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Osijek, 23. lipnja 2014. 

 

Izvješće Radne skupine za praćenje provedbe Strategije razvoja Filozofskog 

fakulteta za 2013. godinu 
 

Na sjednici Fakultetskog vijeća od 11. rujna 2013. imenovani smo članovima Radne skupine za 

praćenje provedbe Strategije za sljedeće dvije godine. 

 

Polazeći od operativnog plana provođenja aktivnosti u promijenjenom i dopunjenom izdanju 

Strategije razvoja Filozofskog fakulteta iz rujna 2013., analizirali smo koje su od aktivnosti 

predviđenih za 2013. godinu ostvarene te u kojoj su mjeri ostvarene.  

 

Analiza je pokazala da je većina zacrtanih aktivnosti ostvarena u skladu s planom, a detaljni podaci 

mogu se pročitati u Prilogu ovome Izvješću. 

 

Tijekom analize uočeno je da postoje mogućnosti za poboljšanja, stoga ovdje navodimo sljedeće 

preporuke:  

 s obzirom na to da se kod određenog broja aktivnosti planirano i stvarno vrijeme izvršenja 

razlikuju, trebalo bi provjeriti ima li objektivnih činitelja koji usporavaju izvršenje 

aktivnosti, te što se može poduzeti kako bi se aktivnosti ostvarivale u zadanim rokovima 

 s  obzirom na to da je za Fakultet relevantna akademska, a ne kalendarska godina te da se 

mnoga izvješća odnose upravo na kalendarsku godinu, u Strategiji razvoja trebalo bi 

izvršenje pojedinih aktivnosti vezati za akademsku godinu  

 s  obzirom na to da ne postoji Godišnje izvješće Ureda za kvalitetu, uz  aktivnosti kod kojih 

se ono navodi trebalo bi navesti odgovarajući dokument koji uistinu postoji; na temelju 

ovoga izvješća moglo bi se unijeti većinu ispravaka 

 vezano za aktivnost Povećavanja odlazne i dolazne mobilnosti studenata i nastavnika, pod 

točkom Međunarodna suradnja treba preciznije navesti razdoblje u odnosu na koje se prati 

stupanj izvršenosti s obzirom na podatke dostupne u relevantnim dokumentima 

 precizirati u koju kategoriju stupnja izvršenosti (izvršeno, djelomično izvršeno, u postupku) 

staviti one aktivnosti koje je Fakultet izvršio, ali koje druga strana, neophodna za potpuno 

izvršenje planiranih aktivnosti, nije 

 za neke provedene aktivnosti ne postoji nikakav pisani trag (usp. 1. aktivnost pod „1.3. 

Studenti“); trebalo bi voditi računa o tome da se za svaku odrađenu aktivnost izradi izvješće, 

a  za to bi trebao biti odgovoran nositelj aktivnosti.  

 

 

Izvješće sastavili: 

doc. dr. sc. Leonard Pon, predsjednik Radne skupine 

doc. dr. sc. Sanja Jukić 

doc. dr. sc. Zlatko Đukić 

doc. dr. sc. Alma Vančura  

doc. dr. sc. Martina Žeželj 

Mirna Varga, viša predavačica 
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PRILOG: Analiza ostvarenosti pojedinih aktivnosti predviđenih Strategijom razvoja Filozofskog fakulteta za 2013. godinu  (prema 

poglavlju Operativni plan provođenja aktivnosti, str. 41.-80.) 
 

 

1. Nastavni proces 

 

1.1. Studijski programi 

 
 Planirano Ostvareno 

 Rok provedbe Aktivnost Dokument Mjesec 
Dokument/Mjesto 

pohrane 
Primjedbe 

Stupanj 

izvršenosti 

(1)  

Tijekom 2013. Izrada elaborata 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 

ožujak 

2013. 

a) Elaborat izmjena 

i dopuna studijskog 

programa 

Dvopredmetnog 

preddiplomskog 

studija povijesti  

(Mrežne stranice 

Fakulteta, Intranet, 

Studijski programi; 

tajništvo) 

 

b) Elaborat izmjena 

i dopuna studijskog 

programa 

Dvopredmetnog 

diplomskog studija 

povijesti 

(nastavnički smjer) 

(Mrežne stranice 

Fakulteta, Intranet, 

Studijski programi; 

tajništvo) 

 

c) Elaborat o 

a) Izmjene i dopune studijskog programa 

Dvopredmetnog preddiplomskog studija 

povijesti odnose se na sljedeće promjene: 

uvođenje novih izbornih kolegija, 

promjena satnice, promjena ECTS bodova 

za pojedine predmete, spajanje više 

kolegija u novi kolegij i promjena naziva 

kolegija. 

 

 

b) Izmjene i dopune studijskog programa 

Dvopredmetnog diplomskog studija 

povijesti (nastavnički smjer) odnose se na 

sljedeće promjene: uvođenje novih 

obveznih i izbornih kolegija, promjena 

satnice, promjena ECTS bodova za 

pojedine predmete i promjena naziva 

kolegija. 

 

c) Izmjene i dopune studijskog programa 

dvopredmetnog diplomskog studija 

Mađarskog jezika i književnosti – smjer 

komunikološki, odnose se na sljedeće 

promjene: uvođenje novih obveznih i 

izvršeno 
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izmjenama i 

dopunama 

dvopredmetnoga 

diplomskog  

sveučilišnog studija 

Mađarskoga jezika i 

književnosti – 

komunikološki 

smjer; Zapisnik sa 

sjednice 

Fakultetskog vijeća 

od 24. travnja 2013.  

(Mrežne stranice 

Fakulteta, Intranet, 

tajništvo)  

 

Elaborat o 

izmjenama i 

dopunama 

dvopredmetnoga 

diplomskog  

sveučilišnog studija 

Mađarskoga jezika i 

književnosti – 

nastavnički smjer  

(tajništvo) 

izbornih kolegija, promjena satnice, ECTS 

bodova, oblik i status za pojedine 

predmete.  

 

 

(2)  

Tijekom 2013. Izrada elaborata o 

novim studijskim 

programima u 

znanstvenim 

područjima 

humanističkih i 

društvenih znanosti 

Elaborati o 

novim 

studijskim 

programima 

ožujak 

2013. 

Elaborat novog 

studijskog 

programa 

Dvopredmetnog 

diplomskog studija 

povijesti 

(istraživački smjer) 

(Mrežne stranice 

Fakulteta, Intranet, 

Odsjek za povijest predlaže novi 

Dvopredmetni diplomski studij povijesti – 

istraživački smjer, na temelju čega je 

izrađen elaborat studijskog programa toga 

novog studija. 

 

izvršeno  
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Studijski programi) 

(3)  

Do kraja 2013. Usvajanje elaborata 

o izmjenama i 

dopunama studijskih 

programa u obimu 

većem od 20% 

izmjena i dopuna 

Zapisnik sa 

sjednice 

Fakultetskog 

vijeća 

ožujak-

travanj 

2013. 

a) Zapisnik sa 

sjednice 

Fakultetskog vijeća 

od 27. ožujka 2013. 

(Mrežne stranice 

Fakulteta, Intranet, 

Dokumenti, 

Zapisnici s vijeća) 

 

b) Zapisnik sa 

sjednice 

Fakultetskog vijeća 

od 24. travnja 2013. 

(Mrežne stranice 

Fakulteta, Intranet, 

Dokumenti, 

Zapisnici s vijeća) 

a) Fakultetsko vijeće usvojilo je prijedlog 

izmjena i dopuna studijskog programa 

Dvopredmetnog preddiplomskog studija 

povijesti te izmjena i dopuna studijskog 

programa Dvopredmetnog diplomskog 

studija povijesti –  nastavnički smjer. 

 

b) Fakultetsko vijeće usvojilo je prijedlog 

izmjena i dopuna studijskog programa 

dvopredmetnoga diplomskog  

sveučilišnog studija Mađarskoga jezika i 

književnosti – komunikološki smjer.  

izvršeno 

(4)  

Do kraja 2013. Usvajanje elaborata o 

novim studijskim 

programima u 

znanstvenim 

područjima 

humanističkih i 

društvenih znanosti 

Zapisnik sa 

sjednice 

Fakultetskog 

vijeća 

ožujak 

2013. 

Zapisnik sa sjednice 

Fakultetskog vijeća 

od 27. ožujka 2013. 

(Mrežne stranice 

Fakulteta, Intranet, 

Dokumenti, 

Zapisnici s vijeća) 

Fakultetsko vijeće usvojilo je prijedlog 

studijskog programa novog 

Dvopredmetnog diplomskog studija 

povijesti – istraživački smjer. 

izvršeno 

(5)  

Do kraja 2013. Upućivanje elaborata 

o izmjenama i 

dopunama studijskih 

programa u obimu 

većem od 20% 

izmjena i dopuna na 

usvajanje Senatu 

Sveučilišta 

Dopis upućen 

Upravi 

Sveučilišta 

ožujak-

travanj 

2013. 

Zapisnik sa sjednice 

Fakultetskog vijeća 

od 19. prosinca 

2012., 27. ožujka 

2013. i 24. travnja 

2013.  

(Mrežne stranice 

Fakulteta, Intranet, 

Dokumenti, 

Zapisnici s vijeća); 

Fakultetsko je vijeće na sjednici održanoj 

19. prosinca 2012. donijelo odluku da se 

Elaborat o izmjenama i dopunama 

studijskog programa dvopredmetnog 

preddiplomskog studija Filozofije i 

Elaborat o izmjenama i dopunama 

studijskog programa dvopredmetnog 

diplomskog studija Filozofije, dostave 

Senatu Sveučilišta na daljnji postupak. 

Dopis je 10. siječnja 2013. upućen Senatu 

izvršeno 



Izvješće Radne skupine za praćenje provedbe Strategije razvoja Filozofskog fakulteta za 2013. godinu 

5 

 

Potvrda o slanju 

dopisa Senatu 

Sveučilišta 

(tajništvo, 

urudžbeni odjel, 

kadrovska služba) 

Sveučilišta. 

Fakultetsko je vijeće na sjednici održanoj 

27. ožujka 2013. donijelo odluku da se 

Elaborat izmjena i dopuna studijskog 

programa Dvopredmetnog 

preddiplomskog studija povijesti i  

Elaborat izmjena i dopuna studijskog 

programa Dvopredmetnog diplomskog 

studija povijesti (nastavnički smjer), 

dostave Senatu Sveučilišta na daljnji 

postupak. 

Dopis je 23. travnja 2013. upućen Senatu 

Sveučilišta. 

