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IZVJEŠĆE RADNE SKUPINE ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE RAZVOJA FILOZOFSKOG FAKULTETA  

ZA 2012. GODINU 

 

I. NASTAVNI PROCES 

 

1. Studijski programi 

 

PLANIRANO OSTVARENO 

Mjesec Aktivnost Dokument Mjesec Dokument/Mjesto 

pohrane 

Primjedbe Stupanj 

izvršenosti 

siječanj – 

svibanj 

Izrada Elaborata o 

izmjenama i dopunama 

studijskih programa u 

obimu većem od 20%  

izmjena i dopuna. 

Nacrti Elaborata o 

izmjenama i 

dopunama 

studijskih programa 

u obimu većem od 

20% izmjena i 

dopuna . 

siječanj 

–svibanj  

Nacrt Elaborata o 

izmjenama i 

dopunama  

dvopredmetnog 

preddiplomskog 

studija mađarskog 

jezika i književnosti. 

/ Tajništvo. 

Izrada elaborata obuhvaćala je 

izmjene i dopune 

dvopredmetnog preddiplomskog 

studija mađarskog jezika i 

književnosti. 

izvršeno 

siječanj – 

svibanj 

Izrada Elaborata o 

novom studijskom  

programu 

jednopredmetnog 

preddiplomskog  

i diplomskog studija 

engleskog jezika i  

književnosti . 

Nacrt Elaborata o 

novom studijskom 

programu 

jednopredmetnog 

preddiplomskog i 

diplomskog studija 

engleskog jezika i 

književnosti . 

- - U proceduri. djelomično 

izvršeno 

svibanj Upućivanje 

dokumentacije o 

izmjenama i dopunama 

studijskih programa u 

obimu do 20% izmjena i 

dopuna na usvajanje od 

strane Senata Sveučilišta. 

Zapisnik s 

Fakultetskog vijeća 

na kojem su 

usvojene 

predložene izmjene 

i dopune studijskih 

programa. 

 veljača Zapisnik 

Fakultetskog vijeća 

održanog 29. veljače 

2012. / Mrežne 

stranice fakulteta 

(Intranet). 

Fakultetsko vijeće usvojilo je 

odluku o prijedlogu izmjena i 

dopuna sljedećih studijskih 

programa: Engleski jezik i 

književnost, Filozofija, Hrvatski 

jezik i književnost, 

Informatologija, Njemački jezik 

i književnost, Pedagogija, 

izvršeno 
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Povijest i Psihologija 

(preddiplomski studij) te 

Mađarski jezik i književnost 

(diplomski studij). Odluka se 

upućuje na Senat Sveučilišta na 

daljnji postupak. 

lipanj Izrađeni elaborati o 

izmjenama i dopunama 

studijskih programa u 

obimu većem od 20% 

izmjena i dopuna. 

Elaborati o 

izmjenama i 

dopunama 

studijskih programa 

u obimu većem od 

20% izmjena i 

dopuna.  

srpanj  Dvopredmetni 

preddiplomski studij 

mađarskog jezika i 

književnosti: 

elaborat o 

izmjenama i 

dopunama u 

studijskom 

programu / Mrežne 

stranice fakulteta 

(Intranet), Tajništvo. 

Izmjene i dopune studijskog 

programa obuhvaćaju kako 

slijedi: uvođenje novih obveznih 

predmeta, promjenu statusa 

predmeta, promjene ECTS 

bodova, uvođenje novih 

izbornih predmeta. 

izvršeno 

lipanj Izrađen Elaborat o 

novom studijskom 

programu 

jednopredmetnog 

preddiplomskog i 

diplomskog studija 

engleskog jezika i 

književnosti.  

Elaborat o novom 

studijskom 

programu 

jednopredmetnog 

preddiplomskog i 

diplomskog studija 

engleskog jezika i 

književnosti.  

- - U proceduri. djelomično 

izvršeno 

rujan Usvajanje Elaborata o 

izmjenama i dopunama 

studijskih programa u 

obimu većem od 20% 

izmjena i dopuna na 

Fakultetskom vijeću.  

Zapisnik s 

Fakultetskog vijeća 

na kojem je usvojen 

Elaborat o 

izmjenama i 

dopunama 

studijskih programa 

u obimu većem od 

20% izmjena i 

 svibanj Zapisnik 

Fakultetskog vijeća 

održanog 30. svibnja 

2012. godine / 

Mrežne stranice 

fakulteta (Intranet). 

Fakultetsko vijeće usvojilo je 

odluku o prijedlogu izmjena i 

dopuna dvopredmetnog 

preddiplomskog studija 

Mađarskog jezika i književnosti 

te odluku da se pročišćeni tekst 

Elaborata o izmjenama i 

dopunama studijskog programa 

dvopredmetnog preddiplomskog 

izvršeno 
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dopuna.  studija Mađarskog jezika i 

književnosti dostavi Senatu 

Sveučilišta na daljnji postupak. 

rujan Usvajanje Elaborata o 

novom studijskom 

programu 

jednopredmetnog 

preddiplomskog i 

diplomskog studija 

engleskog jezika i 

književnosti.  

Zapisnik s 

Fakultetskog vijeća 

na kojem je usvojen 

elaborat o novom 

studijskom 

programu 

jednopredmetnog 

preddiplomskog i 

diplomskog studija 

engleskog jezika i 

književnosti.  

- - Izrada elaborata je u tijeku. u postupku 

listopad Pokretanje 

dvopredmetnog 

diplomskog  

studija nakladništva.  

Izvedbeni studijski 

plan i program za 

akademsku 

2012./2013.  

- - Pokretanje dvopredmetnog 

diplomskog studija nakladništva 

odbijeno je odlukom Senata. 

Službena odluka Senata nije 

dostavljena. 

neizvršeno 

 

Prikaz broj aktivnosti prema stupnju izvršenja te udio: 

 

 Izvršeno Djelomično   izvršeno Neizvršeno U postupku 

Broj aktivnosti 4 2 1 1 

Udio aktivnosti (%) 50% 25% 12,5°% 12,5% 
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 2. Nastava i nastavnici 

 

PLANIRANO OSTVARENO 

Mjesec 
Aktivnost Dokument Mjesec Dokument/Mjesto pohrane Primjedbe Stupanj 

izvršenosti 

siječanj Analiza 

postojećeg 

broja i 

profila 

trenutačno 

angažiranih 

vanjskih 

suradnika.  

Analitički prikaz 

postojećeg broja i 

profila vanjskih 

suradnika.  

siječanj - 

veljača 

Plan isplate naknade (plaće) za 

rad vanjskih suradnika. / Odsjek 

za kadrovske, opće i 

administrativne poslove. 

Zimski semestar – 35 

vanjskih suradnika. (9 

asistenata, 4 viša 

asistenta, 3 predavača, 

2 viša predavača, 8 

docenata, 3 izv. 

profesora, 5 red. 

profesora, 1 dr. med.) 

Ljetni semestar – 19 

vanjskih suradnika. (7 

asistenata, 1 viši 

asistent, 3 predavača, 1 

viši predavač, 3 

docenata, 2 izv. 

profesora, 2 red. 

profesora) 

izvršeno 

veljača  Evaluacija 

kvalitete 

izvedbe 

nastave  

(formativna i 

sumativna 

evaluacija 

nastave, 

uvođenje 

kritičkog 

prijateljstva).  

Kvaliteta izvedbe 

nastave.  

veljača Analiza rezultata ankete 

provedene u akademskoj godini 

2011./2012. (dokument se nalazi 

u Uredu za osiguravanje 

kvalitete).  

Izvješće o održanoj radionici 

Kritičko prijateljstvo u 

visokoškolskoj nastavi. Izvješće 

se nalazi na mrežnim stranicama 

(Sustav za osiguranje kvalitete – 

Edukacija)  

Aktivnost je provedena 

kroz analizu rezultata 

studentske ankete. 

Također, polaznici 

radionice Kritičko 

prijateljstvo u 

visokoškolskoj nastavi 

koja se održala 24. 

veljače 2012. imali su 

priliku upoznati se s 

mogućnostima 

ostvarivanja kritičkog 

prijateljstva i razviti 

izvršeno 
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zanimanje za primjenu 

kritičkog prijateljstva u 

svojoj nastavnoj praksi.  

Postoji dokument 

Ostvarivanje kritičko-

refleksivnog pristupa u 

akcijskom istraživanju 

(dostupno na mrežnim 

stranicama – Sustav za 

osiguravanje kvalitete – 

Edukacija). 

