zaposlenici u stručnim službama pohađali su u ak. godini 2018./2019. sljedeće edukacije:

 f 3. sastanak Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u RH (CroQAnet) 

 f 4. sastanak Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u RH (CroQAnet) ‘Optimiza-
cija sustava unutarnjeg osiguravanja kvalitete’

 f Akademska autentičnost i prevencija plagijata

 f Bibliometrijske usluge knjižnica 1 – indeksiranost i citiranost znanstvenih radova

 f Digitalni repozitoriji

 f Predstavljanje Erasmus+ programa za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja

 f Erasmus+ Staff Training Week 

 f Financijsko izvještavanje i revizija

 f Forum za prijava osnutka DARIAH-ove Radne skupine za teatrologiju i digitalizaciju teatralija (DARIAH The-
ater Forum)

 f Izrada plana nabave za 2019. godinu i izvršavanje ugovora

 f Sudjelovanje na konferenciji Budućnost visokog obrazovanja: osiguravanje kvalitete kao pokretač promjena

 f Kvaliteta i izvrsnost kao trajno poslanje akademskih knjižnica: kontinuirani napori za unapređenje kvalitete 
Knjižnice Filozofskoga fakulteta Osijek

 f Libraries in the Digital Age (LIDA)

 f Međunarodni kroatistički znanstveni skup

 f Metode razvijo vještina samopoimanja vezanih uz karijerne stavove i motivaciju

 f Metode razvoja kompetencija potrebnih za karijerne odluke i izbore te aktivno traženje zaposlenja

 f Micro:bit u knjižnici

 f Napredne tehnike upravljanja podacima u Excelu

 f Novine u evidencijama o radnicima i radnom vremenu i aktualna pitanja rasporeda radnog vremena i pla-
ćanja rada

 f Okrugli stol Komisije za statistiku i pokazatelje uspješnosti u knjižnicama Hrvatskog knjižničarskog društva 
Vrednovanje knjižnica: razvoj poslovanja utemeljenog na dokazima
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 f Okrugli stol Sustavno praćenje zapošljivosti u službi povezivanja obrazovanja i gospodarstva’

 f Radionica CS-u B. Macan: Jedinstveni identifikatori autora, profili na društvenim mrežama, Google Znalcu i 
njihova važnost za vidljivost znanstvenika i njegova rada

 f Radionica ‘Metode razvoja prezentacijskih i komunikacijskih vještina studenata’

 f Radionica RIF-a Aktualnosti u visokom obrazovanju

 f Radionica WOS

 f Razvoj i važnost on-line učenja

 f Savjetovanje o sustavu izbora nastavnika u znanstveno-nastavna zvanja i ostale novosti iz područja visokog 
obrazovanja

 f Stručna konferencija Srca – DEI (Dani e-infrastrukture)

 f UDK u praksi – složene oznake

 f Uloga konceptualnih modela u suvremenoj bibliografskoj organizaciji

 f Važnost bibliometrijskih analiza u kvantitativnom vrednovanju kvalitete znanstvene djelatnosti

 f Virtualne izlože digitalizirane građe

 f Vrednovanje znanstvene produktivnosti: indeksne i citatne analize znanstvenih radova i časopisa / Scien-
tific bibliometry

 f Webinar i ScienceDirect; strateški partneri u istraživanju

 f Zaštita dostojanstva radnika i prevencija mobbinga u sustavu visokog obrazovanja.

KNJIŽNICA

U akademskoj 2018./2019. godini fakultetska je Knjižnica preseljena na novu lokaciju, u samostalnu zgradu u 
Školskoj ulici br. 4. U razdoblju od 7. lipnja do 27. srpnja 2019. godine u novi je prostor (prizemlje) preneseno 
ukupno 50 232 primjerka knjižne građe i sva AV građa koju čini 678 jedinica. Sva je navedena građa u otvo-
renom pristupu. U srpnju 2019. godine za novi su knjižnički prostor prinovljeni i knjižni regali (u vrijednosti od 
46.618,75 kn) te su kupljena transportna kolica (u vrijednosti od 11.111,25 kn) za potrebe prijenosa knjiga. 