Fakultetsko je vijeće na sjednici održanoj 

24. travnja 2013. donijelo odluku da se 

Elaborat izmjena i dopuna studijskog 

programa dvopredmetnoga diplomskog  

sveučilišnog studija Mađarskoga jezika i 

književnosti – komunikološki smjer, 

dostavi Senatu Sveučilišta na daljnji 

postupak.   

Dopis je 6. svibnja 2013. upućen Senatu 

Sveučilišta. 

(6)  

Do kraja 2013. Upućivanje elaborata 

o novim studijskim 

programima u 

znanstvenim 

područjima 

humanističkih i 

društvenih znanosti 

na usvajanje Senatu 

Sveučilišta 

Dopis upućen 

Upravi 

Sveučilišta 

ožujak-

travanj 

2013. 

Zapisnik sa sjednice 

Fakultetskog vijeća 

od 27. ožujka 2013. 

(Mrežne stranice 

Fakulteta, Intranet, 

Dokumenti, 

Zapisnici s vijeća); 

Potvrda o slanju 

dopisa Senatu 

Sveučilišta 

(tajništvo, 

urudžbeni odjel, 

Fakultetsko je vijeće donijelo odluku da se 

Elaborat novog studijskog programa 

Dvopredmetnog diplomskog studija 

povijesti (istraživački smjer) 

dostavi Senatu Sveučilišta na daljnji 

postupak. 

Dopis je upućen Senatu Sveučilišta 23. 

travnja 2013.   

izvršeno  
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kadrovska služba) 

(7)  

Do kraja 2013. Pokretanje 

izmijenjenih i 

dopunjenih 

studijskih programa 

u obimu većem od 

20% izmjena i 

dopuna 

Izvedbeni plan i 

program studija 

koji su 

izmijenjeni i 

dopunjeni u 

obimu većem 

od 20% 

srpanj 

2013., 

listopad 

2013. 

a) Odobrenje 

Senata Sveučilišta  

(tajništvo); 

Izvedbeni nastavni 

planovi  

(Mrežne stranice 

Fakulteta, Nastava) 

 

b) Doktorski studij 

Pedagogija i kultura 

suvremene škole  

(Mrežne stranice 

Fakulteta, 

Poslijediplomski 

sveučilišni studiji; 

tajništvo) 

a) 15. srpnja 2013. Senat Sveučilišta 

odobrio je Elaborat o izmjenama i 

dopunama studijskog programa 

dvopredmetnog preddiplomskog studija 

Filozofije, Elaborat o izmjenama i 

dopunama studijskog programa 

dvopredmetnog diplomskog studija 

Filozofije (izmjene i dopune nisu uvedene 

u izvedbeni nastavni plan za akademsku 

2013./2014.) i Elaborat izmjena i dopuna 

studijskog programa dvopredmetnoga 

diplomskog  sveučilišnog studija 

Mađarskoga jezika i književnosti – 

komunikološki smjer (izmjene i dopune 

uvedene su u izvedbeni nastavni plan za 

akademsku 2013./2014.).  

 

b) 6. svibnja 2013. Senat Sveučilišta 

odobrio je Elaborat o novom studijskom 

programu doktorskog studija Pedagogije 

(izrađen u 2012. godini).  

 

c) Senat Sveučilišta još uvijek nije odobrio 

Elaborat izmjena i dopuna studijskog 

programa dvopredmetnog diplomskog 

studija Povijesti (nastavnički smjer) i 

Elaborat novog studijskog programa 

dvopredmetnog diplomskog studija 

Povijesti (istraživački smjer).  

djelomično 

izvršeno 

(8)  

Do kraja 2013. Reakreditacija 

Fakulteta ‐ priprema i 

provedba samoanalize 

Fakulteta 

Samoanaliza 

Fakulteta  

listopad-

prosinac 

2013. 

Zapisnik sa sjednice 

Fakultetskog vijeća 

od 22. siječnja 

2014.  

(Mrežne stranice 

9. listopada 2013. donesena je Odluka o 

imenovanju Povjerenstva i Radnih skupina 

za izradu Samoanalize. 

29. listopada 2013. donesena je Odluka o 

imenovanju Radne skupine za prijevod 

izvršeno  
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Fakulteta, Intranet, 

Dokumenti, 

Zapisnici s vijeća) 

Strategije razvoja i Samoanalize. 

22.1.2014. na sjednici Fakultetskog vijeća 

usvojena je  Samoanaliza Filozofskog 

fakulteta u Osijeku.  

 

 

1.2. Nastava i nastavnici 

 
 Planirano Ostvareno 

 Rok provedbe Aktivnost Dokument Mjesec Dokument/Mjesto pohrane Primjedbe 
Stupanj 

izvršenosti 

(1)  

Do kraja 2013. Analizirati strukturu 

stalno zaposlenog 

nastavnog osoblja i 

vanjskih suradnika 

te pokrivenosti 

nastave 

Izvješće o kvaliteti 

nastave 

travanj 2014. Izvješće o kvaliteti nastave u 

akademskoj godini 2012./2013.; 

Zapisnik sa sjednice Fakultetskog 

vijeća od 30. travnja 2014. 

(Mrežne stranice Fakulteta, 

Intranet, Dokumenti, Zapisnici s 

vijeća) 

 izvršeno 

(2)  

Početkom 

2013. 
Izraditi Plan 

napredovanja i 

supstitucija 

Odluka Senata o 

prihvaćanju Plana 

napredovanja i 

supstitucija 

siječanj 2013. Odluka o Planu napredovanja i 

supstitucija donesena 23.1.2013. 

(tajništvo) 

 izvršeno 

(3)  

Početkom 

2013. 
Analizirati 

realizaciju Plana 

napredovanja i 

supstitucija 

Izvješće o 

realizaciji Plana 

napredovanja i 

supstitucija 

kontinuirano Evidenciju o realizaciji Plana 

napredovanja i supstitucija vodi 

tajnik.  

Detaljni podaci 

dostupni u 

tajništvu. 

Podaci se ažuriraju 

čim nastupi 

promjena.  

izvršeno 

(4)  

Tijekom 2013. Prikupiti podatke o 

obrazovnim 

potrebama 

nastavnika za 

stručnim 

usavršavanjem 

Izvješće o 

rezultatima 

nastavničke ankete 

srpanj 2013. Rezultati nastavničke ankete 

akademske godine 2012./2013.  

(Mrežne stranice Fakulteta, Sustav 

za  kvalitetu, Aktivnosti, 

Nastavnička anketa) 

 

Na sjednici 

Fakultetskog vijeća 

3. srpnja 2013. gđa 

Đ. Ivković je pod 

točkom 13. 

predstavila 

rezultate 

izvršeno 
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nastavničke ankete 

za akademsku 

godinu 2012./2013.  

Powerpoint 

prezentacija 

dostupna je na 

stranicama sustava 

za osiguravanje 

kvalitete. 

(5)  

Početkom 

2013. 
Izraditi Plan 

stručnoga 

usavršavanja 

nastavnika u 

nastavničkim 

kompetencijama i 

ostalim vještinama 

Odluka o 

prihvaćanju Plana 

stručnoga 

usavršavanja 

nastavnika u 

nastavničkim 

kompetencijama i 

ostalim vještinama 

siječanj 2013.  Plan stručnoga usavršavanja 

nastavnika u nastavničkim 

kompetencijama i ostalim 

vještinama za 2013. godinu; 

Dekaničina odluka od 11. siječnja 

2013. 

(Mrežne stranice Fakulteta) 

 

 
izvršeno 

(6)  

Početkom 

2013. 

Analizirati 

realizaciju Plana 

stručnoga 

usavršavanja 

nastavnika u 

nastavničkim 

kompetencijama i 

ostalim vještinama u 

prethodnoj 

kalendarskoj godini 

Izvješće o 

realizaciji Plana 

stručnoga 

usavršavanja 

nastavnika u 

nastavničkim 

kompetencijama i 

ostalim vještinama 

siječanj- 

travanj 

2014. 

Samoanaliza Filozofskog fakulteta 

u Osijeku prihvaćena na sjednici 

Fakultetskog vijeća 22. siječnja 

2014.  

(Mrežne stranice Fakulteta, 

Intranet, Dokumenti, Temeljni 

dokumenti) 

 

Izvješće o kvaliteti nastave u 

akademskoj godini 2012./2013., 

prihvaćeno na sjednici 

Fakultetskog vijeća 30. travnja 

2014.  

(Mrežne stranice Fakulteta, 

Intranet, Dokumenti, Zapisnici s 

vijeća) 

Informacije se 

nalaze u poglavlju 

3.5 Izvješća o 

kvaliteti nastave te 

u poglavlju 4.G 

Samoanalize. 

izvršeno 

(7)  
Početkom 

2013. 

Analizirati kvalitetu 

stručnoga 

Izvješće o 

realizaciji Plana 

siječanj- 

travanj 

Samoanaliza Filozofskog fakulteta 

u Osijeku prihvaćena na sjednici 

Informacije se 

nalaze u poglavlju 
izvršeno 
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usavršavanja 

nastavnika u 

nastavničkim 

kompetencijama i 

ostalim vještinama 

stručnoga 

usavršavanja 

nastavnika u 

nastavničkim 

kompetencijama i 

ostalim vještinama 

2014. Fakultetskog vijeća 22. siječnja 

2014. 

(Mrežne stranice Fakulteta, 

Intranet, Dokumenti, Temeljni 

dokumenti) 

 

Izvješće o kvaliteti nastave u 

akademskoj godini 2012./2013., 

prihvaćeno na sjednici 

Fakultetskog vijeća 30. travnja 

2014.  

(Mrežne stranice Fakulteta, 

Intranet, Dokumenti, Zapisnici s 

vijeća) 

3.5 Izvješća o 

kvaliteti nastave te 

u poglavlju 4.G 

Samoanalize. 

(8)  

Početkom 

2013. 

Izraditi upute za 

provedbu 

sustručnjačkog 

praćenja i podrške 

Zapisnik s 

Fakultetskog 

vijeća - obavijest 

nastavnicima 

travanj 2013. Zapisnik sa sjednice Fakultetskog 

vijeća od 24. travnja 2013.  

(Mrežne stranice Fakulteta, 

Intranet, Dokumenti, Zapisnici s 

vijeća) 

 

 

 

Prodekanica za 

nastavu obavijestila 

je članove 

Fakultetskog vijeća 

da je na mrežne 

stranice Fakulteta 

stavljen dokument 

Sustručnjačko 

praćenje i podrška 

na Filozofskom 

Fakultetu. 

izvršeno 

(9)  

Tijekom 2013.  Poticati nastavnike 

na uključivanje u 

oblike 

sustručnjačkog 

praćenja i podrške 

Izvješće o kvaliteti 

nastave 

travanj 2013. Izvješće o kvaliteti nastave u 

akademskoj godini 2012./2013.; 

Zapisnik sa sjednice Fakultetskog 

vijeća od 30. travnja 2014.  