Izvješće (i 

dokumentacija) o 

provedbi kritičkog 

prijateljstva u ak. godini 

2011./2012., tj. 

2012./2013. još nije 

gotovo. 

lipanj Praćenje i 

analiza 

gostujućih 

predavanja. 

Provedba i 

praćenje 

suradničkih 

aktivnosti 

nastavnika i 

studenata 

(projekti, 

istraživanja, 

objavljivanje 

znanstvenih 

radova, 

uređivanje 

Broj studenata i 

nastavnika uključenih u 

suradničke aktivnosti.  

- Godišnje izvješće dekanice prof. 

dr. sc. Ane Pintarić o radu 

Fakulteta u 2011./2012. koje se 

nalazi u zapisniku sjednice 

Fakultetskog vijeća održane 27. 

veljače 2013. / Mrežne stranice 

(Intranet). 

Pregled praćenja i 

analize gostujućih 

predavanja i 

suradničkih aktivnosti 

nastavnika i studenata 

za kalendarsku 2012. 

bit će dan u Izvješću o 

znanstvenom radu koje 

će biti usvojeno na 

Fakultetskom vijeću u 

travnju 2013. 

 

izvršeno 
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časopisa, 

tematske 

rasprave 

itd.).  

rujan Izrada plana 

napredovanja 

u 

znanstveno-

nastavna 

zvanja i 

zapošljavanja 

novih 

kadrova te 

smanjivanje 

udjela 

vanjske 

suradnje.  

Plan napredovanja u 

znanstveno-nastavna 

zvanja za sljedeću 

akademsku godinu.  

siječanj Plan napredovanja i supstitucija 

u 2012. 

Plan napredovanja 

2012. – 29; 

Napredovanja 

realizacija u 2012. – 25 

; Plan supstitucije 2012. 

– 7 (2 zn); Realizacija 

supstitucija u 2012. – 8 

(4 zn); Ukupno 

realizirano u 2012. – 

33. 

Smanjivanje udjela 

vanjske suradnje 

vidljivo je iz usporedbe 

financijskog izvješća za 

ak. god. 2010/2011. 

kada je za vanjsku 

suradnju izdvojeno 

1.451,183,19 kuna i ak. 

god. 2011/2012. kada je 

za vanjsku suradnju 

izdvojeno 945,455,81 

kuna. 

izvršeno 

rujan Praćenje i 

analiza 

nastavnih 

oblika i 

metoda te 

aktivnosti 

studenata u 

nastavi.  

Nastavni oblici i 

metode te aktivnosti 

studenata u nastavi na 

ustrojbenim jedinicama.  

listopad Izvješće o studentskoj anketi i 

nastavničkoj anketi. / Mrežne 

stranice (Intranet, Sustav za 

osiguranje kvalitete – Aktivnosti 

i izvješća o aktivnostima). 

Postavlja se pitanje o 

nužnosti provođenja 

analize svake 

akademske godine s 

obzirom na 

opterećenost 

znanstveno-nastavnog 

osoblja. 

izvršeno 
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Interpretacija rezultata 

otežana je relativno 

slabim odzivom 

studenata na pojedinim 

odsjecima te pitanjem 

formalnog nositelja 

kolegija, odnosno 

činjenicom da na 

pojedinim kolegijima 

postoje formalni 

nositelji kolegija, dok 

nastavu u potpunosti 

izvode (viši) asistenti. 

rujan Evaluacija 

kvalitete 

izvedbe 

nastave 

(formativna i 

sumativna 

evaluacija 

nastave, 

uvođenje 

kritičkog 

prijateljstva).  

Kvaliteta izvedbe 

nastave.  

25. svibnja; 8. 

lipnja  (Oblici 

vrjednovanja 

u 

visokoškolskim 

ustanovama); 

24. listopada 

(Konstrukcija 

testova 

znanja) 

Analiza rezultata ankete 

provedene u akademskoj godini 

2011./2012. (dokument se nalazi 

u Uredu za osiguranje kvalitete).  

Plan stručnog usavršavanja 

nastavnika u nastavničkim 

kompetencijama i ostalim 

vještinama za 2012. godinu. / 

Mrežne stranice fakulteta. 

Aktivnost je provedena 

kroz analizu rezultata 

studentske ankete. 

Također, polaznici 

radionice o Oblicima 

vrjednovanja u 

visokoškolskim 

ustanovama naučili su 

razlikovati područja 

objektivnog i 

kvalitativnog 

ocjenjivanja 

studentskog rada te 

kako ih primijeniti u 

svojoj nastavnoj praksi. 

Polaznici radionice 

Konstrukcija testova 

znanja, namijenjene 

asistentima, stekli su 

znanja potrebna za 

razvoj vlastitih kriterija 

izvršeno 
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ocjenjivanja, u skladu s 

postavljenim ciljevima i 

zadaćama nastave te s 

realnim mogućnostima 

studenata, kao i kako 

razviti vještine izrade 

prikladnog ispitnog 

materijala (osobito 

pisanih zadaća) te 

oblikovanja kriterija 

ocjenjivanja znanja. 

rujan Praćenje i 

analiza 

uporabe alata 

za e-učenje.  

Uporaba alata za e-

učenje.  

- - Izvješće o provedenoj 

analizi uporabe alata za 

e-učenje za proteklu 

akademsku godinu još 

nije dovršeno. 

u postupku 

rujan Praćenje 

kvalitete 

odnosa 

između 

nastavnika i 

studenata.  

Izvješće o rezultatima 

studentske ankete.  

svibanj Izvješća o rezultatima studentske 

ankete i jedinstvene sveučilišne 

studentske ankete. / Mrežne 

stranice FFOS-a (Sustav za 

osiguranje kvalitete – Aktivnosti 

i izvješća o aktivnostima – 

Studentska anketa); mrežne 

stranice Sveučilišta J. J. 

Strossmayer u Osijeku. URL: 

http://www.unios.hr/index.php?t

=7&g=7&i=46&j=71 (23-02-

2013) 

Jedinstvena sveučilišna 

studentska anketa za 

akademsku 2011./2012. 

godinu provedena je na 

Sveučilištu Josipa Jurja 

Strossmayera tijekom 

svibnja 2012. godine. U 

provedbi ankete 

sudjelovali su djelatnici 

Ureda za kvalitetu, 

Odbora i povjerenstava 

za unaprjeđenje i 

osiguranje kvalitete te 

informatički tim sa 

Elektrotehničkog 

fakulteta. Anketi su 

pristupili studenti svih 

godina sveučilišnih i 

izvršeno 

http://www.unios.hr/index.php?t=7&g=7&i=46&j=71
http://www.unios.hr/index.php?t=7&g=7&i=46&j=71
http://www.unios.hr/index.php?t=7&g=7&i=46&j=71
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stručnih studija sa 16 

znanstveno-nastavnih i 

umjetničko-nastavne 

sastavnice sveučilišta, a 

evaluirali su predmete, 

nastavnike i suradnike 

koje su slušali u tekućoj 

akademskoj godini.  

studeni Praćenje i 

analiza 

gostujućih 

predavanja. 

Gostujuća predavanja 

(po 

odsjeku/katedri/studiju). 

studeni Godišnje izvješće dekanice prof. 

dr. sc. Ane Pintarić o radu 

Fakulteta u 2011./2012.  koje se 

nalazi u zapisniku sjednice 

Fakultetskog vijeća održane 27. 

veljače 2013. / Mrežne stranice 

(Intranet). 

Na fakultetu je tijekom 

akademske godine 

2011./2012. održano 15 

gostujućih predavanja. 

Pregled praćenja i 

analize gostujućih 

predavanja i 

suradničkih aktivnosti 

nastavnika i studenata 

za kalendarsku za 2012. 

bit će dan u Izvješću o 

znanstvenom radu koje 

će biti usvojeno na 

vijeću u travnju 2013. 

Taj se zadatak ne prati  

po odsjecima/ 

katedrama/ 

studijima nego na razini 

Fakulteta. 

izvršeno 

studeni Poticanje 

nastavnika 

na izdavanje 

udžbenika i 

drugih 

nastavnih 

materijala. 

Izvješće Odbora za 

izdavačku djelatnost o 

broju izdanih i u popis 

obvezne literature 

uvrštenih udžbenika. 

Izdavački plan 

Fakulteta.  

studeni Izvješće Odbora za izdavačku 

djelatnost koje se nalazi u Uredu 

za osiguranje kvalitete. 