Knjižnica u novom prostoru raspolaže dvjema čitaonicama: čitaonicom za skupni rad i čitaonicom za tihi rad 
koje se nalaze na prvome katu zgrade. Čitaonice raspolažu s ukupno 52 radna mjesta. U čitaonicama je in-
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stalirano 18 novih računala za studente, s pristupom internetu, te četiri (4) skenera. Knjižnica ima i čitaonicu za 
profesore, koja je također smještena na prvom katu zgrade. Prizemlju zgrade omogućen je pristup osobama s 
invaliditetom (prilazna rampa, zaseban sanitarni čvor), a na raspolaganju im je jedno računalo te jedan skener. 
U prizemlju zgrade nalazi se i informacijsko-posudbeni pult te pult s računalom za pretraživanje kataloga i pri-
ručni skener. Knjižnica i čitaonice otvorene su za korisnike od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 19 sati.

U glavnoj fakultetskoj zgradi, u ulici L. Jägera 9, nalazi se privremeno zatvoreno spremište (prostorija 34 ) u 
kojem je smještena građa ocjenskih radova, zbirke časopisa te pročišćeni dio knjižnoga fonda od ukupno 
24 000 knjiga. Studentima je omogućena posudba građe iz zatvorenoga spremišta, građa je označena u 
knjižničnom katalogu i dostupna.

U Knjižnici je stalno zaposleno pet (5) osoba s visokom stručnom spremom. Također, u Knjižnici se povremeno 
zapošljavaju osobe preko Programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnoga odnosa. U aka-
demskoj 2018./2019. godini u Knjižnici su bile zaposlene dvije (2) osobe na stručnom osposobljavanju za rad 
bez zasnivanja radnoga odnosa.

U toj je akademskoj godini prinovljeno ukupno 737 primjeraka knjižne građe – kupovinom, darom i razmjenom 
(u vrijednosti 93.371,78 kn) i dva (2) primjerka AV građe (u vrijednosti 423,82 kn). Kupovinom je nabavljeno 328 
primjerka knjižne građe (u vrijednosti od 53.695,78 kn). Donacijama je prinovljeno ukupno 385 primjeraka knji-
žne građe (u vrijednosti od 36.826,00 kn), koju čini obvezna literatura te četiri (4) primjerka znanstveno-istra-
živačke literature. Razmjenom je nabavljeno ukupno pet (5) primjeraka knjižne građe, i to znanstveno-istraži-
vačke literature. U ukupnoj nabavi Knjižnice vlastita izdanja čine 19 primjerka, od toga je deset (10) primjeraka 
obvezne literature i devet (9) primjeraka znanstveno-istraživačke literatura. 

Nastavljena je pretplata na osam (8) domaćih i trinaest (13) inozemnih časopisa. Uz to, pojedini naslovi u Knjiž-
nicu stižu kao dar ili međuknjižničnom razmjenom. Fakultet je pretplaćen na jednu (1) bazu podataka – Library 
and Information Science Source (EBSCO), čime je studentima i nastavnom osoblju omogućena dostupnost 
znanstvenih i stručnih informacija. Korisnicima su dostupne i online baze podataka u pretplati Ministarstva 
znanosti i obrazovanja, a pristup online bazama podataka omogućen je preko Portala elektroničkih izvora za 
hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu. 

Knjižnica je u suradnji s Gradskom i sveučilišnom knjižnicom Osijek i Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom 
u Zagrebu osigurala i probni pristup sljedećim bazama podataka: RSC Gold, Cambridge Journals i Taylor & 
Francis Subject Collections. 

Knjižnični djelatnici odgovorili su na tri stotine i jedanaest (311) upita putem usluge Pitajte knjižničare Knjižnice 
Filozofskoga fakulteta Osijek, koja je namijenjena studentima u svrhu pronalaženja odgovarajućih izvora lite-
rature za seminarske, završne, diplomske, doktorske radove i sl.
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Djelatnice Knjižnice održale su četrnaest (14) radionica u okviru pojedinih kolegija kojima je obuhvaćeno uku-
pno pet (5) različitih kolegija studija Pedagogije, Hrvatskoga jezika i književnosti, Engleskoga jezika i književno-
sti, Njemačkoga jezika i književnosti, Informacijskih znanosti, Psihologije i Filozofije. 

Knjižničnom osoblju u radu su pomagali i studenti sveučilišnog studija Informatologije koji u Knjižnici obavljaju 
stručnu praksu tijekom prve, druge i treće godine preddiplomskoga sveučilišnog studija, kao i studenti druge 
godine diplomskoga sveučilišnog studija Informatologije. U Knjižnici je stručnu praksu obavljalo sedam (7) 
studenata Informatologije. 