(Mrežne stranice Fakulteta, 

Intranet, Dokumenti, Zapisnici s 

vijeća) 

 

U 2012./2013. 

izrađen dokument 

Sustručnjačko 

praćenje i podrška 

- Priručnik za 

sveučilišne 

nastavnike. Prema 

tom priručniku 

nastavit će se 

provoditi 

izvršeno 
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sustručnjačko 

praćenje i podrška 

nastavnika i u 

akademskoj godini 

2013./2014. 

(10)  

Tijekom 2013. Analizirati razinu 

zadovoljstva 

nastavnika i 

studenata uvjetima 

izvođenja nastave 

Izvješće o 

rezultatima 

studentske i 

nastavničke ankete 

lipanj 2013. 

 

 

 

 

 

srpanj 2013. 

Izvješće – studentska anketa  

u akademskoj godini 2012./2013. 

(Mrežne stranice Fakulteta, Sustav 

za kvalitetu, Aktivnosti, Studentska 

anketa) 

 

Izvješće – nastavnička anketa u 

akademskoj godini 2012./2013. 

(Mrežne stranice Fakulteta, Sustav 

za kvalitetu, Aktivnosti, 

Nastavnička anketa)  

Aktivnost je 

provedena kroz 

analizu rezultata 

studentske ankete. 

 

 

 

 

izvršeno 

(11)  

Tijekom 2013. Analizirati kvalitetu 

nastavnih pomagala 

u učionicama i 

nastavničkim 

kabinetima 

Izvješće o kvaliteti 

nastavnih 

pomagala u 

učionicama i 

nastavničkim 

kabinetima 

siječanj 2014. 

 

 

 

 

srpanj 2013. 

 

 

 

 

 

lipanj 2013. 

 

 

 

 

 

 

ožujak 2014. 

Samoanaliza 2013.; Točke 7d,7f 

(Mrežne stranice Fakulteta, 

Intranet, Dokumenti, Temeljni 

dokumenti) 

 

Izvješće – nastavnička anketa 

2012./2013. 

(Mrežne stranice Fakulteta, 

Sustav za kvalitetu, Aktivnosti, 

Nastavnička anketa) 

 

Izvješće – studentska anketa  

u akademskoj godini 2012./2013. 

(Mrežne stranice Fakulteta, 

Sustav za kvalitetu, Aktivnosti, 

Studentska anketa) 

 

 

Izvješće o kvaliteti nastave u 

Izvješće o kvaliteti 

nastavnih pomagala 

u učionicama i 

nastavničkim 

kabinetima ne 

postoji. Podaci 

vezani za planiranu 

aktivnost dostupni 

su u navedenim 

dokumentima.  

izvršeno 
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studeni 2013. 

 

akademskoj godini 2012./2013.; 

Točka 4. 

(Mrežne stranice Fakulteta, 

Sustav za kvalitetu, Preporuke i 

izvješća, Ostala izvješća) 

 

Izvješće o stanju računalne opreme 

u učionicama za akademsku godinu 

2012./13. 

(Ured za informatiku i računalnu 

mrežu, 25. studenoga 2013.) 

(12)  

Početkom 

2013. 

Urediti i opremiti 

dvije računalne 

učionice 

Izvješće o kvaliteti 

nastave 

ožujak 2014. 

 

 

 

 

 

 

studeni 2013. 

Izvješće o kvaliteti nastave u 

akademskoj godini 2012./2013. 

(Mrežne stranice Fakulteta, 

Sustav za kvalitetu, Preporuke i 

izvješća, Ostala izvješća) 

 

 

Izvješće o stanju računalne opreme 

u učionicama za akademsku godinu 

2012./13. 

(Ured za informatiku i računalnu 

mrežu, gosp. Zoltan Juhas, 25. 

studenoga 2013.) 

Prema Izvješću o 

stanju računalne 

opreme u 

učionicama za 

akademsku godinu 

2012./13., 

učionice 7 i 34 

opremljene su 

svaka sa po 17 

novih računala. 

izvršeno 

(13)  

Tijekom 2013. Urediti učionički 

prostor i nastavničke 

kabinete 

Izvješće o kvaliteti 

nastave 

veljača 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godišnje izvješće o radu 

Filozofskoga fakulteta  

u akademskoj 2012./2013., Točka 

15.; Zapisnik sa sjednice 

Fakultetskoga vijeća od 26. veljače 

2014. 

(Mrežne stranice Fakulteta, 

Intranet, Dokumenti, Zapisnici s 

vijeća) 

 

 

Uređena su 4 

nastavnička 

kabineta (57, 59, 

61, 90). 

 

Uređene su 3 

učionice: učionica 

br. 66 (kompletno 

uređen prostor s 

novim 

namještajem), 

izvršeno 
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učionica br. 15 

(kompletno uređen 

prostor s novim 

namještajem) i 

učionica br. 7 

(parket i stolice). 

(14)  

Tijekom 2013. Pratiti održavanje 

nastave i dati 

preporuke za 

naredno razdoblje 

Izvješće o održanoj 

nastavi u 

zimskom/ljetnom 

semestru 

veljača 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

srpanj 2013. 

 

 

Izvješće o održanoj nastavi u 

zimskom semestru akademske 

2012./13. AD 22.; 

Zapisnik sa sjednice Fakultetskoga 

vijeća od 26. veljače 2013. 

(Mrežne stranice Fakulteta, 

Intranet, Dokumenti, Zapisnici s 

vijeća) 

 

Izvješće o održanoj nastavi  

na Filozofskom fakultetu  

u akademskoj godini 2012./2013. 

(Mrežne stranice Fakulteta, 

Intranet, Dokumenti, Izvješća) 

U navedenim se 

Izvješćima navode 

podaci o  održanoj 

nastavi u zimskom 

i ljetnom semestru 

akademske godine 

2012./2013. te se 

daju preporuke za 

naredna razdoblja. 

 

izvršeno 

(15)  

Do kraja 2013. Analizirati kvalitetu 

studenata prve 

godine 

preddiplomskih i 

diplomskih studija 

Izvješće o kvaliteti 

nastave  

ožujak 2014. Izvješće o kvaliteti nastave u 

akademskoj godini 2012./2013., 

Točka 2.3.  

(Mrežne stranice Fakulteta, 

Sustav za kvalitetu, Preporuke i 

izvješća, Ostala izvješća) 

 

Podaci o broju i 

strukturi studenata 

upisanih na prvoj 

godini 

preddiplomskih i 

diplomskih studija 

dostupni su u 

Izvješću o kvaliteti 

nastave za 

akademsku godinu 

2012./13. 

izvršeno 
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(16)  

Do kraja 2013. Analizirati 

prolaznost studenata 

i uspjeh studenata 

Izvješće o kvaliteti 

nastave 

ožujak 2014. Izvješće o kvaliteti nastave u 

akademskoj godini 2012./2013.; 

Točke 2.3, 2.4. 

(Mrežne stranice Fakulteta, 

Sustav za kvalitetu, Preporuke i 

izvješća, Ostala izvješća) 

 

Podaci o 

prolaznosti i 

uspjehu studenata 

dostupni su u 

Izvješću o kvaliteti 

nastave za 

akademsku godinu 

2012./13.  

izvršeno 

(17)  

Tijekom 2013. Analizirati nastavne 

oblike i metode 

Izvješće o 

rezultatima 

nastavničke ankete 

lipanj 2013. Izvješće – nastavnička anketa 

2012./2013. 

(Mrežne stranice Fakulteta, 

Sustav za kvalitetu, Aktivnosti, 

Nastavnička anketa) 

Aktivnost je 

provedena kroz 

analizu rezultata 

nastavničke ankete. 

izvršeno 

(18)  

Do kraja 2013. Analizirati 

zastupljenost 

praktičnoga rada 

studenata 

Izvješće o kvaliteti 

nastave 

ožujak 2014. Izvješće o kvaliteti nastave u 

akademskoj godini 2012./2013. 

(Mrežne stranice Fakulteta, 

Sustav za kvalitetu, Preporuke i 

izvješća, Ostala izvješća) 

 izvršeno 

(19)  

Do kraja 2013. Analizirati uporabu 

e-alata 

Izvješće o 

provedenoj analizi 

uporabe e-alata 

listopad 

2014. 

Izvješće o korištenju alata za e-

obrazovanje Moodle na 

Filozofskom fakultetu u Osijeku u 

akademskoj godini 2012./2013.  

(Sustav za  kvalitetu, Preporuke i 

izvješća,  Ostala izvješća) 

 izvršeno 

(20)  

Tijekom 2013. Analizirati 

vrednovanje i 

ocjenjivanje rada 

studenata 

Izvješće o 

rezultatima 

studentske ankete 

srpanj 2013. Izvješće o studentskoj anketi 

(Mrežne stranice Fakulteta, Sustav 

za osiguranje kvalitete, Aktivnosti, 

Studentska anketa) 

Aktivnost je 

provedena kroz 

analizu rezultata 

studentske ankete. 

 

izvršeno 

(21)  

Početkom 

2013. 

Izraditi upute za 

vrednovanje i 

ocjenjivanje rada 

studenata 

Zapisnik sa 

sjednice 

Fakultetskoga 

vijeća-obavijest 

nastavnicima 

travanj 2013. Zapisnik sa sjednice Fakultetskoga 

vijeća od 24. travnja 2013.  

(Mrežne stranice Fakulteta, 

Intranet, Dokumenti, Zapisnici s 

vijeća) 

 

Na mrežne stranice 

Fakulteta stavljen 

je dokument Upute 

za vrednovanje i 

ocjenjivanje rada 

studenata na 

izvršeno 
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Filozofskom 

fakultetu.  

(22)  

Do kraja 2013. Izraditi obrazac za 

praćenje ostvarenosti 

ishoda učenja 

studijskoga 

programa 

Zapisnici sa 

sastanka 

Povjerenstva za 

kvalitetu 

   nije 

izvršeno 

(23)  

Tijekom 2013. Analizirati kvalitetu 

nastavnoga rada 

nastavnika 

Izvješće o 

rezultatima 

studentske ankete 

srpanj 2013. Izvješće o studentskoj anketi u 

akademskoj godini 2012./2013. 

(Mrežne stranice Fakulteta, Sustav 

za  kvalitetu, Aktivnosti, 

Studentska anketa). 

Aktivnost je 

provedena kroz 

analizu rezultata 

studentske ankete. 