Izdavački plan fakulteta za 2013. 

godinu prihvaćen je na sjednici 

Fakultetskog vijeća održanoj 28. 

studenog 2012. godine. Zapisnik 

Na sjednici 

Fakultetskog vijeća 

održanoj 25. siječnja 

2012. donesen je 

Pravilnik o izdavačkoj 

djelatnosti. 

izvršeno 
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Popisi obvezne ispitne 

literature.  

je dostupan na mrežnim 

stranicama (Intranet). 

prosinac Praćenje 

prolaznosti i 

kvalitete 

studentskih 

postignuća. 

Prolaznost i kvaliteta 

studentskih postignuća. 

siječanj 2013. Prolaznost i kvaliteta studentskih 

postignuća. / Ured za 

osiguravanje kvalitete. 

Ak. godina 2011./2012. 

(preddiplomski studij) – 

92,72%. 

Ak. godina 2011./2012. 

(diplomski studij) – 

97,10%. 

Ak. godina 2012./2013. 

(preddiplomski studij) – 

92,96%. 

Ak. godina 2012./2013. 

(diplomski studij) – 

98,56%. 

Kvaliteta studentskih 

postignuća određuje se 

na osnovi ishoda 

učenja. U proceduri je 

izrada instrumenata za 

praćenje studentskih 

postignuća, odnosno 

upitnika izlaznih 

kompetencija studenata. 

djelomično 

izvršeno 

 

Prikaz broj aktivnosti prema stupnju izvršenja te udio: 

 

 Izvršeno Djelomično   izvršeno Neizvršeno U postupku 

Broj aktivnosti 9 1        - 1 

Udio aktivnosti (%) 82% 9 %        - 9 % 
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 3. Studenti 

 

PLANIRANO OSTVARENO 

Mjesec Aktivnost Dokument Mjesec Dokument/Mjesto pohrane Primjedbe 
Stupanj 

izvršenosti 

siječanj Održavanje 

prezentacije o 

analizi 

dosadašnje 

mobilnosti 

studenata i 

mogućnostima 

mobilnosti 

koje se nude 

studentima. 

Izvješće o održanoj 

prezentaciji. 

veljača 

2013. 

Izvješće o međunarodnoj mobilnosti 

studenata Filozofskog fakulteta u 

akademskoj 2011./2012. 

 

Ured prodekanice izv.prof.dr.sc. Marije 

Omazić 

- izvršeno 

veljača Održavanje 

radionice o 

mogućnostima 

i 

prednostima 

društveno 

korisnog rada 

te o 

mogućnostima 

za njihovo 

priznavanje i 

vrednovanje 

unutar ECTS-

a. 

Izvješće o održanoj 

radionici. 

- - U Upravi nisu 

dostupne 

informacije o 

održanoj 

radionici. 

neizvršeno 

ožujak Analizirati 

upis u ljetni 

semestar 

akademske 

godine 

Izvedbeni plan  

nastave u ljetnom 

semestru 2011./2012. 

dopunjen 

brojem studenata u 

srpanj Pregled realizacije nastave u ljetnom 

semestru akademske 2011./2012. godine 

na znanstveno-nastavnim i umjetničko-

nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa 

Jurja Strossmayera u Osijeku 

- izvršeno 
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2011./2012. u 

smislu 

mogućnosti 

mobilnosti 

koje su 

studenti imali. 

svakom 

pojedinom izbornom 

programu 

Ured prodekana, gđa Slavica Svalina 

travanj Održavanje 

studentske 

tribine za 

studente 

završnih 

godina studija. 

Izvješće o održanoj 

tribini. 

- - Odustalo se od 

organizacije 

tribine jer  

Studentski zbor 

tek ove godine 

funkcionira, a 

Alumni udruga 

još nije u 

potpunosti 

zaživjela. 

Postojeći se 

mentorski sustav 

pokazuje kao 

dobar. 

neizvršeno 

lipanj-

srpanj 

Provedba 

ankete o 

zadovoljstvu 

studenata 

mentorskim 

sustavom i o 

njihovim 

stavovima o 

tome koliko 

mentorski 

sustav 

doprinosi 

njihovom 

uspješnom 

Izvješće o provedenoj 

anketi. 

- - Anketa nije 

provedena jer 

mentorski sustav 

nije bio do kraja 

dorađen i 

usustavljen. 

Povjerenstvo za 

kvalitetu na 

svojem je 

prošlom sastanku 

održanom 13. 2. 

2013. godine 

zaključilo da će se 

anketa provesti po 

neizvršeno 
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studiranju. svršetku jednog 

cijelog 

mentorskog 

ciklusa, odnosno 

po završetku ove 

ak.god. 

rujan Organizacija 

svečanog 

uručivanja 

nagrada 

studentima za 

postignuća u 

nastavi i 

izvannastavni

m 

aktivnostima u 

akademskoj 

godini 

2011./2012. 

Izvješće o održanoj 

svečanosti 

prosinac Zapisnik s 3. sjednice Fakultetskoga vijeća 

Filozofskog fakulteta u akademskoj godini 

2012./2013. održane 19. prosinca 2012. 

 

http://web.ffos.hr/interni/dokumenti.php?id=

3 

- izvršeno 

rujan Analiza upisa 

u zimski 

semestar 

akademske 

godine 

2012./2013. s 

obzirom na 

ponuđene 

mogućnosti 

programa 

studentske 

mobilnosti 

Izvedbeni plan  

nastave u ljetnom 

semestru 2012./2013. 

dopunjen 

brojem studenata u 

svakom 

pojedinom izbornom 

programu. 

srpanj Pregled realizacije nastave u ljetnom 

semestru akademske 2011./2012. godine na 

znanstveno-nastavnim i umjetničko-

nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa 

Jurja Strossmayera u Osijeku 

 

Ured prodekana, gđa Slavica Svalina 

- izvršeno 

studeni Održavanje 

obuke u vidu 

radionice s 

Izvješće o održanoj 

radionici. 

- - Izvješće će biti 

dio Godišnjeg 

izvješća o radu 

neizvršeno 
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mentorima na 

kojoj će biti 

održano 

predavanje o 

mogućnostima 

poboljšanja 

stručnog 

pedagoškog 

rada sa 

studentima i 

na 

kojoj će 

mentori biti 

upoznati s 

Analizom  

ankete o 

zadovoljstvu 

studenata 

mentorskim 

sustavom. 

mentorskog 

sustava koje se 

podnosi za ovu 

ak. god. 

početkom 

sljedeće. 

studeni Održavanje 

studentske 

tribine za 

brucoše. 

Izvješće o održanoj 

tribini. 

listopad Ne postoji. Održano je 

tradicionalno 

zajedničko 

primanje za 

fakultet i održana 

su primanja za 

svaku studijsku 

grupu posebno. 

Na tim 

primanjima 

(tribinama) 

studenti su dobili 

osnovne 

informacije o 

izvršeno 
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studiju i 

studiranju. 

Daljnje 

informiranje 

studenata se 

provodi kroz 

mentorski sustav. 

Izvješće ne 

postoji. 

prosina

c 

Izrada Nacrta 

(elaborata) o 

priznavanju 

volonterskog i 

društveno 

korisnog rada 

unutar ECTS-

a. 

Nacrt (elaborat) o 

priznavanju 

volonterskog i 

društveno korisnog 

rada unutar ECTS-a. 

- - Aktivnosti 

povezane za 

priznavanje i 

vrednovanje 

ECTS bodova 

mimo postojećih 

studijskih 

programa se ne  

provode s 

obzirom na 

proceduru 

izmjena i revizija 

studijskih 

programa koje 

odobrava 

Sveučilište. 

neizvršeno 

trajno Poticanje 

uključivanja 

studenata u 

znanstveno-

istraživački 

rad na 

Fakultetu 

Izvješće o 

znanstveno-istraživa-

čkom 

radu na Fakultetu. 

lipanj Izvješće o znanstveno-istraživačkom radu za 

2011. godinu 

 

http://www.ffos.unios.hr/interni/dokumenti.

php?id=4 

- izvršeno 
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Prikaz broj aktivnosti prema stupnju izvršenja te udio: 

 

 Izvršeno Djelomično   izvršeno Neizvršeno U postupku 

Broj aktivnosti 6 - 5 - 

Udio aktivnosti (%) 55% - 45% - 

 

 

 

II. ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD I MEĐUNARODNA SURADNJA 

 

PLANIRANO OSTVARENO 

Mjesec Aktivnost Dokument Mjesec 
Dokument/Mjesto 

pohrane 
Primjedbe 

Stupanj 

izvršenosti 

siječanj-

lipanj 

Kreiranje sadržaja 

portala, popunjavanje 

profila istraživača. 

 veljača 

2013. 

http://web.ffos.hr/po

rtal/mods/znanstveni

ci/ 

Portal je pušten u rad u veljači 

2013. godine, sadržaji su ranije 

kreirani 

izvršeno 

veljača Praćenje kvalitete 

znanstvenog rada za 

prethodnu godinu. 