MREŽNA STRANICA

Mrežna stranica Fakulteta dostupna je na hrvatskom jeziku te na pet (5) stranih jezika: engleskom, njemačkom, 
mađarskom, ruskom i talijanskom. Mrežne se stranice s pripadajućim podstranicama redovito iznovljavaju 
sadržajima važnima za život i rad Fakulteta na svim razinama te se u skladu s tim uređuju. Zasebne mrežne 
stranice s pripadajućim podstranicama izrađene su za potrebe osam (8) znanstvenih centara Filozofskoga 
fakulteta Osijek, i to: Centra za metodičko-didaktička istraživanja, Centra za digitalnu etiku, Centra za internet 
i društvo, Centra za istraživanje kulturnog identiteta i regionalne baštine, Centra za jezična istraživanja, Centra 
za knjigu i čitanje, Centra za popularnu kulturu, Centra za sjevernoameričke studije. 

Već postojeća stranica Centra za karijere proširena je novim sadržajima svojih podstranica: Događanja i ak-
tivnosti, FFOS Alumni, Priče o uspjehu (11 priča bivših studenata Filozofskoga fakulteta), Erasmus mobilnost, 
Iskustva studenata koji su sudjelovali u Erasmus+ mobilnosti, Unajmi karijernog mentora, Stručna praksa, 
Izvannastavne aktivnosti.

Izvršene su sve tehničke i sadržajne pripreme za otvaranje mrežne trgovine Filozofskoga fakulteta. Od ožujka 
2019. redovito se, na tjednoj razini, prati broj posjeta (pregled publike) mrežnim sranicama Filozofskoga fakul-
teta (Google Analytics). 

Mrežne stranice Filozofskoga fakulteta od ožujka 2019. posjeduju odgovarajući SSL certifikat, koji osigurava 
kriptiranje podataka između posjetitelja i mrežne stranice, što je rezultiralo otvaranjem mrežne stranice na 
adresi https://www.ffos.unios.hr/.
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PROGRAMI CJELOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA

U skladu s ciljem 1. »Razvijati prepoznatljive programe« i zadatkom 1.3. »Razvijati programe cjeloživotnog 
učenja« Strategije razvoja Filozofskoga fakulteta Osijek 2016. – 2020., u akademskoj 2018./2019. godini proši-
rena je ponuda programa cjeloživotnog učenja Filozofskoga fakulteta Osijek. 

Uz postojeće se programe cjeloživotnog učenja Filozofskoga fakulteta Osijek (Pedagoško-psihološko-didak-
tičko-metodička izobrazba – PPDM, Dodatno stručno usavršavanje za lektorske i korektorske poslove, Kon-
ferencijsko prevođenje) u akademskoj 2018./2019. godini nudila su se i četiri nova programa cjeloživotnog 
učenja: 

1. Učenje njemačkog jezika u svrhu visokoškolske nastave (Odluka Senata od 30. listopada 2018.) 

2. Python, računalno razmišljanje i programiranje (Odluka Senata od 30. listopada 2018.) 

3. Socijalnoemocionalno učenje u odgoju i obrazovanju (Odluka Senata od 30. siječnja 2019.) 

4. Primijenjena metodologija za istraživanje i razvoj (Odluka Senata od 30. siječnja 2019.). 

Program Učenje hrvatskog jezika i latiničnog pisma za strance u akademskoj je 2018./2019. godini izmijenjen 
u opsegu većem od 20% te preimenovan u Hrvatski jezik, povijest i kultura za strance (Odluka Senata od 30. 
listopada 2018.). 

U izradu su novih programa cjeloživotnog učenja uključeni vanjski dionici, katkada u savjetodavnoj ulozi, a 
katkada kao suradnici u izvedbi programa.