 

izvršeno 

(24)  

Tijekom 2013. Analizirati kvalitetu 

rada studenata 

Izvješće o 

rezultatima 

studentske i 

nastavničke ankete 

srpanj 2013. Izvješće o studentskoj anketi i 

nastavničkoj anketi u akademskoj 

godini 2012./2013. 

(Mrežne stranice Fakulteta, Sustav 

za  kvalitetu, Aktivnosti, 

Studentska anketa, Nastavnička 

anketa) 

Aktivnost je 

provedena kroz 

analizu rezultata 

studentske i 

nastavničke ankete. 

 

izvršeno 

(25)  

Tijekom 2013. Poticati organizaciju 

domaćih i 

međunarodnih 

gostujućih 

predavanja 

Izvješće o kvaliteti 

nastave 

prosinac 

2013. 

Izvješće dekanice prof. dr. sc. Ane 

Pintarić o radu Fakulteta u 

akademskoj 2012./2013.;  

Zapisnik sa sjednice Fakultetskoga 

vijeća od 26. veljače 2014. 

(Mrežne stranice Fakulteta, 

Intranet, Dokumenti, Zapisnici s 

vijeća) 

Održano je 10 

gostujućih 

predavanja. 

izvršeno 

(26)  

Tijekom 2013. Poticati nastavnike 

na objavljivanje 

udžbenika i drugih 

nastavnih 

materijala 

Izvješće Odbora za 

izdavačku 

djelatnost 

studeni 2013. Izvješće Odbora za izdavačku 

djelatnost koje se nalazi u Uredu za 

osiguranje kvalitete. 

Izdavački plan Fakulteta za 2014. 

godinu prihvaćen je na sjednici 

Fakultetskog vijeća održanoj 27. 

studenoga 2013. godine.  

(Zapisnik sa sjednice) 

Objavljeno je 8 

monografija, 2 

zbornika i 8 

brojeva 

znanstveno-

stručnih časopisa. 

izvršeno 
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1.3. Studenti 

 
 Planirano Ostvareno 

 Rok provedbe Aktivnost Dokument Mjesec 
Dokument/Mjesto 

pohrane 
Primjedbe 

Stupanj 

izvršenosti 

(1)  

Do kraja 2013. Organizacija informativne 

tribine za brucoše 

Izvješće o održanoj 

tribini  

listopad 

2013. 

 Iako ne postoji 

izvješće koje 

dokumentira 

održavanje tribine, 

prema riječima 

prodekana za 

studijske programe i 

studente prof. dr. sc. 

Damira Hasenaya, 

tribina je održana. 

izvršeno 

(2)  

Tijekom 2013. Održavati sastanke s 

predstavnicima Podružnice 

Studentskog zbora 

Izvješće o radu 

Podružnice 

Studentskog zbora 

prosinac 

2013. 

Godišnje izvješće o 

radu sustava za 

pomoć studentima 

za akademsku 

godinu 2012./13. 

 izvršeno 

(3)  

Tijekom 2013. Dodjela nagrada i pohvala 

studentima 

Izvješće o radu 

Povjerenstva za 

dodjelu nagrada i 

pohvala studentima 

prosinac 

2013. 

 

Izvješće dekanice 

prof. dr. sc. Ane 

Pintarić o radu 

Fakulteta u 

akademskoj 

2012./2013.; 

Zapisnik sa sjednice 

Fakultetskog vijeća 

od 26. veljače 2014. 

(Mrežne stranice 

Fakulteta, Intranet, 

Dokumenti, 

Zapisnici s vijeća) 

Dodijeljeno je 19 

nagrada. 
izvršeno 
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(4)  

Do kraja 2013. Izrada izvješća o radu 

Psihološkog savjetovališta 

za studente Fakulteta 

Izvješće o radu 

Psihološkog 

savjetovališta 

studeni 

2013. 

Izvješće o radu 

Ureda za potporu 

studentima 

Filozofskog 

fakulteta u 

akademskoj godini 

2012./2013. 

(Sustav za  kvalitetu,  

Aktivnosti,  Ured za 

potporu studentima) 

 izvršeno 

 

 

Pregled izvršenosti aktivnosti pod točkom Nastavni proces 

 

 Izvršeno Djelomično   izvršeno Neizvršeno U postupku Ukupno  

Broj aktivnosti 36 1 1 0 38 

Udio aktivnosti (%) 95% 2,5% 2,5% 0% 100% 
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2. Znanstveno-istraživački rad i međunarodna suradnja 

 

2.1. Poslijediplomski studiji 

 
 Planirano Ostvareno 

 Rok provedbe Aktivnost Dokument Mjesec Dokument/Mjesto pohrane Primjedbe 
Stupanj 

izvršenosti 

(1)  

Tijekom 2013. Izraditi i usvojiti 

dokumente o 

organizaciji i izvedbi 

doktorskog studija 

Pedagogija 

Zapisnik sa 

sjednice 

Fakultetskog 

vijeća 

srpanj 

2013. 

 

Zapisnik sa sjednice Fakultetskoga 

vijeća od 3. srpnja 2013., točka 15. 

(Mrežne stranice Fakulteta, Intranet, 

Dokumenti, Zapisnici s vijeća)  

Službeni naziv 

je Pedagogija i 

kultura 

suvremene škole. 

izvršeno 

 

(2)  

Do kraja 2013. Imenovati referenta za 

poslijediplomske 

studije 

Pravilnik o 

ustrojstvu radnih 

mjesta 

veljača 

2013. 

 

Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta, 

Članak 10. podtočka 4. 

(Mrežne stranice Fakulteta, O 

Fakultetu, Dokumenti, Pravilnici,  

Tajništvo) 

Dipl. iur. Ivana 

Vinko 

imenovana je na 

mjesto referenta 

u veljači kada se 

zaposlila. 

izvršeno 

(3)  

Do kraja 2013. Izraditi mrežnu stranicu 

poslijediplomskih 

studija (radna verzija) 

Uvid u sadržaj 

mrežne stranice 

listopad 

2013. 

 

Mrežne stranice Fakulteta, Studiji, 

Poslijediplomski sveučilišni studiji 

 

 izvršeno 

(4)  

Do kraja 2013. Izraditi nacrt baze 

podataka za doktorande 

Uvid u nacrt 

baze 

listopad 

2013. 

 

Interna baza podataka za doktorande 

(Mrežne stranice Fakulteta) 

Interni pristup 

bazi imaju dipl. 

iur. Ivana Vinko 

i doc. dr. sc. 

Boris Badurina. 

izvršeno 

(5)  

Početkom 

akademske 

2013./2014. 

Pokrenuti 

poslijediplomski studij 

iz područja pedagogije 

Odluka o 

raspisivanju 

natječaja, 

zapisnik sa 

sjednice 

Fakultetskog 

vijeća 

 Izvješće dekanice prof. dr. sc. Ane 

Pintarić o radu Fakulteta u 

akademskoj 2012./2013.; 

Zapisnik sa sjednice Fakultetskoga 

vijeća od 26. veljače 2014., Točka 3.  

(Mrežne stranice Fakulteta, Intranet, 

Interne obavijesti) 

 

Zapisnik sa sjednice Fakultetskog 

 izvršeno 
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vijeća od 27. veljače 2013., točka 11. 

(Mrežne stranice Fakulteta, Intranet, 

Dokumenti, Zapisnici s vijeća 

 

(6)  

Tijekom 2013. Provesti pregled stanja 

doktorske izobrazbe 

(AZVO) 

Analiza Izvješća 

o stanju 

doktorskih 

studija 

 Ured prodekanice za znanost i 

međunarodnu suradnju, izv.prof.dr.sc. 

Marije Omazić 

Fakultet je 

izvršio svoj dio 

obveza te poslao 

traženu 

dokumentaciju 

AZVO-u, ali od 

AZVO-a nije 

došla nikakva 

povratna 

informacija koja 

je neophodna da 

bi Fakultet 

mogao dovršiti 

Izvješće i 

analizirati ga. 

u postupku 

(7)  

Tijekom 2013. Organizirati 

preddoktorske sekcije 

na skupovima na 

FFOS-u 

Izvješće o 

znanstvenom 

radu 

tijekom 

2013. 

Samoanaliza 2013., Točka 6 b)  

(Mrežne stranice Fakulteta, Intranet, 

Dokumenti, Temeljni dokumenti; 

Mrežne stranice Fakulteta, Znanstveni 

portal, Znanstveni skupovi;  

Ured prodekanice za znanost i 

međunarodnu suradnju, izv.prof.dr.sc. 

Marije Omazić) 

Studenti s 

doktorskih 

studija  pozvani 

su na 

sudjelovanje na 

skupovima, ali 

nisu sudjelovali 

u dovoljno 

velikom broju da 

bi se oformile 

zasebne 

preddoktorske 

sekcije.  

djelomično 

izvršeno 

(8)  

Do kraja 2013. Izraditi testnu verziju 

repozitorija doktorskih 

radova FFOS-a 

Izvješće o 

znanstvenom 

radu 

prosinac 

2013. 

  

Mrežne stranice Fakulteta, FFOS 

Repozitorij  

 

Interni pristup 

stranici ima doc. 

dr. sc. Boris 

izvršeno 
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Bosančić, a 

tijekom 2014. 

pristup 

repozitoriju  

imat će svi. 

 

 

2.2. Znanstveni rad 

 
 Planirano Ostvareno 

 Rok provedbe Aktivnost Dokument Mjesec Dokument/Mjesto pohrane Primjedbe 
Stupanj 

izvršenosti 

(1)  

Tijekom 2013. Redovito 

ažurirati 

Znanstveni 

portal Fakulteta 

Uvid u 

Znanstveni 

portal; Izvješće 

radne skupine 

za mrežne 

stranice 

srpanj, 

tijekom 

2013. 

Izvješće radne skupine za mrežne stranice  

(Mrežne stranice Fakulteta, Znanstveni portal)  

 

 izvršeno 

(2)  

Tijekom 2013. za 

prethodnu 

godinu. 

Pratiti kvalitetu 

znanstvenog 

rada za 

prethodnu 

kalendarsku 

godinu 

Izvješće o 

znanstvenom 

radu 

 Izvješće dekanice prof. dr. sc. Ane Pintarić o radu 

Fakulteta u akademskoj 2012./2013.; 

Zapisnik sa sjednice Fakultetskog vijeća od 26. 

veljače 2014.  

(Mrežne stranice Fakulteta, Intranet, Dokumenti, 

Zapisnici s vijeća) 

 

Samoanaliza 2013. 

(Mrežne stranice Fakulteta, Intranet, Dokumenti, 

Temeljni dokumenti) 

 

Višegodišnje institucijsko financiranje znanosti za 

2009.-2013. Točka 7. 