Godišnji izvještaj o 

kvaliteti 

znanstvenog rada. 

lipanj Izvješće o 

znanstveno-

istraživačkom radu 

za 2011. godinu 

http://web.ffos.hr/int

erni/dokumenti.php?

id=4 

- izvršeno 

veljača Vrednovanje rada 

znanstvenih novaka za 

prethodnu kalendarsku 

godinu. 

Ocjene voditelja 

projekta o radu 

znanstvenih 

novaka. 

veljača Zapisnik s 5. 

sjednice 

Fakultetskoga vijeća 

Filozofskog 

fakulteta u 

akademskoj godini 

2011./2012. održane 

29. veljače 2012., 

točka 15 

http://www.ffos.unio

s.hr/interni/dokumen

- izvršeno 
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ti.php?id=3 

ožujak Praćenje kvalitete 

međunarodne suradnje za 

prethodnu godinu. 

Godišnji izvještaj o 

međunarodnoj 

suradnji. 

lipanj Izvješće o 

međunarodnoj 

suradnju 

http://web.ffos.hr/int

erni/dokumenti.php?

id=4 

- izvršeno 

lipanj Dovršenje znanstvenog 

portala Fakulteta i 

stavljanje u punu 

funkciju. 

 veljača 

2013. 

http://web.ffos.hr/po

rtal/ 

Portal je pušten u rad u veljači 

2013. godine, sadržaji su ranije 

kreirani 

izvršeno 

lipanj Provedba analize 

programa doktorskih 

studija 

Samoanaliza 

programa 

doktorskih 

studija. 

datum 

nije 

naveden 

Poslijediplomski 

sveučilišni 

poslijediplomski 

studij Jezikoslovlje- 

samoanaliza 

 

http://web.ffos.hr/int

erni/dokumenti.php?

id=4 

Analiza sveučilišnoga 

poslijediplomskog studija 

Književnost i kulturni identitet 

nije provedena. 

djelomično 

izvršeno 

listopad Vrednovanje rada 

asistenata za proteklu 

akademsku godinu. 

Ocjena rada 

asistenata. 

studeni Zapisnik s 1. 

sjednice 

Fakultetskoga vijeća 

Filozofskog 

fakulteta u 

akademskoj godini 

2012./2013. održane 

7. studenoga 2012, 

točka 11. 

http://web.ffos.hr/int

erni/dokumenti.php?

id=3 

- izvršeno 

 

 

http://web.ffos.hr/interni/dokumenti.php?id=3
http://web.ffos.hr/interni/dokumenti.php?id=3
http://web.ffos.hr/interni/dokumenti.php?id=3
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Prikaz broj aktivnosti prema stupnju izvršenja te udio: 

 

 Izvršeno Djelomično   izvršeno Neizvršeno U postupku 

Broj aktivnosti 6 1           - - 

Udio aktivnosti (%) 86% 14%           - - 

 

 

 

 III. RAZVOJNO-STRUČNI RAD 

 

1. Sustav za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete 

 

PLANIRANO OSTVARENO 

Mjesec Aktivnost Dokument Mjesec 
Dokument/Mjesto 

pohrane 
Primjedbe 

Stupanj 

izvršenosti 

siječanj 

2012. 

Pratiti provedbu 

Strategije razvoja 

Filozofskog fakulteta. 

Godišnje izvješće o 

provedbi 

strategijskih ciljeva 

i zadataka. 

veljača 

2012. 

5. sjednica 

Fakultetskog 

vijeća 

Filozofskog 

fakulteta u 

akademskoj 

godini 

2011./2012. 

održana 29. 

veljače 2012., 

točka 2.:  

Izvješće 

dekanice prof. 

dr. sc. Ane 

Pintarić o radu 

Fakulteta u 

akademskoj 

2010./2011.  

 

- izvršeno 
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veljača 

2012. 

Imenovati neovisno 

Povjerenstvo za 

provedbu unutarnje 

prosudbe sustava 

osiguravanja kvalitete. 

Odluka 

Fakultetskog vijeća 

o 

imenovanju 

Povjerenstva. 

ožujak 

2012. 

6. sjednica 

Fakultetskog vijeća 

Filozofskog 

fakulteta u 

akademskoj godini 

2011./2012. održana 

28. ožujka 2012., 

točka 11. :  

Imenovanje 

Povjerenstva za 

unaprjeđivanje i 

osiguravanje 

kvalitete 

visokog obrazovanja 

 

- izvršeno 

lipanj 

2012. 

Analizirati kvalitetu i 

razinu razvijenosti 

sustava osiguravanja 

kvalitete. 

Godišnje izvješće o 

unutarnjoj 

prosudbi sustava 

osiguravanja 

kvalitete s 

procjenom stupnja 

razvijenosti i 

preporukama za 

daljnji razvoj. 

lipanj 

2012. 

Izvješće o unutarnjoj 

prosudbi sustava za 

osiguravanje 

kvalitete na 

Filozofskom 

fakultetu u Osijeku 

objavljeno na 

Intranetu kao dio 

dokumenata 

Povjerenstva za 

kvalitetu 

U listopadu 2012. Povjerenstvo 

za kvalitetu objavilo je Završno 

izvješće o unutarnjoj prosudbi 

sustava za osiguravanje kvalitete 

na Filozofskom fakultetu u 

Osijeku; dokument se može 

pronaći na Intranetu među 

dokumentima Povjerenstva za 

kvalitetu   

izvršeno 

srpanj 

2012. 

Uspostaviti 

organizacijsku strukturu 

Fakulteta (odbori, 

povjerenstva) koja jamči 

transparentnost i 

efikasnost upravljanja 

kao 

i odgovornost svih 

Analiza efikasnosti 

upravljanja i 

odgovornosti svih 

dionika. 

- - - neizvršeno 
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djelatnika u razvijanju 

kulture kvalitete. 

listopad 

2012. 

Uključiti vanjske dionike 

u praćenje sustava 

osiguravanja kvalitete i 

kvalitete 

obrazovanja i 

znanstveno-istraživačkog 

rada 

na Fakultetu. 

Zapisnici sa 

sjednica 

fakultetskih 

tijela i radnih 

skupina. 

- - - u postupku 

listopad 

2012. 

Izraditi SWOT analizu 

Filozofskog 

fakulteta. 

Dokument SWOT 

analiza 

Filozofskog 

fakulteta usvojen na 

Fakultetskom 

vijeću. 

svibanj 

2012. 

Dokumenti 

Povjerenstva za 

kvalitetu objavljeni 

na Intranetu 

- izvršeno 

listopad 

2012. 

Analizirati kvalitetu i 

razinu razvijenosti 

sustava osiguravanja 

kvalitete. 

Godišnje izvješće o 

unutarnjoj 

prosudbi sustava 

osiguravanja 

kvalitete s 

procjenom stupnja 

razvijenosti i 

preporukama za 

daljnji razvoj. 

listopad 

2012. 

Završno izvješće o 

unutarnjoj prosudbi 

sustava za 

osiguravanje 

kvalitete na 

Filozofskom 

fakultetu u Osijeku 

objavljeno na 

Intranetu kao dio 

dokumenata 

Povjerenstva za 

kvalitetu 

- izvršeno 

studeni 

2012. 

Pratiti interes studenata 

za naše studijske 

programe. 

Dokument Analiza 

atraktivnosti 

studija i kvalitete 

prijavljenih 

pristupnika. 

- - Postoje Indikatori atraktivnosti 

studija i kvalitete prijavljenih 

pristupnika za 2011./2012., no 

analiza kao takva nije 

provedena. 

u postupku 

prosinac Imenovati Povjerenstvo Odluka - - Povjerenstvo će, prema neizvršeno 
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2012. za izradu 

Samoanalize. 

