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izv. prof. dr. sc. Marija Omazić 

prodekanica za znanost i međunarodnu 

suradnju 

 

Predmet: Preporuke Povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete visokog 

obrazovanja uz Izvješće o znanstveno-istraživačkom radu za 2011. godinu 

 

 Prvu točku predloženih preporuka dopuniti podatkom kome se prijavljuju projekti.1 

 Poticati nastavnike na objavljivanje radova u kategoriziranim domaćim i inozemnim 

časopisima. 

 Unaprjeđivati kvalitetu fakultetskih časopisa s ciljem postizanja kategorizacije. 

 Olakšati sudjelovanje nastavnika na znanstvenim i stručnim simpozijima, skupovima, 

kongresima i seminarima omogućavanjem fleksibilnijih načina nadoknađivanja nastave i 

drugih obveza. 

 Djelatnost Centra za cjeloživotno učenje proširiti novim sadržajima.2 

 Formalizirati postojeću suradnju s vanjskim dionicima kroz ugovore, izjave o suradnji ili 

na slične odgovarajuće načine. 

 Intenzivirati popularizaciju znanosti u lokalnoj zajednici.3 

                                                           
1 Nacionalna zaklada za znanost te, ako postoje, druga tijela/institucije koje financiraju znanstvene projekte u 

RH. 

2 Povjerenstvo i Ured za kvalitetu već su predložili određene sadržaje, a na iznošenje prijedloga može se 

potaknuti i druge (Uprava, ustrojbene jedinice i dr.). 

3 Povjerenstvo za kvalitetu izrađuje prijedlog redovite aktivnosti koja će biti usmjerena na popularizaciju 

znanosti u lokalnoj zajednici. 



 Uspostaviti suradnju i partnerstvo s nevladinim organizacijama koje pružaju usluge 

vezane uz prijave projekata na međunarodne natječaje. 

 Pojačati suradnju sa Službom za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju Sveučilišta J. 

J. Strossmayera u Osijeku. 

 Obavještavati i poticati djelatnike na sudjelovanje u radionicama za obuku vezanu uz 

podnošenje prijava i pisanje projektnih prijedloga u organizaciji Sveučilišta i drugih 

institucija.4 

 Uvesti sustav potpore za pokrivanje troškova sudjelovanja studenata na domaćim i 

inozemnim konferencijama, seminarima, kongresima i sl. 

 Voditi evidenciju o radovima objavljenim u koautorstvu nastavnika i studenata.5 
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4 Ova i prethodne dvije točke za cilj imaju osigurati usluge i pomoć pri prijavljivanju na međunarodne natječaje 

te izradi projektne i natječajne dokumentacije, podučavanje djelatnika u pisanju projektnih prijedloga kao i 

pravodobno i što cjelovitije informiranje o natječajima. 

5 Ovi se podaci navode u izvješćima za napredovanje u zvanja, a pratit će ih i evidentirati i mentori na 

mentorskim sastancima. 