(Mrežne stranice Fakulteta) 

 izvršeno 

(3)  

Tijekom 2013. Podupirati 

organizaciju 

znanstvenih 

Izvješće o 

znanstvenom 

radu 

 Izvješće dekanice prof. dr. sc. Ane Pintarić o radu 

Fakulteta u akademskoj 2012./2013.; 

Zapisnik sa sjednice Fakultetskog vijeća od 26. 

 izvršeno 
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skupova na 

fakultetu 

veljače 2014., Točka 3.  

(Mrežne stranice Fakulteta, Intranet, Interne 

obavijesti)  

(4)  

Tijekom 2013. Osigurati svim 

nastavnicima 

financijsku 

potporu za 

sudjelovanje na 

skupovima 

Izvješće o 

znanstvenom 

radu 

tijekom 

2013. 

Evidencija o odobrenim molbama za sudjelovanje 

na skupovima 

(Ured prodekana, gđa Slavica Svalina; Ured 

dekana, gđa Kristina Kovačević) 

 izvršeno 

(5)  

Veljača/listopad 

2013. 

Pratiti rad 

znanstvenih 

novaka i 

asistenata 

Zapisnici sa 

sjednica 

Fakultetskog 

vijeća 

siječanj-

prosinac 

2013. 

 

Zapisnik sa sjednice Fakultetskog vijeća od 30. 

siječnja 2013., Točke 11. i 12. 

(Mrežne stranice Fakulteta, Intranet, Dokumenti, 

Zapisnici s vijeća) 

 

Zapisnik sa sjednice Fakultetskog vijeća od 18. 

prosinca 2013., Točke 12. i 13. 

(Mrežne stranice Fakulteta, Intranet. Dokumenti, 

Zapisnici s vijeća) 

  izvršeno 

(6)  

Tijekom 2013. Podupirati 

sudjelovanje 

studenata na 

znanstvenim 

skupovima 

Izvješće o 

znanstvenom 

radu 

tijekom 

2013.  

Evidencija o sudjelovanju studenata na 

znanstvenim skupovima 

(Ured prodekana, gđa Slavica Svalina; Ured 

dekana, gđa Kristina Kovačević) 

 izvršeno 

(7)  

Tijekom 2013. Podupirati 

organizaciju 

studentskih 

skupova 

Izvješće o 

znanstvenom 

radu 

 Izvješće dekanice prof. dr. sc. Ane Pintarić o radu 

Fakulteta u akademskoj 2012./2013., Točka 7;  

Zapisnik sa sjednice Fakultetskog vijeća od 26. 

veljače 2014. Točka 3.  

(Mrežne stranice Fakulteta, Intranet, Interne 

obavijesti) 

 izvršeno 

(8)  

Tijekom 2013. Organizirati 

tribine, okrugle 

stolove, 

predavanja i 

radionice na 

Fakultetu 

Izvješće o 

znanstvenom 

radu 

 Mrežne stranice Fakulteta, Znanstveni portal, 

Popularizacija znanosti, Godišnji pregled, Pregled 

aktivnosti od 2009. do 2013. 

Višegodišnje financiranje znanosti za 2009.-2013.  

 izvršeno 



Izvješće Radne skupine za praćenje provedbe Strategije razvoja Filozofskog fakulteta za 2013. godinu 

21 

 

 

 

2.3. Projekti 

 
 Planirano Ostvareno 

 Rok provedbe Aktivnost Dokument Mjesec Dokument/Mjesto pohrane Primjedbe 
Stupanj 

izvršenosti 

(1)  

Siječanj 2013. Prijaviti najmanje jedan 

međunarodni projekt na 

natječaj FP7 iz područja 

društvenih i 

humanističkih znanosti 

Izvješće o 

znanstvenom 

radu 

siječanj 

2013. 

  

Prijavnica za projekt i Ugovor o 

potpisanom projektu 

(Ured prodekanice za znanost i 

međunarodnu suradnju izv. prof. 

dr. sc. Marije Omazić; Mrežne 

stranice Fakulteta, Znanstveni 

portal, Projekti, Međunarodni, 

MIME)  

 izvršeno 

(2)  

Kolovoz 2013. Prijaviti projekte na 

interni natječaj UNIOS-

a za docente 

Izvješće o 

znanstvenom 

radu 

srpanj 

2013. 

 

Prijava na projekte 

(Ured prodekana, gđa Slavica 

Svalina; Mrežne stranice 

Fakulteta, Znanstveni portal, 

Projekti, Domaći) 

 

Samoanaliza 2013., Tablica 5.2. 

i 5.4.  

(Mrežne stranice Fakulteta, 

Intranet, Dokumenti, Temeljni 

dokumenti) 

11 je prijavljenih 

projekata, a 7 je 

odobrenih. 

izvršeno 

(3)  

Listopad/studeni/ 

prosinac 2013. 

Prijaviti nove projekte 

na natječaj HRZZ 

Izvješće o 

znanstvenom 

radu 

listopad 

2013. 

 

Prijave na natječaj HRZZ-a 

(Ured prodekanice za znanost i 

međunarodnu suradnju  

izv.prof.dr.sc. Marije Omazić) 

4 su prijave 

(Buljubašić-

Kuzmanović, V.; 

Petr-Balog, K.; 

Ručević, S.; 

Tatarin, M.). 

izvršeno 

(4)  

Tijekom 2013. Prijaviti nove stručne i 

znanstvene projekte na 

druge otvorene 

Izvješće o 

znanstvenom 

radu 

tijekom 

2013. 

Ugovori i izvješća o novim 

stručnim i znanstvenim 

projektima;  

LLP projekt 

EILC Erasmus 

Intensive 

izvršeno 
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natječaje Samoanaliza 2013 (točka 6 b)  

(Mrežne stranice Fakulteta, 

Intranet, Dokumenti, Temeljni 

dokumenti;  

Ured prodekanice za znanost i 

međunarodnu suradnju izv. prof. 

dr. sc. Marije Omazić) 

Learning Course 

-Grundtvig 

projekt za 

aktivnost Stručna 

usavršavanja 

-Erasmus IP 

Summer School 

Cultural 

Landscapes: 

Negotiating 

Cultural 

Encounters with 

the English 

Speaking World. 

(5)  

Tijekom 2013. Ažurirati profil FFOS-a 

na PADOR portalu 

Uvid u PADOR lipanj 

2013. 

Ured prodekanice za znanost i 

međunarodnu suradnju  

izv. prof. dr. sc. Marije Omazić 

Podaci o 

navedenoj 

aktivnosti i uvid 

u PADOR 

dostupni su kod 

prodekanice za 

znanost i 

međunarodnu 

suradnju  

izv. prof. dr. sc. 

Marije Omazić. 

izvršeno 

(6)  

Početkom 2013. Prijaviti FFOS na 

Cordis portal 

Uvid u CORDIS listopad 

2012. 

Ured prodekanice za znanost i 

međunarodnu suradnju  

izv. prof. dr. sc. Marije Omazić 

Podaci o 

navedenoj 

aktivnosti i uvid 

u CORDIS 

dostupni su kod 

prodekanice za 

znanost i 

međunarodnu 

suradnju  

izv. prof. dr. sc. 

izvršeno 
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Marije Omazić. 

(7)  

Početkom 2013. Ishoditi PIC broj za 

FFOS 

Uvid u CORDIS; 

Izvješće o 

znanstvenom 

radu 

srpanj 

2013. 

Ured prodekanice za znanost i 

međunarodnu suradnju  izv. 

prof. dr. sc. Marije Omazić 

Aktivnost je 

provedena putem 

e-mail 

korespondencije. 

izvršeno 

(8)  

Srpanj 2013. Validirati instituciju u 

CORDIS-u 

Uvid u CORDIS srpanj 

2013. 

Ured prodekanice za znanost i 

međunarodnu suradnju izv. prof. 

dr. sc. Marije Omazić 

Podaci o 

navedenoj 

aktivnosti i uvid 

u CORDIS 

dostupni su kod 

prodekanice za 

znanost i 

međunarodnu 

suradnju  

izv. prof. dr. sc. 

Marije Omazić. 

izvršeno 

(9)  

Srpanj 2013. Imenovati FFOS 

LEAR-a 

Uvid u CORDIS srpanj 

2013. 

Dokument je pohranjen u 

Tajništvu i u Uredu prodekanice 

za znanost i međunarodnu 

suradnju izv. prof. dr. sc. Marije 

Omazić. 

 izvršeno 

(10)  

Tijekom 2013. Omogućiti edukaciju 

administrativnog i 

znanstvenog osoblja za 

prijavu i provođenje 

projekata 

Izvješće o 

znanstvenom 

radu 

listopad 

2012.-

studeni 

2013. 

Ured prodekanice za znanost i 

međunarodnu suradnju izv. prof. 

dr. sc. Marije Omazić; 

Ured Sustava za kvalitetu 

Podaci vezani za 

obuke, sudionike, 

vrijeme i mjesto 

održavanja 

dostupni su kod 

prodekanice za 

znanost i 

međunarodnu 

suradnju izv. 

prof. dr. sc. 

Marije Omazić i 

u Uredu Sustava 

za kvalitetu.  

izvršeno 
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2.4. Međunarodna suradnja 

 
 Planirano Ostvareno 

 Rok provedbe Aktivnost Dokument Mjesec 
Dokument/Mjesto 

pohrane 
Primjedbe 

Stupanj 

izvršenosti 

(1)  

Tijekom 2013. Povećavati odlaznu i 

dolaznu mobilnost 

studenata i nastavnika 

Izvješće o 

međunarodnoj 

suradnji; Izvješće o 

međunarodnoj 

mobilnosti 

studenata 

ožujak 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

siječanj 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvješće o kvaliteti 

nastave u 

akademskoj godini 

2012./2013., Točke 

2. i 3. 

(Mrežne stranice 

Fakulteta, 

Sustav za kvalitetu, 

Preporuke i izvješća, 

Ostala izvješća) 

 

 

 

 

 

 

 

Samoanaliza  2013. 

(Točka 6d) 

(Mrežne stranice 

Fakulteta, 

Intranet, Dokumenti, 

Temeljni 

dokumenti) 

 

 

 

 

 

U Izvješću o 

kvaliteti nastave  u 

akademskoj godini 

2012./2013. navode 

se podaci o 

odlaznoj i dolaznoj 

mobilnosti 

studenata i 

nastavnika te se 

daju preporuke za 

naredna razdoblja.  