Fakultetskog vijeća 

o 

imenovanju 

Povjerenstva. 

dostupnim informacijama, biti 

imenovano u rujnu 2013. 

trajno Omogućiti usavršavanje 

djelatnika direktno 

uključenih u razvoj 

sustava osiguravanja 

kvalitete. 

Izvješća o održanim 

radionicama i 

seminarima. 

listopad 

2012. 

- - neizvršeno 

 

Prikaz broj aktivnosti prema stupnju izvršenja te udio: 

 

 Izvršeno Djelomično   izvršeno Neizvršeno U postupku 

Broj aktivnosti 5 - 3 2 

Udio aktivnosti (%) 50% - 30% 20% 

 

 

2. Cjeloživotno učenje i obrazovanje 

 

PLANIRANO OSTVARENO 

Mjesec Aktivnost Dokument Mjesec 
Dokument/Mjesto 

pohrane 
Primjedbe 

Stupanj 

izvršenosti 

siječanj 

2012.  

Osnivanje Centra za 

lektorsko-korektorske 

usluge. 

Dopusnica Senata o 

izvođenju 

programa. 

- - Senat je izdao dopusnicu za 

izvođenje programa 23. svibnja 

2011., no Centar kao takav nije 

osnovan. 

djelomično 

izvršeno 

veljača 

2012. 

Edukacija članova 

Uprave Fakulteta u cilju 

stjecanja dodatnih 

kompetencija za 

rukovođenje i utvrđivanje 

institucijske 

politike. 

Potvrda o 

pohađanju 

edukacije i 

osposobljenosti. 

veljača 

2012. 

- - neizvršeno 

listopad Uključivanje vanjskog Ugovor o suradnji s - - - neizvršeno 
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2012. dionika u izvođenje 

programa Cjeloživotnog 

učenja i 

obrazovanja. 

vanjskim 

dionikom. 

listopad 

2012. 

Osnivanje Programa 

učenja hrvatskog 

jezika i latiničnog pisma 

za strance. 

Dopusnica Senata o 

izvođenju 

programa. 

svibanj 

2011. 

Dopusnica Senata o 

izvođenju programa 

od 23. svibnja 2011.  

- izvršeno 

prosinac 

2012. 

Osnivanje Centra za 

prevoditeljske usluge. 

Dopusnica Senata o 

izvođenju 

programa. 

- - Senat je izdao dopusnicu za 

izvođenje programa 23. svibnja 

2011., no Centar kao takav nije 

osnovan. 

djelomično 

izvršeno 

 

Prikaz broj aktivnosti prema stupnju izvršenja te udio: 

 

 Izvršeno Djelomično   izvršeno Neizvršeno U postupku 

Broj aktivnosti 1 2 2 - 

Udio aktivnosti (%) 20% 40% 40% - 

 

 

3. Javno informiranje 

 

PLANIRANO OSTVARENO 

Mjesec Aktivnost Dokument Mjesec 
Dokument/Mjesto 

pohrane 
Primjedbe 

Stupanj 

izvršenosti 

rujan 

2012.  

Izdavanje godišnjega 

pregleda fakultetskih 

aktivnosti u prethodnoj 

akademskoj godini. 

Periodično izdanje. - Plan izdavačke 

djelatnosti Fakulteta 

u 2012. – točka 16 s 

1. Sjednice 

Fakultetskog vijeća 

Filozofskog 

fakulteta u 

akademskoj godini 

2011./2012. održane 

- neizvršeno 
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30.11. 2011.  

studeni 

2012. 

Predstavljanje Fakulteta 

na Smotri 

Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u 

Osijeku. 

Odluka dekana o 

imenovanju 

Radne skupine. 

studeni 

2012. 

1. sjednica 

Fakultetskog vijeća 

Filozofskog 

fakulteta u 

akademskoj godini 

2012./2013. održana 

7. studenog 2012., 

točka 23:  

Imenovanje 

Povjerenstva za 

Smotru Sveučilišta 

- izvršeno 

trajno Ažuriranje mrežnih 

stranica Fakulteta i 

pojedinih ustrojbenih 

jedinica. 

Izvješće Radne 

skupine za analizu 

mrežne stranice. 

ožujak 

2012. 

listopad 

2012. 

Preporuke uz analizu 

– ožujak 2012.; 

Preporuke uz analizu 

– listopad 2012. ; 

Stranica Aktivnosti i 

izvješća o 

aktivnostima 

Sustava za 

osiguranje kvalitete: 

Podstranica: Analiza 

mrežnih stranica 

- izvršeno 

 

Prikaz broj aktivnosti prema stupnju izvršenja te udio: 

 

 Izvršeno Djelomično   izvršeno Neizvršeno U postupku 

Broj aktivnosti 2 - 1 - 

Udio aktivnosti (%) 67% - 33% - 
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4. Suradnja sa zajednicom 

 

PLANIRANO OSTVARENO 

Mjesec Aktivnost Dokument Mjesec 
Dokument/Mjesto 

pohrane 
Primjedbe 

Stupanj 

izvršenosti 

siječanj 2012. Poziv vanjskim 

dionicima na suradnju. 

Upitnik upućen 

vanjskim 

dionicima. 

- -  u postupku 

ožujak 2012. Održavanje stručnog 

predavanja, tribine ili 

okruglog stola u suradnji 

s vanjskim 

dionicima. 

Izvješće s održanog 

predavanja, 

tribine ili okruglog 

stola. 

- - - u postupku 

travanj/svibanj 

2012. 

Predstavljanje rezultata 

suradnje ili projekta 

ugovorenog s vanjskim 

dionicima. 

Izvješće i analiza 

uspješnosti 

suradnje ili 

ugovorenog 

projekta. 

- - - u postupku 

srpanj 2012. Izrada Marketinškog 

plana Fakulteta. 

Marketinški plan 

Fakulteta. 

rujan 

2012.  

10. sjednica 

Fakultetskog vijeća 

Filozofskog 

fakulteta u 

akademskoj godini 

2011./2012. održana 

26. rujna 2012., 

točka 15: 

Marketinški plan 

Filozofskog 

fakulteta 

- izvršeno 

trajno Sudjelovanje 

zaposlenika Fakulteta u 

radu 

regionalnih i državnih 

povjerenstava, vijeća 

Godišnje izvješće o 

radu Fakulteta. 

veljača 

2012. 

5. sjednica 

Fakultetskog vijeća 

Filozofskog 

fakulteta u 

akademskoj godini 

- izvršeno 
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i znanstvenih odbora. 2011./2012. održana 

29. veljače 2012., 

točka 2.  Izvješće 

dekanice prof. dr. sc. 

Ane Pintarić o radu 

Fakulteta u 

akademskoj 

2010./2011. 

 

Prikaz broj aktivnosti prema stupnju izvršenja te udio: 

 

 Izvršeno Djelomično   izvršeno Neizvršeno U postupku 

Broj aktivnosti 2 -      - 3 

Udio aktivnosti (%) 40% -      - 60% 

 

 

 5. Profesionalno napredovanje i usavršavanje 

 

PLANIRANO OSTVARENO 

Mjesec Aktivnost Dokument Mjesec 
Dokument/Mjesto 

pohrane 
Primjedbe 

Stupanj 

izvršenosti 

travanj 

 

Održavanje radionice s 

ciljem profesionalnog 

usavršavanja nastavnika, 

studenata i ostalih 

zaposlenika. 

Izvješće o održanoj 

nastavi. 

prosinac Plan stručnog 

usavršavanja 

nastavnika u 

nastavničkim 

kompetencijama i 

ostalim vještinama/ 

Ured za kvalitetu 

- izvršeno 

prosinac 

 

Izraditi godišnji plan 

sudjelovanja zaposlenika 

na simpozijima, 

konferencijama i 

seminarima za 2013. 

Financijski plan 

Fakulteta, Godišnji 

plan sudjelovanja 

zaposlenika na 

simpozijima, 

konferencijama i 

- - Godišnji plan sudjelovanja na 

skupovima nije izrađen jer je na 

temelju prošlogodišnjeg 

iskustva ocijenjeno da nije 

svrhovit i da nije moguće točno 

planirati skupove, jer neki nisu 

nije izvršeno 
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seminarima. oglašeni godinu dana unaprijed. 

Međutim, trajno se primjenjuje 

model financiranja sudjelovanja 

na znanstvenim skupovima uz 

potporu Fakulteta. Izvješće o 

ostvarenim sudjelovanja 

zaposlenika na znanstvenim 

skupovima dio je Izvješća o 

znanstvenom radu fakulteta.  

trajno 

 

Napredovanje nastavnika 

u znanstveno-nastavna i 

suradnička zvanja. 