Prikupljeni su iskazi interesa/podrške od strane potencijalnih korisnika programa cjeloživotnog učenja te su 
isti sastavni dio elaborata o programima cjeloživotnog učenja. Posvećena je veća pozornost promidžbenim 
aktivnostima. Za sve su programe cjeloživotnog učenja izrađeni prepoznatljivi logotipi. Programi su intenziv-
no promovirani putem mrežne i Facebook stranice Fakulteta, u Glasu Slavonije, na STV-u te u Sveučilišnom 
glasniku. Organizirani su i sastanci s relevantnim predstavnicima Grada i Županije na kojima je dogovoreno 
uvrštavanje programa cjeloživotnog učenja Filozofskoga fakulteta Osijek u natječajnu dokumentaciju prilikom 
prijave projekata, a s ciljem održivosti svakog programa. Pokrenuta je izrada mrežne aplikacije za prijave po-
laznika na program Pedagoško-psihološkodidaktičko-metodičke izobrazbe.
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Detaljnije informacije o navedenom nalaze se u Završnom izvješću o programima cjeloživotnog učenja za 
akademsku 2018./2019. godinu (Osijek, 4. listopada 2019., KLASA: 602-04/19-03/122 URBROJ: 2158-83-06-
19-1) koje sadrži:

1) uvodni dio s općim opisom programa cjeloživotnog učenja koje Filozofski fakultet Osijek ima u svojoj ponu-
di te opisom aktivnosti poduzetih u svrhu promidžbe i vidljivosti Programa u akademskoj 2018./2019. godini

2) izvješće o provedbi svakog programa u akademskoj 2018./2019. godini

3) rezultate procjene zadovoljstva polaznika programom (gdje je primjenjivo)

4) smjernice za razvoj pojedinog programa. 

Izvješće je usvojeno na 2. sjednici Fakultetskog vijeća u akademskoj 2019./2020. godini. 

IZDAVAČKA DJELATNOST

U izdanju Filozofskoga fakulteta izdane su trideset i četiri (34) publikacije: osam (8) znanstvenih knjiga, tri (3) 
udžbenika/priručnika, sedam (7) zbornika radova, deset (10) fakultetskih znanstveno-stručnih časopisa i šest 
(6) fakultetskih studentskih časopisa.

Znanstvene knjige

1. Gordana Lesinger: Odnosi s medijima i medijske agende, Filozofski fakultet Osijek, 2018.

2. Michael Bhaskar: Umijeće izbora u svijetu preobilja: O odabiru i skrbi (urednik Zoran Velagić), Filozofski fakul-
tet Osijek, 2018.

3. Sanja Runtić: Vrijeme buđenja: (De)konstrukcija ženskog subjektiviteta u američkoj fikcionalnoj prozi na prije-
lazu iz 19. u 20. stoljeće, Filozofski fakultet Osijek, 2019.

4. Višnja Pavičić Takač: Leksička kompetencija u inome jeziku, Filozofski fakultet Osijek, 2019.

5. Loretana Farkaš: Adolf Bratoljub Klaić (izbor iz djela), Filozofski fakultet Osijek, 2019.

6. Marijan Krivak: Filozofija otpora, Filozofski fakultet Osijek, 2019.

7. Maja Glušac: Vrijeme u jeziku i jezik u vremenu, Filozofski fakultet Osijek, 2019.

8. Antun Josip Knezović: Duhovno nemoj se zaboravit od mene iliti knjižica molitvena koja se zove Put nebeski, 
pretisak prvoga izdanja iz 1746. s usporednom transkripcijom (urednica Zlata Šundalić), Filozofski fakultet 
Osijek, 2019.
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Udžbenici i priručnici

1. Vladimir Karabalić: Deutsche Fachsprachen. Ein Lehrbuch, Filozofski fakultet Osijek 2019.

2. Gabrijela Buljan, Dubravka Vidaković Erdeljić, Barbara Kružić: English Morphosyntax. On Adjectives, Adverbs 
and Prepositions, Filozofski fakultet Osijek 2019.

3. Milica Lukić, Vera Blažević Krezić: Nova vita glagolitici: Glagoljica iz perspektive znanstvenih, kulturnih i kre-
ativnih praksi, Filozofski fakultet Osijek, Sveučilišna naklada Zagreb, 2019. 

Zbornici

1. Sudbina otvorenih granica. Zbornik radova sa znanstvenog skupa Globalizacija i regionalni identitet 2018. 
(urednici Antun Šundalić, Krunoslav Zmaić, Željko Pavić, Tihana Sudarić, Dejan Janković, Anita Dremel, Na-
taša Krivokapić), Filozofski fakultet Osijek 2018.