 

U dokumentu 

Samoanalize nalaze 

se skupni podaci za 

odlaznu i dolaznu 

mobilnost 

studenata i 

nastavnika za 

razdoblje od 2008.-

2013. Ako se 

podaci o mobilnosti 

u akademskoj 

godini 2012./13. 

usporede s 

prošlogodišnjim 

razdobljem, 

vidljivo je da se 

odlazna mobilnost 

djelomično 

izvršeno 
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studenata u svrhu 

studijskog boravka 

nije povećala, dok 

se u svrhu 

obavljanja stručne 

prakse nešto malo 

povećala. Dolazna 

mobilnost 

studenata u svrhu 

studijskog boravka 

je povećana. 

Odlazna mobilnost 

nastavnika u svrhu 

održavanja nastave 

i stručnog 

usavršavanja nije 

povećana, dok je 

dolazna mobilnost 

u svrhu održavanja 

nastave i stručnog 

usavršavanja 

smanjena. 

(2)  

Zimski i ljetni semestar 

akademske godine 

Ponuditi dolaznim 

studentima na UNIOS-u 

tečajeve hrvatskog kao 

stranog jezika 

Izvješće o 

međunarodnoj 

suradnji 

listopad 

2012.- 

siječanj 

2013. 

 

 

 

 

ožujak 2013.- 

lipanj 2013. 

Izvješća o održanoj 

nastavi dostupna su 

kod izvođačice 

kolegija dr. sc. Ane 

Mikić Čolić. 

 

Tečaj hrvatskog 

kao stranog jezika 

u zimskom je 

semestru održan u 

razdoblju od 16. 

listopada 2012. do 

22. siječnja 2013. 

 

Tečaj hrvatskog 

kao stranog jezika 

u ljetnom je 

semestru održan u 

razdoblju od 18. 

izvršeno 



Izvješće Radne skupine za praćenje provedbe Strategije razvoja Filozofskog fakulteta za 2013. godinu 

26 

 

ožujka 2013. do 14. 

lipnja 2013. 

(3)  

Svibanj 2013. Prijaviti se na natječaj 

AMPEU za EILC 

Izvješće o 

međunarodnoj 

suradnji 

siječanj 

2013. 

Ured prodekanice za 

znanost i 

međunarodnu 

suradnju  izv. prof. 

dr. sc. Marije 

Omazić. 

Aktivnost je 

provedena putem e-

mail 

korespondencije. 

izvršeno 

(4)  

Zimski semestar 

2013./2014. 

Ponuditi EILC tečaj Izvješće o 

međunarodnoj 

suradnji; Izvješće o 

međunarodnoj 

mobilnosti 

studenata 

rujan 2013. Samoanaliza  2013. 

(Točka 6b) 

(Mrežne stranice 

Fakulteta, 

Intranet, Dokumenti, 

Temeljni 

dokumenti) 

U razdoblju od 2. 

do 27. rujna 2013. 

uspješno je održan 

prvi ciklus 

ERASMUS-

intenzivnog tečaja 

hrvatskog jezika 

(EILC-komponenta 

programa 

ERASMUS).  

izvršeno 

(5)  

Tijekom 2013. za 

prethodnu godinu. 

Pratiti kvalitetu i opseg 

međunarodne suradnje 

Izvješće o 

međunarodnoj 

suradnji 

siječanj 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

veljača 2014. 

Samoanaliza 2013. 

(Točka 6b)  

(Mrežne stranice 

Fakulteta, 

Intranet, Dokumenti, 

Temeljni 

dokumenti) 

 

 

 

 

Izvješće dekanice 

prof. dr. sc. Ane 

Pintarić o radu 

Fakulteta u 

akademskoj 

2012./2013., AD. 3, 

U dokumentu 

Samoanalize 

dostupni su skupni 

podaci za razdoblje 

2010.-2013. te 

procjena opsega i 

uspješnosti 

postojeće 

međunarodne 

suradnje.  

 

Podaci su dostupni 

u Godišnjem 

izvješće o radu 

Filozofskoga 

fakulteta  

u akademskoj 

izvršeno 
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Točka 6; Zapisnik sa 

sjednice 

Fakultetskoga vijeća 

od 26. veljače 2014. 

(Mrežne stranice 

Fakulteta, 

Intranet, Dokumenti, 

Zapisnici s vijeća) 

2012./2013.  

(6)  

Tijekom 2013. Potpisati ugovore o 

suradnji sa strateškim 

partnerima 

Izvješće o 

međunarodnoj 

suradnji 

siječanj 

2014. 

Samoanaliza 2013. 

(Točka 6b) 

(Mrežne stranice 

Fakulteta, 

Intranet, Dokumenti, 

Temeljni 

dokumenti) 

Podaci o 

potpisanim  

ugovorima o 

suradnji sa 

strateškim 

partnerima 

dostupni su u 

dokumentu 

Samoanalize 2013. 

izvršeno 

 

 

Pregled izvršenosti aktivnosti pod točkom Znanstveno-istraživački rad i međunarodna suradnja 

 

 Izvršeno Djelomično   izvršeno Neizvršeno U postupku Ukupno  

Broj aktivnosti 32 2 0 1 35 

Udio aktivnosti (%) 91,5% 5,7% 0% 2,8% 100% 
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3. Sustav za unapređivanje i osiguravanje kvalitete 

 
 Planirano Ostvareno 

 Rok provedbe Aktivnost Dokument Mjesec Dokument/Mjesto pohrane Primjedbe 
Stupanj 

izvršenosti 

(1)  

Do kraja 2013. Revidirati Strategiju 

razvoja Fakulteta 

Zapisnik sa 

sjednice 

Fakultetskog 

vijeća 

rujan 

2013. 

Zapisnik sa sjednice Fakultetskog 

vijeća od 11. rujna 2013. 

(Mrežne stranice Fakulteta, Intranet, 

Dokumenti, Zapisnici s vijeća) 

Na sjednici je 

usvojeno 

promijenjeno i 

dopunjeno izdanje 

Strategije razvoja 

Filozofskog 

fakulteta u 

Osijeku 2011. – 

2015. 

izvršeno 

(2)  

Do kraja 2013. Revidirati Priručnik za 

osiguravanje kvalitete 

i uskladiti ga s drugim 

relevantnim 

dokumentima 

Zapisnik sa 

sjednice 

Fakultetskog 

vijeća 

   nije 

izvršeno 

(3)  

Do kraja 2013. Izraditi Strategiju 

Sustava za kvalitetu 

Zapisnik sa 

sjednice 

Fakultetskog 

vijeća 

prosinac 

2013. 

Izvješće dekanice prof. dr. sc. Ane 

Pintarić o radu Fakulteta u 

akademskoj 2012./2013.; Zapisnik sa 

sjednice Fakultetskog vijeća od 26. 

veljače 2014. 

(Mrežne stranice Fakulteta, Intranet, 

Dokumenti, Zapisnici s vijeća) 

 izvršeno 

(4)  

Tijekom 2013. Izraditi dokument 

Politika kvalitete 

Zapisnik sa 

sjednice 

Fakultetskog 

vijeća 

veljača 

2012. 

(Mrežne stranice Fakulteta, Sustav za 

kvalitetu,Temeljni dokumenti) 

Dokument 

dostupan na 

mrežnim 

stranicama 

Fakulteta  napisan 

je u veljači 2012. 

izvršeno 

(5)  

Do kraja 2013. Sadržajno i formalno 

uskladiti sve 

relevantne dokumente 

Zapisnici sa 

sjednica 

Fakultetskog 

rujan 

2013. 

  nije 

izvršeno 
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(pravilnike, 

poslovnike) sukladno 

preporukama 

Povjerenstva za 

vanjsku neovisnu 

prosudbu 

vijeća 

(6)  

Tijekom 2013. Izraditi mrežnu 

stranicu Sustava za 

kvalitetu 

Izvješće Radne 

skupine za 

analizu mrežnih 

stranica 

lipanj 

2013. 

Skupno izvješće Radne skupine za 

analizu mrežnih stranica, 2. srpnja 

2013.   

(Mrežne stranice Fakulteta, Sustav za 

kvalitetu, Preporuke i izvješća) 

Iako skupno 

izvješće Radne 

skupine za 

analizu mrežnih 

stranica posebice 

ne dotiče mrežnu 

stranicu Sustava 

za kvalitetu, 

uvidom u mrežne 

stranice Fakulteta  

vidljivo je kako 

ona postoji.  

izvršeno 

(7)  

Tijekom 2013. Održavati 

informativnost mrežne 

stranice Sustava za 

kvalitetu 

Godišnje izvješće 

Ureda za 

kvalitetu 

prosinac 

2013. 

(Mrežne stranice Fakulteta, Sustav za 

kvalitetu) 

Iako se godišnje 

izvješće Ureda za 

kvalitetu ne piše, 

uvidom u stranicu  

vidljivo je da su 

podaci ažurirani. 

izvršeno 

(8)  

Tijekom 2013. Imenovati neovisno 

Povjerenstvo za 

unutarnju prosudbu 

Sustava za kvalitetu 

Zapisnik sa 

sjednice 

Fakultetskog 

vijeća 

travanj 

2013. 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za  

unutarnju prosudbu, 2. travnja 2013. 

(Sustav za kvalitetu, Prosudba 

sustava, Unutarnja prosudba) 

 izvršeno 

(9)  

Do kraja 2013. Analizirati kvalitetu i 

razinu razvijenosti 

Sustava za kvalitetu 

Izvješće 

Povjerenstva za 

unutarnju 

prosudbu 

studeni 

2013. 

Završno izvješće o unutarnjoj 

prosudbi (studeni 2013.) 

(Mrežne stranice Fakulteta, Sustav za 

kvalitetu,  Prosudba sustava, 

Unutarnja prosudba) 

U studenom 2013. 

Povjerenstvo za 

provođenje 

unutarnje 

prosudbe sustava  

za osiguravanje 

kvalitete objavilo 

izvršeno  
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je Završno 

izvješće o 

unutarnjoj 

prosudbi Sustava 

za osiguravanje 

kvalitete na 

Filozofskom 

fakultetu u 

Osijeku, u sklopu 

kojega se donosi 

analiza kvalitete 

te tablični prikaz  

procjene razine 

razvijenosti 

Sustava za 

kvalitetu.    

(10)  

Tijekom 2013. Organizirati radionice 

s ciljem upoznavanja 

novina u Sustavu za 

kvalitetu za sve 

dionike 

Godišnje izvješće 

Ureda za 

kvalitetu 

2013.  Nisu organizirane 

radionice. 
nije 

izvršeno  

(11)  

Tijekom 2013. Pratiti interes 

studenata za 

fakultetske studijske 

programe 

Godišnje izvješće 

Ureda za 

kvalitetu 

2013.   Nisu provedene 

ankete. 
nije 

izvršeno 

(12)  

Tijekom 2013. Omogućiti 

usavršavanje 

djelatnika Ureda za 

kvalitetu 

Godišnje izvješće 

Ureda za 

kvalitetu 

lipanj 

2013., 

prosinac 

2013. 