Godišnje izvješće o 

radu Fakulteta. 

 

trajno Godišnje izvješće o 

radu Fakulteta. 

U viša zvanja napredovalo je 40 

nastavnika: 3 u zvanje redovitog 

profesora, 6 u zvanje 

izvanrednog profesora, 13 u 

zvanje docenta, 14 u zvanje 

višeg asistenta,  2 u zvanje višeg 

asistenta-znanstvenog novaka i 

2 u zvanje višeg lektora.  

Doktorate znanosti steklo je 15 

asistenata i znanstvenih novaka. 

 

Napomena:  

Podatci se odnose na akademsku 

godinu 2011./12., a ne na 

kalendarsku 2012. godinu. 

izvršeno 

 

Prikaz broj aktivnosti prema stupnju izvršenja te udio: 

 

 Izvršeno Djelomično   izvršeno Neizvršeno U postupku 

Broj aktivnosti 2 - 1 - 

Udio aktivnosti (%) 67% - 33% - 
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 6. Interakcija s nastavnim aktivnostima 

 

PLANIRANO OSTVARENO 

Mjesec Aktivnost Dokument Mjesec 
Dokument/Mjesto 

pohrane 
Primjedbe 

Stupanj 

izvršenosti 

svibanj 

 

Ustrojiti Arhivu 

znanstveno-istraživačkih 

projekata. 

Odluka o ustroju 

Arhive. 

svibanj Ured prodekana. U uredu prodekana pohranjeni 

su svi ugovori i godišnja 

izvješća o radu projekata, te 

evidencija znanstvenih novaka 

od 2007. do danas. 

izvršeno 

prosinac 

  

 

Predstavljanje rezultata 

istraživanja na 

znanstveno-istraživačkim 

projektima. 

 

 

 

 

 

 

 

Ažuriranje Arhive 

znanstveno-istraživačkih 

projekata 

Izvješće o 

održanom 

predstavljanju 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godišnje izvješće o  

radu Fakulteta. 

 

travanj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

veljača 

 

 

Izvješće o 

znanstvenom radu 

Fakulteta / 

Znanstveni portal 

Fakulteta, Ured za 

kvalitetu, Odluka o 

imenovanju 

povjerenstva 

organizaciju 

Otvorenog četvrtka 

 

Godišnje izvješće o  

radu Fakulteta. 

 

Otvoren je Znanstveni portal 

Fakulteta s ciljem 

transparentnije komunikacije o 

znanstvenim aktivnostima; 

ustrojen je  Otvoreni četvrtak 

kao forum za popularizaciju 

znanosti i predstavljanje 

rezultata istraživanja. Prve 

aktivnosti planirane za 2013. 

godinu. 

 

U uredu prodekana pohranjeni 

su svi ugovori i izvješća o radu 

projekata, te evidencija 

znanstvenih novaka od 2007. do 

danas. Arhiva se redovito 

ažurira potrebnim izvješćima. 

izvršeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trajno 

 

Primjena rezultata 

znanstveno-istraživačkih 

projekata u nastavnom 

procesu 

Izvedbeni plan i 

program 

travanj/ 

srpanj 

Izvedbeni plan i 

program, Izvješće o 

znanstvenom radu 

fakulteta 

U izvedbeni plan i program 

ugrađeni su sadržajni i 

metodološki aspekti znanstveno-

istraživačkog rada vezani uz 

projektne teme. U izvješću o 

znanstvenom radu Fakulteta 

nalaze se informacije o 

izvršeno 
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skupovima, seminarskim, 

diplomskim i završnim 

radovima studenata koji su 

povezani sa znanstveno-

istraživačkim projektima. 

 

Prikaz broj aktivnosti prema stupnju izvršenja te udio: 

 

 Izvršeno Djelomično izvršeno Neizvršeno U postupku 

Broj aktivnosti 3 - - - 

Udio aktivnosti (%) 100% - - - 

    

 

 7. Izdavačka djelatnost 

 

PLANIRANO OSTVARENO 

Mjesec Aktivnost Dokument Mjesec 
Dokument/Mjesto 

pohrane 
Primjedbe 

Stupanj 

izvršenosti 

svibanj Uspostaviti izdavačku 

suradnju sa srodnim 

fakultetima. 

Odluka 

Fakultetskih vijeća 

o suradnji u 

području 

izdavaštva. 

veljača  Ugovori o 

komisionoj prodaji / 

Ured za kvalitetu 

- izvršeno 

studeni Usvajanje Plana 

izdavačke djelatnosti 

Fakulteta za sljedeću 

kalendarsku godinu 

Odluka Izdavačkog 

odbora Fakulteta 

studeni Odluka Izdavačkog 

odbora Fakulteta/ 

Zapisnik sa Sjednice 

Fakultetskog vijeća 

održanoj 28. 

studenog 2012. 

godine. 

Fakultetsko je vijeće na 2. 

sjednici u akademskoj godini 

2012./2013. održanoj 28. 

studenog 2012. donijelo Odluku 

o prihvaćanju Plana izdavačke 

djelatnosti Fakulteta u 2013. 

godini i imenovalo recenzente.  

izvršeno 

trajno Publiciranje fakultetskih 

publikacija na mrežne 

stranice Fakulteta 

Objavljene trajno - Poseban dokument ne postoji, a 

mjestom pohrane smatra se 

mrežna stranica Znanstveni 

u postupku 
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 publikacije portal, podstranica Izdavačka 

djelatnost. 

 

Prikaz broj aktivnosti prema stupnju izvršenja te udio: 

 

 Izvršeno Djelomično izvršeno Neizvršeno U postupku 

Broj aktivnosti 2 - - 1 

Udio aktivnosti (%) 67% - - 33% 

 

  

8. Knjižnica 

 

PLANIRANO OSTVARENO 

Mjesec Aktivnost Dokument Mjesec 
Dokument/Mjesto 

pohrane 
Primjedbe 

Stupanj 

izvršenosti 

prosinac Nabaviti 300-400 naslova 

s popisa obvezne i 

dopunske literature.  

 

 

 

Nabaviti 500-600 naslova 

za znanstvenoistraživački 

rad. 

 

Pretplatiti se na baze 

podataka koje sadržajno 

pokrivaju sve studijske 

grupe Fakulteta.  

 

Formalno i sadržajno 

obraditi novonabavljenu 

građu.  

 

Godišnje izvješće o 

provedbi 

strategijskih ciljeva 

i zadataka 

Knjižnice.  

veljača Zapisnik sa Sjednice 

Fakultetskog vijeća 

održanoj 28. 

studenog 2012. 

godine. 

Izvješće dekanice  prof. dr. sc. 

Ane Pintarić o radu Fakulteta u 

akademskoj 2011./2012., pod 

točkom točka 9. odnosi se na 

Knjižnicu i čitaonicu. 

 

izvršeno 
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Strojno formalno 

kataloški obraditi 6000 

naslova iz zbirke u 

zatvorenom spremištu.  

 

Predmetno 

obraditi 6000 naslova. 

 

 

Izvesti edukaciju 

korisnika na prvim i 

trećim godinama 

preddiplomskih studija iz 

područja informacijskog 

opismenjavanja.  

 

Prikaz broj aktivnosti prema stupnju izvršenja te udio: 

 

 Izvršeno Djelomično izvršeno Neizvršeno U postupku 

Broj aktivnosti 7 - - - 

Udio aktivnosti (%) 100% - - - 

 

 

IV. RAZVOJ RESURSA 

 

 1. Ljudski resursi 

 

PLANIRANO OSTVARENO 

Mjesec Aktivnost Dokument Mjesec 
Dokument/Mjesto 

pohrane 
Primjedbe 

Stupanj 

izvršenosti 

siječanj 

 

Pregled novozaposlenih 

nastavnika u znanstveno-

nastavnom i suradničkom 

zvanju u prethodnoj 

Popis 

novozaposlenih 

nastavnika u 

znanstveno-

 

 

 

 

Popis djelatnika 

Filozofskog 

fakulteta  

(Tajništvo) 

Prema podatcima iz navedenoga 

dokumenta u kalendarskoj 2011. 

godini u znanstveno-nastavna i 

suradnička zvanja  primljeno je 

izvršeno 
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godini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregled novozaposlenog 

administrativno-

tehničkog osoblja u 

prethodnoj godini. 