2. Od norme do uporabe 1. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa održanoga 15. i 16. rujna 2016. godine na 
Filozofskom fakultetu u Osijeku (urednica Jadranka Mlikota), Filozofski fakultet Osijek, 2018.

3. Gramatikom kroz onomastiku. Zbornik radova studenata i profesora Filozofskoga fakulteta Osijek (urednice 
Ana Mikić Čolić i Maja Glušac), Filozofski fakultet Osijek, 2019.

4. The Student’s Pen Shapes Beauty: Creative Writing in the BA Literature Classroom. Studentski zbornik radova 
(urednici Biljana Oklopčić, Andrej Labudić, Zvonimir Prtenjača), Filozofski fakultet Osijek, 2019.

5. Sto godina od Velikog rata: pogled kroz dnevni tisak. Studentski zbornik (urednica Valentina Kezić), Filozofski 
fakultet Osijek, 2019.

6. In a sea of wonders. Reading fantastic literature (urednici Ljubica Matek, Valentina Markasović, Saške Petro-
vić), Filozofski fakultet Osijek, 2019.

7. Reformacija u Europi i njezini odjeci: povodom 500. obljetnice Lutherovih teza. Zbornik radova sa znanstvenog 
skupa održanog u Osijeku 19. i 20. listopada 2017. (urednica Dubravka Božić Bogović), Filozofski fakultet 
Osijek, Hrvatski institut za povijest Slavnonije, Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu, Visoko evanđeosko 
teološko učilište u Osijeku, 2019.
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Znanstveno-stručni časopisi

1. Jezikoslovlje, vol. 19., No. 2 (urednica Gabrijela Buljan), Filozofski fakultet Osijek, 2018.

2. Jezikoslovlje, vol. 19., No. 3 (urednica Gabrijela Buljan), Filozofski fakultet Osijek, 2018.

3. Jezikoslovlje, vol. 20., No. 1 (urednica Gabrijela Buljan), Filozofski fakultet Osijek, 2019. 

4. Jezikoslovlje, vol. 20., No. 2 (urednica Gabrijela Buljan), Filozofski fakultet Osijek, 2019. 

5. Jezikoslovlje, vol. 20., No. 3 (urednica Gabrijela Buljan), Filozofski fakultet Osijek, 2019. 

6. ExELL (Explorations in English Language and Linguistics), volume 5-1 – elektroničko izdanje (urednica 
Adisa Imamović), Filozofski fakultet Osijek i Filozofski fakultet Sveučilišta u Tuzli, 2019.

7. ExELL (Explorations in English Language and Linguistics), volume 5-2 – elektroničko izdanje (urednica 
Adisa Imamović), Filozofski fakultet Osijek i Filozofski fakultet Sveučilišta u Tuzli, 2019.

8. Anafora, vol. V., No. 2., Časopis za znanost o književnosti (urednica Ružica Pšihistal), Filozofski fakultet Osi-
jek, 2019.

9. Anafora, vol. VI., No. 1., Časopis za znanost o književnosti (urednica Ružica Pšihistal), Filozofski fakultet Osi-
jek, 2019.

10. Anafora, vol. VI., No. 2., Časopis za znanost o književnosti (urednica Ružica Pšihistal), Filozofski fakultet 
Osijek, 2019.

Studentski časopisi

1. Didaskalos, godina II. br. 2. (urednice Dunja Tomić, Petra Kolesarić i Josipa Mikić), Filozofski fakultet Osijek, 
2018.

2. Didaskalos, godina II. br. 3. (urednica Petra Kolesarić), Filozofski fakultet Osijek, 2019.

3. Bilten Studentskih radova iz filozofije, god. IV., br. 4. (urednik Boško Pešić), Filozofski fakultet Osijek, 2019.

4. Bilten Studentskih radova iz filozofije, god. V., br. 5. (urednik Boško Pešić), Filozofski fakultet Osijek, 2019.

5. Kick: Student’s Magazine br. 1. (urednici Jasna Poljak Rehlicki, Juraj Gerovac, Vanessa Kupina, Nera Martino-
vić), Filozofski fakultet Osijek, 2018.

6. Kick: Student’s Magazine br. 2. (urednici Ljubica Matek, Juraj Gerovac, Zvonimir Prtenjača, Tomislav Berbić, 
Vanessa Kupina), Filozofski fakultet Osijek, 2019.