Izvješća o edukaciji  

(Ured za kvalitetu) 

27. lipnja 2013.  

predstavnici 

Ureda za kvalitetu 

sudjelovali su na 

seminaru 

Osiguravanje 

kvalitete u 

visokom 

obrazovanju te 

strukovnom 

izvršeno 
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obrazovanju i 

osposobljavanju u 

kontekstu 

nacionalnih 

kvalifikacijskih 

okvira, europskog 

kvalifikacijskog 

okvira i 

kvalifikacijskog 

okvira europskog 

prostora visokog 

obrazovanja, u 

Biogradu; 

5. prosinca 2013.  

predstavnici 

Ureda za kvalitetu 

sudjelovali su na 

konferenciji 

Bolonja u 

Hrvatskoj, u 

Zagrebu. 

(13)  

Tijekom 2013. Redovito provoditi 

ankete (nastavnička, 

studentska, 

zadovoljstvo svih 

dionika Sustavom za 

kvalitetu i dr.) 

Godišnje izvješće 

Ureda za 

kvalitetu 

veljača 

2013.,  

svibanj 

2013.,  

srpanj 

2013. 

Analiza ankete o PPDMI 2013. (22. 

travnja 2013.); 

Analiza ankete o PPDMI 2013. (29. 

listopada 2013.); 

Studentska anketa u akademskoj 

godini 2012./2013. 

Nastavnička anketa u akademskoj 

godini 2012./2013. 

 (Mrežne stranice Fakulteta, Sustav za  

kvalitetu, Aktivnosti) 

 

 

U 2013. godini 

provedene su 

dvije ankete o 

radu Odsjeka za  

pedagoško-

psihološko-

didaktičko-

metodičku 

izobrazbu: u 

veljači 2013. 

anketa je 

provedena među 

polaznicima 

upisanima u rujnu 

 izvršeno 
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2012., a 

u srpnju 2013. 

među polaznicima 

upisanima u 

veljači 2013. 

 

Od 20. do 24. 

svibnja 2013. 

provedena je 

studentska on-line 

anketa za 

procjenu oba 

semestra 

2012./2013. 

godine. 

 

Nastavnička 

anketa putem 

tiskanih anketnih 

upitnika 

provedena je od 

27. do 31. svibnja 

2013. za 

akademsku 

2012./2013. 

godinu.  

(14)  

Tijekom 2013. Izraditi SWOT analizu 

svih ustrojbenih 

jedinica Fakulteta 

Javno objavljene 

SWOT analize 

na mrežnim 

stranicama 

Sustava za 

kvalitetu 

travanj, 

svibanj 

2013. 

(Mrežne stranice Fakulteta, Sustav za  

kvalitetu, Aktivnosti, SWOT-analiza) 

Na mrežnim 

stranicama 

Sustava za 

kvalitetu 

objavljene su 

pojedinačne 

SWOT-analize 

svih ustrojbenih 

jedinica.  

izvršeno 
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(15)  

Do kraja 2013. Izraditi SWOT analizu 

Fakulteta 

Zapisnik sa 

sjednice 

Fakultetskog 

vijeća 

lipanj 

2013. 

Zapisnik sa sjednice Fakultetskog 

vijeća od 3. srpnja 2013.  

(Mrežne stranice Fakulteta, Intranet, 

Sustav za  kvalitetu, Aktivnosti, 

SWOT-analiza Filozofskog fakulteta)   

Fakultetsko vijeće 

usvojilo je 

SWOT-analizu 

Filozofskog 

fakulteta u 

Osijeku 2013. 

izvršeno 

(16)  

Tijekom 2013. Uključivati studente u 

aktivnosti Sustava za 

kvalitetu 

Godišnje izvješće 

Ureda za 

kvalitetu 

travanj 

2013. 

Sastav Povjerenstva za kvalitetu, 

Radne skupine Povjerenstva, Odluka 

o imenovanju Povjerenstva za 

unutarnju prosudbu od 2. travnja 

2013.  

(Mrežne stranice Fakulteta, Sustav za  

kvalitetu, Povjerenstvo za kvalitetu, 

Unutarnja prosudba, Radne skupine)   

Studenti su 

uključeni u rad 

sljedećih tijela 

Sustava za 

kvalitetu: u 

Povjerenstvo za 

kvalitetu, u Radnu 

skupinu za 

ispitivanje 

potreba za 

stručnim 

usavršavanjem 

nastavnika i 

nenastavnog 

osoblja, u Radnu 

skupinu za 

praćenje kvalitete 

Ureda za 

studentska 

pitanja, u 

Povjerenstvo za 

provođenje 

unutarnje 

prosudbe sustava 

za osiguravanje 

kvalitete u 2013., 

u  Povjerenstvo 

zaduženo za 

organizaciju i 

izvršeno 
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provođenje 

Otvorenog 

četvrtka, u Etičko 

povjerenstvo, u 

Stegovni sud za 

studente, u Visoki 

stegovni sud za 

studente, u 

Povjerenstvo za 

dodjelu nagrada i 

pohvala 

studentima. 

(17)  

Tijekom 2013. Uključivati vanjske 

dionike u aktivnosti 

Sustava za kvalitetu 

Godišnje izvješće 

Ureda za 

kvalitetu 

travanj 

2013. 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za 

unutarnju prosudbu, 2. travnja 2013.; 

Povjerenstvo za kvalitetu  

(Mrežne stranice Fakulteta, Sustav za  

kvalitetu, Unutarnja prosudba, 

Povjerenstvo za kvalitetu) 

Vanjski dionici 

uključeni su u rad 

Povjerenstva za 

kvalitetu i u rad 

Povjerenstva za 

provođenje 

unutarnje 

prosudbe Sustava 

za osiguravanje 

kvalitete.   

izvršeno 

(18)  

Do kraja 2013. Imenovati Radnu 

skupinu za praćenje 

provedbe Strategije 

razvoja Fakulteta 

Zapisnik sa 

sjednice 

Fakultetskog 

vijeća 

rujan 

2013. 

Zapisnik sa sjednice Fakultetskog 

vijeća od 11. rujna 2013.  

(Mrežne stranice Fakulteta, Intranet, 

Dokumenti, Zapisnici s vijeća;  

Mrežne stranice Fakulteta, Sustav za  

kvalitetu, Radne skupine) 

Fakultetsko vijeće 

razriješilo je 

dosadašnje 

članove Radne 

skupine za 

praćenje provedbe 

Strategije razvoja 

(doc. dr. sc. 

Jadranka Mlikota, 

predsjednica, te 

članovi: doc. dr. 

sc. Melita Aleksa 

Varga, doc. dr. sc. 

izvršeno  
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Dragica Dragun, 

doc. dr. sc. 

Biljana Oklopčić i 

dr. sc. Milijana 

Mičunović, viša 

asistentica), s 

danom 30. 9. 

2013., te 

imenovalo nove 

članove, s danom 

1. 10. 2013. (doc. 

dr. sc. Leonard 

Pon, predsjednik 

te članovi: doc. 

dr. sc. Sanja 

Jukić, doc. dr. sc. 

Zlatko Đukić, dr. 

sc. Alma 

Vančura, viša 

asistentica, dr. sc. 

Martina Žeželj, 

viša asistentica i 

Mirna Varga, viša 

predavačica). 

(19)  

Do kraja 2013. Analizirati provedbu 

Strategije razvoja za 

prethodnu godinu 

Zapisnik sa 

sjednice 

Fakultetskog 

vijeća 

ožujak 

2013. 

Izvješće radne skupine za praćenje 

provedbe Strategije razvoja 

Filozofskog fakulteta za 2012. godinu; 

Zapisnik sa sjednice Fakultetskog  

vijeća od 24. travnja 2013. 

(Mrežne stranice Fakulteta, Intranet, 

Dokumenti, Zapisnici s vijeća;  

Mrežne stranice Fakulteta, Sustav za  

kvalitetu, Preporuke i izvješća, Ostala 

izvješća) 

Fakultetsko vijeće 

prihvatilo je 

Izvješće Radne 

skupine za 

praćenje provedbe 

Strategije razvoja 

Fakulteta za 

2012., što ga je 

Skupina predala 

29. ožujka 2013. 

izvršeno  

(20)  Do kraja 2013. Izraditi bazu podataka Baza podataka o tijekom Prosudba sustava  Na mrežnim se izvršeno 
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o provedenim 

analizama o Sustavu 

za kvalitetu 

provedenim 

analizama o 

Sustavu za 

kvalitetu 

2013.  (Mrežne stranice Fakulteta, Sustav za  

kvalitetu) 

stranicama 

Fakulteta, uz 

poveznice: Sustav 

za  kvalitetu, 

Prosudba sustava, 

nalaze dokumenti 

povjerenstava za 

unutarnju i 

vanjsku prosudbu, 

među kojima su 

završna izvješća o 

analizi Sustava za 

2012. i 2013. 

godinu   

(21)  

Do kraja 2013. Analizirati 

učinkovitost primjene 

Sustava za kvalitetu 

Izvješće o 

učinkovitosti 

primjene Sustava 

za kvalitetu 

studeni 

2013. 

Završno izvješće  

o unutarnjoj prosudbi sustava za 

osiguravanje kvalitete  

na Filozofskom fakultetu u Osijeku  

(Mrežne stranice Fakulteta, Sustav za  

kvalitetu, Unutarnja prosudba) 

Povjerenstvo za 

provođenje 

unutarnje 

prosudbe sustava 

za osiguravanje 

kvalitete  

na temelju 

analiziranih i 

prikupljenih 

informacija i  

relevantnih 

dokumenata te 

Standarda i 

smjernica za 

osiguranje 

kvalitete u 

visokom  

obrazovanju,  

donijelo je ocjenu 

sustava za 

osiguravanje 

izvršeno 
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kvalitete na 

Fakultetu.  

(22)  

Do kraja 2013. Pokrenuti bilten 

Sustava za kvalitetu 

Bilten Sustava za 

kvalitetu 

travanj 

2014. 