 

 

 

nastavnom i 

suradničkom zvanju 

u prethodnoj 

godini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis 

novozaposlenog 

administrativno-

tehničkog osoblja 

u prethodnoj 

godini. 

 

 

 

 

 

 

veljača 

2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Godišnje izvješće o 

radu Fakulteta u 

akademskoj 

2010./2011. godini – 

Zapisnik s 5. 

sjednice 

Fakultetskoga vijeća 

Filozofskog 

fakulteta u 

akademskoj godini 

2011./2012. održane  

29. veljače 2012., 

točka 2. (dekanica 

prof.dr.sc. Ana 

Pintarić) 

 

 

Popis djelatnika 

Filozofskog 

fakulteta  

(Tajništvo) 

 

7 djelatnika (5 asistenata 

/znanstvenih novaka i 1 

predavačica) 

 

 

 

Prema navedenom dokumentu u 

razdoblju od 1. listopada 2010. 

do 30. rujna 2011. primljena su 

4 asistenta, 3 znanstvena 

novaka-asistenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema podatcima iz navedenoga 

dokumenta u kalendarskoj 2011. 

godini primljene su 2 osobe kao 

administrativno-tehničko 

osoblje. 

veljača Pregled zaposlenika koji 

su se stručno usavršavali 

u prethodnoj godini. 

Pregled zaposlenika 

koji su se stručno 

usavršavali u 

prethodnoj godini. 

lipanj Izvješće o 

znanstveno-

istraživačkom radu 

za 2011., Izvješće o 

Izvješće o znanstveno-

istraživačkom radu za 2011. i 

Izvješće o međunarodnoj 

suradnji za 2011. usvojeni su na 

izvršeno 
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međunarodnoj 

suradnji za 2011., 

Plan stručnoga 

usavršavanja za 

2011. 

(Ured prodekana za 

znanost i 

međunarodnu 

suradnju, Ured za 

kvalitetu) 

9. sjednici Fakultetskoga vijeća 

u ak. godini 2011./2012. 

održanoj 4. srpnja 2012., točke 

19. i 20. 

 

ožujak Pregled asistenata i 

znanstvenih novaka 

kojima je novčano 

pomognuta izrada 

magistarskih i doktorskih 

radova u prethodnoj 

godini. 

Popis asistenata i 

znanstvenih 

novaka kojima je 

novčano 

potpomognuta 

izrada magistarskih 

i doktorskih 

radova u prethodnoj 

godini. 

 Popis asistenata i 

znanstvenih novaka 

(Ured za 

financijsko-

knjigovodstvene 

poslove, voditeljica 

Ivana Olivari 

Provči) 

U 2011. godini novčanu je 

potporu pri izradi doktorskih 

radova ostvarilo ukupno 6 

asistenata i znanstvenih novaka. 

izvršeno 

travanj Pregled objavljenih 

sveučilišnih udžbenika i 

drugih fakultetskih 

izdanja koji su dobili 

novčanu potporu u 

prethodnoj godini. 

Popis Odbora za 

izdavačku 

djelatnost svih 

objavljenih 

udžbenika i drugih 

fakultetskih 

izdanja koji su 

dobili novčanu 

potporu u 

prethodnoj godini. 

 Popis Odbora za 

izdavačku djelatnost 

(Ured za 

financijsko-

knjigovodstvene 

poslove, voditeljica 

Ivana Olivari 

Provči) 

 

Prema podatcima Ureda za 

financijsko-knjigovodstvene 

poslove novčanu potporu 

MZOŠ-a za 2011. dobilo je 6 

knjiga, u ukupnom iznosu od 

17.690,00 kn. 

izvršeno 

svibanj Pregled obavljenih 

liječničkih pregleda svih 

zaposlenika u 

organizaciji Fakulteta u 

prethodnoj godini. 

Popis obavljenih 

liječničkih pregleda 

svih zaposlenika u 

organizaciji 

Fakulteta u 

srpanj Ugovor br. 146-

130711-P o 

dolascima na 

sistematske preglede 

sklopljen između 

U navedenom je razdoblju na 

sistematskom pregledu bilo 64 

djelatnika Filozofskoga 

fakulteta. Ukupan je iznos 

utrošenih sredstava za 

izvršeno 
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prethodnoj godini. Sveučilišta J. J. 

Strossmayera i 

Filozofskoga 

fakulteta za 

razdoblje od 15. 7. 

2011. do 15. 7. 

2012. 

(Ured za 

financijsko-

knjigovodstvene 

poslove, voditeljica 

Ivana Olivari 

Provči) 

sistematske preglede iznosio  

32 000,00 kn. 

lipanj Pregled udjela nastavnog 

i nenastavnog 

osoblja na Fakultetu u 

prethodnoj godini. 

Popis udjela 

nastavnog i 

nenastavnog 

osoblja na 

Fakultetu u 

prethodnoj godini. 

veljača 

2012. 

Godišnje izvješće o 

radu Fakulteta u 

akademskoj 

2010./2011. godini – 

Zapisnik s 5. 

sjednice 

Fakultetskoga vijeća 

Filozofskog 

fakulteta u 

akademskoj godini 

2011./2012. održane 

29. veljače 2012., 

točka 2. (dekanica 

prof.dr.sc. Ana 

Pintarić) 

 

Prema navedenom dokumentu 

na dan 30. rujna 2011.  na 

Filozofskom fakultetu bilo je 

zaposleno 176 zaposlenika, od 

toga 136 u nastavi (nastavnici i 

suradnici) i 40 u stručnim 

službama. 

 

 

 

 

 

 

 

izvršeno 
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Prikaz broj aktivnosti prema stupnju izvršenja te udio: 

 

 Izvršeno Djelomično   izvršeno Neizvršeno U postupku 

Broj aktivnosti 6 -         - - 

Udio aktivnosti (%) 100% -         - - 

 

 

 2. Materijalni resursi 

 

PLANIRANO OSTVARENO 

Mjesec Aktivnost Dokument Mjesec 
Dokument/Mjesto 

pohrane 
Primjedbe 

Stupanj 

izvršenosti 

siječanj Pregled novokupljenog 

inventara u prethodnoj 

godini. 

 

Nabaviti osnovna 

sredstva i inventar prema 

godišnje utvrđenim 

potrebama i prioritetima. 

Popis 

novokupljenog 

inventara u 

prethodnoj godini. 

 

Financijski plan 

Fakulteta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan javne nabave. 

veljača 

2012. 

Godišnje izvješće o 

radu Fakulteta u 

akademskoj 

2010./2011. godini – 

Zapisnik s 5. 

sjednice 

Fakultetskoga vijeća 

Filozofskog 

fakulteta u 

akademskoj godini 

2011./2012. održane 

29. veljače 2012., 

točka 2. (dekanica 

prof.dr.sc. Ana 

Pintarić) 

 

 

Prema Godišnjem izvješću 

nabavljen je namještaj u 

vrijednosti 142.257, 65 kn, 

klima uređaji u vrijednosti 

7.936,31 kn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan javne nabave donesen je za 

2011. godinu. 

izvršeno 

ožujak 

 

 

 

 

Pregled nove računalne 

opreme kupljene u 

prethodnoj godini. 

 

Nabaviti nedostajuću 

Popis nove 

računalne opreme 

kupljene u 

prethodnoj godini. 

 

veljača 

2012. 

 

Godišnje izvješće o 

radu Fakulteta u 

akademskoj 

2010./2011. godini – 

Zapisnik s 5. 

Prema navedenom dokumentu 

nabavljena je sljedeća računalna 

oprema: 

1. računala – vrijednost 

179.086,15 kn 

izvršeno 
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novu računalnu opremu 

sukladno utvrđenim 

potrebama i prioritetima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financijski plan 

Fakulteta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan javne nabave 

sjednice 

Fakultetskoga vijeća 

Filozofskog 

fakulteta u 

akademskoj godini 

2011./2012. održane 

29. veljače 2012., 

točka 2. (dekanica 

prof.dr.sc. Ana 

Pintarić) 

 

2. printeri – vrijednost 

12.902,81 kn 

3. projektori – vrijednost 

27.803,22 

 

 

 

 

 

 

 

Plan javne nabave donesen je za 

2011. godinu.  

 

svibanj Pregled novouređenih 

prostora u prethodnoj 

godini (učionice, 

nastavnički kabineti, 

prostori za učenje, 

društvene prostorije i 

dr.). 

 

 

Urediti planirani prostor. 

Popis novouređenih 

prostora u 

prethodnoj godini. 