7. Aleph: Studentski časopis za književnost, br. 24, 2018./2019. (urednica Amra Hodžić), Studentski književni 
klub Aleph, Filozofski fakultet Osijek, 2019.
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PROSTOR I OPREMA

Prostor

 f Uređena je i opremljena nova Studentska kantina u prizemlju fakultetske zgrade te Klub za nastavnike 
(učionice 6 i 7) ukupne površine 72,97 m2.

 f U prostoru stare kantine izvršeni su pripremni sanacijski radovi.

 f Izvršena je adaptacija unutarnjeg prostora nove fakultetske zgrade u Školskoj ulici 4 i prilagođena potre-
bama fakultetske knjižnice, kojoj neometan pristup imaju i invalidne osobe (pristup zgradi, vrata na senzor, 
toalet, čitaonički odjeljak u prizemlju).

 f Dovršena je sanacija krovišta na zgradi u Ulici Lorenza Jägera.

 f Uređene su i opremljene dvije učionice na prvom katu glavne fakultetske zgrade – učionica 36, koja je 
preuređena u računalnu (64,08 m2, 24 mjesta) i učionica 38 (45,32 m2, 20 mjesta).

 f Uređene su dvije nastavničke sobe 35 (15,12 m2) i 37 (15,12 m2) na prvom katu glavne fakultetske zgrade.

 f Nabavljen je i ugrađen novi klimatizacijsko-ventilacijski sustav u zgradi nove Knjižnice.

 f Nabavljen je i ugrađen novi sustav vatrodojave u zgradu nove Knjižnice.

 f Na fakultetske zgrade u Jägerovoj i Školskoj ulici postavljeni su natpisi Filozofski fakultet (zasebna slova od 
foreksa).

 f Osvijetljeni su dvorište i zgrada fakultetske Knjižnice.

 f Izvršene su pripremne radnje na sanaciji krovišta zgrade (skladište) u dvorištu fakultetske Knjižnice.
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Oprema

 f Izvršena je nabava dvadeset (20) prijenosnih računala za potrebe učenje njemačkog jezika za medicinare u 
okviru projekta Razvoj i osnivanje integriranog studijskog programa »Medicina na njemačkom jeziku«.

 f Izvršena je nabava četrdeset (40) novih All-in-One računala za potrebe Knjižnice.

 f Izvršena je nabava 36 prijenosnih računala za potrebe nove računalne učionice.

 f Učionice 36 i 38 opremljene su novim projektorima.

 f Izvršena je nabave petnaest (15) e-book čitača Kindle 2019 SP za potrebe Književnoga kluba Odsjeka za 
njemački jezik i književnost.

 f Produžena je licenca Adobe paketa za učionicu 47.

 f Izrađena je aplikacija za online prijavu i upis polaznika na PPDMI.

 f Aplikacija e-putni nalog ušla je u punu primjenu.

 f Izvršena je nabava jednoga (1) novog poslužitelja e-Lion Innova er10K, 9000W, online Rack.

 f Kako bi se u zgradi nove Knjižnice omogućio pristup internetu, izvršena je nabava sljedećih uređaja: mreža 
Cisco SB SG250-26, 26-port Gigabit Smart Switch (2 komada), WAP571E-E-K49 Wireless-AC/N Dual Radio 
Outdoor (2 komada).

 f Pri provjeri usklađenosti (certificiranja) matičnih ustanova i davatelja usluga s normama AAI@EduHr posti-
gnuta je izvrsna usklađenost (100%)

 f Izvršena je nabava 24 učionička stola i 46 stolica za opremanje učionica 36 i 38. 

 f Izvršena je nabava devet (9) knjižnih regala za potrebe nove Knjižnice.

 f Izvršena je nabava velikoga koncertnog klavira.













Slijedeći 
svoju misiju 
i viziju

Mi stvaramo nova znanja i stručnjake 

iz humanističkih i društvenih znanosti. 

U svom radu povezujemo tradiciju i 

inovativnost, kvalitetu i odgovornost i 

razvijamo partnerske odnose.

Unapređenjem znanstvenog i stručnog rada te 

kvalitetnom izvedbom nastavnih programa bit ćemo 

prepoznatljivo nacionalno i vodeće regionalno 

središte koje sustavno razvija i podiže ugled 

društveno-humanističkih znanosti.

idemo 
ususret 
novim 
izazovima.
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