 

Financijski plan 

Fakulteta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

veljača Godišnje izvješće o 

radu Fakulteta u 

akademskoj 

2010./2011. godini – 

Zapisnik s 5. 

sjednice 

Fakultetskoga vijeća 

Filozofskog 

fakulteta u 

akademskoj godini 

2011./2012. održane 

29. veljače 2012., 

točka 2. (dekanica 

prof.dr.sc. Ana 

Prema navedenom dokumentu 

ukupno je uređeno i 

osposobljeno 154,05 m2 , a 

uredskih prostorija u ukupnoj 

površini od 268,86 m2, što 

ukupno čini 422,91 m2 novoga i 

novouređenoga prostora.  

Izgradila su se/opremila su se 3 

nova nastavnička kabineta 

ukupne površine 21 m2. 

Opremilo se/obnovilo se 10 

nastavničkih kabineta. 

Popravio se dio krovišta 

(sredstvima Sveučilišta). 

izvršeno 
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Plan javne nabave 

Pintarić) 

 

Prikupljala se dokumentacija za 

odobrenje rekonstrukcije 

krovišta, sustava grijanja, 

hlađenja i prozračivanja te 

uređenja potkrovlja postojeće 

zgrade. 

 

Plan javne nabave donesen je za 

2011. godinu. 

rujan Pregled novih računalnih 

programa kupljenih 

u prethodnoj godini. 

 

Nabaviti nove računalne 

programe potrebne 

za nastavni, znanstveno-

istraživački i stručni rad. 

Popis novih 

računalnih 

programa 

kupljenih u 

prethodnoj godini. 

 

Financijski plan 

Fakulteta. 

 

Plan javne nabave. 

- - U navedenom razdoblju nisu 

nabavljeni novi računalni 

programi. Redovito su 

podmirivani troškovi za 

posotjeće računalne programe. 

(Ured za financijsko-

knjigovodstvene poslove 

(voditeljica Ivana Olivari-

Provči) 

neizvršeno 

studeni Prikupljanje 

dokumentacije i 

suglasnosti potrebnih za 

izvođenje radova 

rekonstrukcije potkrovlja.  

Godišnje izvješće o 

radu Fakulteta. 

 

 

 

 

veljača 

2013. 

Godišnje izvješće o 

radu Fakulteta  za 

ak. god. 2011./2012. 

godini – Zapisnik sa 

5. sjednice 

Fakultetskoga vijeća 

Filozofskoga 

fakulteta u 

akademskoj 

2012./2013. održane 

27. veljače 2013., 

točka 2. 

Prema navedenom dokumentu 

donesen je prijedlog 

srednjoročnog financijskog 

plana 2012.-2014. upućen 

Rektoratu prema kojem je za 

2012. planirana kompletna 

sanacija krovišta. 

 

Postoji Ugovor o izradi 

elaborata za rekonstrukciju 

postojeće zgrade Fakulteta 

pohranjen u Uredu za 

financijsko-knjigovodstvene 

poslove (voditeljica Ivana 

Olivari-Provči) 

izvršeno 
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prosinac Pripremne radnje za 

izgradnju nove zgrade 

Fakulteta. 

Godišnje izvješće o 

radu Fakulteta. 

veljača 

2013. 

Godišnje izvješće o 

radu Fakulteta  za 

ak. god. 2011./2012. 

godini – Zapisnik sa 

5. sjednice 

Fakultetskoga vijeća 

Filozofskoga 

fakulteta u 

akademskoj 

2012./2013. održane 

27. veljače 2013., 

točka 2. 

Prema navedenom dokumentu 

planirano je u 2012./2013. 

nastaviti rad na prikupljanju 

dokumentacije za izgradnju 

četveroetažne zgrade s 

podzemnom garažom u Ulici 

Hrvatske Republike. 

izvršeno 

 

Prikaz broj aktivnosti prema stupnju izvršenja te udio: 

 

 Izvršeno Djelomično   izvršeno Neizvršeno U postupku 

Broj aktivnosti 5 - 1 - 

Udio aktivnosti (%) 83% - 17% - 

 

 

 3. Financijski resursi 

 

PLANIRANO OSTVARENO 

Mjesec Aktivnost Dokument Mjesec 
Dokument/Mjesto 

pohrane 
Primjedbe 

Stupanj 

izvršenosti 

veljača Javno predstavljanje 

prihoda i rashoda 

Fakulteta u prethodnoj 

godini. 

Zapisnik sjednice 

Fakultetskog vijeća 

veljača 

2012. 

Godišnje izvješće o 

radu Fakulteta u 

akademskoj 

2010./2011. godini – 

Zapisnik s 5. 

sjednice 

Fakultetskoga vijeća 

Filozofskog 

fakulteta u 

PRIHODI 

- ostvareni prihodi iz državnog 

proračuna 32.949.039,91 kn 

- ostvareni prihodi za studij po 

osobnim potrebama, školarine i 

ostalo 5.240.008,96 kn  

- ostvareni prihodi od projekata       

530.605,21 kn 

UKUPNO: 38.719.654,08 kn 

izvršeno 
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akademskoj godini 

2011./2012. održane 

29. veljače 2012., 

točka 2. (dekanica 

prof.dr.sc. Ana 

Pintarić) 

 

 

RASHODI 

- plaće: 39.103.299,64 kn 

- materijalni troškovi: 

1.798.836,33 kn 

UKUPNO: 40.902.135,97 kn  

   

ožujak Pregled udjela vlastitih 

prihoda u prethodnoj 

godini. 

Izvješće o 

ostvarenim 

vlastitim prihodima 

u prethodnoj 

godini. 

veljača 

2012. 

Godišnje izvješće o 

radu Fakulteta u 

akademskoj 

2010./2011. godini – 

Zapisnik s 5. 

sjednice 

Fakultetskoga vijeća 

Filozofskog 

fakulteta u 

akademskoj godini 

2011./2012. održane 

29. veljače 2012., 

točka 2. (dekanica 

prof.dr.sc. Ana 

Pintarić) 

 

Vlastiti prihodi: 5.320.436,73 kn 

 

 

izvršeno 

 

Prikaz broj aktivnosti prema stupnju izvršenja te udio: 

 

 Izvršeno Djelomično   izvršeno Neizvršeno U postupku 

Broj aktivnosti 2 -           - - 

Udio aktivnosti (%) 100% -           - - 

 

 

 

 

 



 39 

Preporuke Radne skupine za praćenje provedbe Strategije razvoja Filozofskoga fakulteta 

 

1. U Strategiji razvoja Filozofskoga fakulteta redefinirati rokove pojedinih aktivnosti jer se potvrdio znatan raskorak u realizaciji u odnosu na 

njihovo planiranje. Uz odgovarajuću aktivnost točno navesti je li riječ o njezinu praćenju kroz kalendarsku ili kroz akademsku godinu, a što 

je preporuka i prošlogodišnje Radne skupine za praćenje provedbe Strategije razvoja Filozofskoga fakulteta za 2011. godinu. 

 

 2. Iz Strategije razvoja Filozofskoga fakulteta izostaviti aktivnosti koje se odnose na retroaktivno praćenje njihove provedbe, a u odnosu na one 

aktivnosti čije se praćenje predviđa u određenoj godini. 

 

3. Iz Strategije razvoja Filozofskoga fakulteta izostaviti aktivnosti koje su se do sada potvrdile neprovedivima u praksi, odnosno nesvrhovitima. 

 

4. Sva izvješća trebala bi biti arhivirana u Uredu za kvalitetu (u računalnom obliku i u ispisu), nositi potpis podnositelja i datum izrade kako bi 

se proces pisanja završnoga izvješća pojednostavio i kako bi se izvješće moglo napisati u predviđenom roku. Isto je preporučila i Radna 

skupina za praćenje provedbe Strategije razvoja Filozofskoga fakulteta za 2011. godinu. 

 

 

 

 

Osijek, 29. ožujka 2013.                               

 

 

        __________________________ 

doc. dr. sc. Jadranka Mlikota 

predsjednica Radne skupine 

za praćenje provedbe Strategije razvoja 

                                                                                    Filozofskoga fakulteta 
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Članice Radne skupine 

 

_________________________________ 

doc. dr. sc. Melita Aleksa Varga 

 

_________________________________  

doc. dr. sc. Dragica Dragun 

 

_________________________________  

doc. dr. sc. Biljana Oklopčić 

 

_________________________________  

dr. sc. Milijana Mičunović, viša asistentica 