Bilten Sustava za osiguravanje 

kvalitete 

(Mrežne stranice Fakulteta, Sustav za  

kvalitetu) 

 izvršeno 

 

 

Pregled izvršenosti aktivnosti pod točkom Sustav za unapređivanje i osiguravanje kvalitete 

 

 Izvršeno Djelomično   izvršeno Neizvršeno U postupku Ukupno  

Broj aktivnosti 18 0 4 0 22 

Udio aktivnosti (%) 81,8% 0% 18,2% 0% 100% 
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4. Razvojno-stručni rad 

 

4.1. Cjeloživotno obrazovanje  

 
 Planirano Ostvareno 

 Rok provedbe Aktivnost Dokument Mjesec 
Dokument/Mjesto 

pohrane 
Primjedbe 

Stupanj 

izvršenosti 

(1)  

Do kraja 2013. Analizirati broj upisanih 

polaznika edukativnih 

programa 

Analiza o broju 

upisanih polaznika 

veljača 

2013. 

Izvješće dekanice 

prof. dr. sc. Ane 

Pintarić o radu 

Fakulteta u 

akademskoj godini 

2012./2013.; 

Zapisnik sa sjednice 

Fakultetskog vijeća 

od 26. veljače 2014. 

(Mrežne stranice 

Fakulteta, Intranet, 

Dokumenti, 

Zapisnici s vijeća) 

U okviru 1. 

poglavlja analiziran 

je broj polaznika 

edukativnih 

programa.  

Izvješće je 

prihvaćeno na 

sjednici 

Fakultetskog vijeća 

26. veljače 2014.  

izvršeno 

(2)  

Do kraja 2013. Anketirati polaznike 

edukativnih programa o 

zadovoljstvu programima 

Anketa  veljača i 

srpanj 

2013. 

Analiza ankete o 

PPDMI provedene u 

veljači 2013.; 

Analiza ankete o 

PPDMI provedene u 

srpnju 2013. 

(Mrežne stranice 

Fakulteta, Sustav za 

kvalitetu) 

 izvršeno 

(3)  

Tijekom 2013.  Uključiti vanjske dionike u 

izvođenje programa 

Odsjeka za cjeloživotno 

obrazovanje  

Ugovori o suradnji 

s vanjskim 

dionicima 

tijekom 

godine  

Navedeni su podaci 

dostupni u 

računovodstvu 

Fakulteta te u Uredu 

dekana.  

Tijekom 2013. 

godine sklopljeno je 

145 ugovora s 

vanjskim dionicima. 

izvršeno 
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4.2. Javno informiranje 

 
 Planirano Ostvareno 

 Rok provedbe Aktivnost Dokument Mjesec 
Dokument/Mjesto 

pohrane 
Primjedbe 

Stupanj 

izvršenosti 

(1)  

Tijekom 2013. Kontinuirano održavanje 

informativnosti mrežnih 

stranica 

Izvješće Radne 

skupine za analizu 

mrežnih stranica 

srpanj 2013. Skupno izvješće na 

temelju analize 

mrežnih stranica 

svih fakultetskih 

ustrojbenih jedinica  

(Mrežne stranice 

Fakulteta,Sustav za 

kvalitetu)  

Izvješće Radne 

skupine za analizu 

mrežnih stranica 

prihvaćeno na 

sjednici 

Fakultetskog vijeća 

od 3. srpnja 2013. 

izvršeno 

(2)  

Do kraja 2013. Predstaviti Fakultet na 

Sveučilišnoj smotri 

Godišnje izvješće 

o radu Fakulteta 

prosinac 

2013. 

Izvješće o 

sudjelovanju 

Filozofskog 

fakulteta na 17. 

SMOTRI 

Sveučilišta Josipa 

Jurja Strossmayera u 

Osijeku 

(Ured za kvalitetu) 

Povjerenstvo za 

smotru Sveučilišta 

podnijelo je 

izvješće Uredu za 

kvalitetu 11. 

prosinca 2013. 

izvršeno 

(3)  

Do kraja 2013. Pratiti istupanje u 

medijima nastavnika i 

suradnika s ciljem 

promicanja Fakulteta 

Godišnje izvješće 

Ureda za kvalitetu 

kontinuirano Izvješće dekanice 

prof. dr. sc. Ane 

Pintarić o radu 

Fakulteta u 

akademskoj 

2012./2013.; 

Zapisnik sa sjednice 

Fakultetskog vijeća 

od 26. veljače 2014. 

(Mrežne stranice 

Fakulteta,Intranet, 

Dokumenti, 

U vezi s ovom 

aktivnošću, 

Povjerenstvo za 

unaprjeđivanje i 

osiguravanje 

kvalitete visokog 

obrazovanja 

donijelo je i 

Preporuku za 

usustavljivanje 

dijela mrežne 

stranice Sustava za 

izvršeno 
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Zapisnici s vijeća) 

 

Nekoliko puta 

obavljenim uvidom 

u mrežne stranice 

sustava za 

osiguravanje 

kvalitete utvrđeno je 

da se ova aktivnost 

kontinuirano 

provodi. 

(Mrežne stranice 

Fakulteta,Sustav za 

kvalitetu) 

kvalitetu 

Filozofskog 

fakulteta, Osijek 

FFOS u medijima  

 

 

4.3. Suradnja sa zajednicom 

 
 Planirano Ostvareno 

 Rok provedbe Aktivnost Dokument Mjesec 
Dokument/Mjesto 

pohrane 
Primjedbe 

Stupanj 

izvršenosti 

(1)  

Do kraja 2013. Sudjelovanje zaposlenika 

Fakulteta u radu 

regionalnih i državnih 

povjerenstava, vijeća i 

znanstvenih odbora 

Godišnje izvješće o 

radu Fakulteta  

veljača 

2014. 

 

Izvješće dekanice 

prof. dr. sc. Ane 

Pintarić o radu 

Fakulteta u 

akademskoj 

2012./2013.; 

Zapisnik sa sjednice 

Fakultetskog vijeća 

od 26. veljače 2014.  

(Mrežne stranice 

Fakulteta, Intranet, 

Dokumenti, 

Zapisnici s vijeća) 

 izvršeno 

(2)  Tijekom 2013. Poziv vanjskim dionicima Broj sklopljenih tijekom Odluke o Vanjski dionici izvršeno 
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na suradnju sporazuma 2013.  imenovanju 

povjerenstava: 

Odluka o 

imenovanju 

Povjerenstva za 

unutarnju prosudbu, 

2. travnja 2013.; 

Odluka o 

imenovanju 

Povjerenstva za 

unaprjeđivanje i 

osiguravanje 

kvalitete, 28.ožujka 

2012. (30. listopada  

donijeta odluka o 

imenovanju 

studenata u novome 

mandatu: 1. 

studenoga 2013. do 

31. listopada 2015.) 

(Mrežne stranice 

Fakulteta, Sustav za  

kvalitetu, Unutarnja 

prosudba, 

Povjerenstvo za 

kvalitetu) 

uključeni su u rad 

Povjerenstva za 

unaprjeđivanje i 

osiguravanje 

kvalitete te 

Povjerenstva za 

unutarnju prosudbu. 

S njima se ne 

sklapaju 

ugovori/sporazumi, 

već postoje odluke o 

imenovanju dotičnih 

povjerenstava. 

(3)  

Tijekom 2013. Uključiti vanjskog dionika 

u Povjerenstvo za unutarnju 

prosudbu i Povjerenstvo za 

kvalitetu 

Izvješća 

Povjerenstva za 

unutarnju prosudbu 

i Povjerenstva za 

kvalitetu 

travanj 

2013. 

Odluka o 

imenovanju 

Povjerenstva za 

provođenje 

unutarnje prosudbe 

sustava za 

osiguravanje 

kvalitete od 2. 

travnja 2013. 

Izvršenje aktivnosti 

potvrđuje i Završno 

izvješće o unutarnjoj 

prosudbi Sustava za 

osiguravanje 

kvalitete na 

Filozofskom 

fakultetu u Osijeku 

(studeni, 2013.). 

izvršeno 
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(Sustav za kvalitetu, 

Prosudba sustava, 

Unutarnja prosudba) 

 

Odluka o 

imenovanju 

Povjerenstva za 

unaprjeđivanje i 

osiguravanje 

kvalitete, 28.ožujka 

2012. 

(Sustav za kvalitetu, 

Povjerenstvo za 

kvalitetu, Sastav 

Povjerenstva) 

 

 

4.4. Profesionalno napredovanje i usavršavanje  

 
 Planirano Ostvareno 

 Rok provedbe Aktivnost Dokument Mjesec 
Dokument/Mjesto 

pohrane 
Primjedbe 

Stupanj 

izvršenosti 

(1)  

Tijekom 2013.  Organizirati radionice i 

tečajeve u cilju 

usavršavanja nastavnika, 

studenata i ostalih 

zaposlenika 

Godišnje izvješće 

Ureda za kvalitetu  

veljača 

2014. 

Izvješće dekanice 

prof. dr. sc. Ane 

Pintarić o radu 

Fakulteta u 

akademskoj 

2012./2013.; 

Zapisnik sa sjednice 

Fakultetskog vijeća 

od 26. veljače 2014. 

(Mrežne stranice 

Fakulteta, Intranet, 

Dokumenti, 

Zapisnici s vijeća) 

 izvršeno 
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4.5. Izdavačka djelatnost  

 
 Planirano Ostvareno 

 Rok provedbe Aktivnost Dokument Mjesec 
Dokument/Mjesto 

pohrane 
Primjedbe 

Stupanj 

izvršenosti 

(1)  

Do kraja 2013.  Izraditi Godišnji plan 

izdavačke djelatnosti za 

sljedeću kalendarsku 

godinu 

Godišnje izvješće 

Odbora za 

izdavačku 

djelatnost  

studeni 

2013. 

Izdavački plan 

Fakulteta za 2014. 

godinu prihvaćen je 

na sjednici 

Fakultetskog vijeća 

održanoj 27. 

studenoga 2013. 

godine.  

(Zapisnik sa 

sjednice) 

 izvršeno 

 

 

4.6. Knjižnica 

 
 Planirano Ostvareno 

 Rok provedbe Aktivnost Dokument Mjesec 
Dokument/Mjesto 

pohrane 
Primjedbe 

Stupanj 

izvršenosti 

(1)  

Do kraja 2013. Nabaviti nove naslove s 

popisa obvezne i dopunske 

literature 

Godišnje izvješće o 

provedbi 

strategijskih ciljeva 

i zadataka 

Knjižnice 

Tijekom 

akademske 

godine 

Izvješće dekanice 

prof. dr. sc. Ane 

Pintarić o radu 

Fakulteta u 

akademskoj 

2012./2013. – točka 

9; 

Zapisnik sa sjednice 

Fakultetskog vijeća 

od 26. veljače 2014. 

(Mrežne stranice 

Na popisima 

obvezne i dopunske 

literature, za 

pojedine studije, 

nalaze se starija 

izdanja koja su 

rasprodana i 

knjižnica ih nije u 

mogućnosti 

nabaviti. 

izvršeno 
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Fakulteta, Intranet, 

Dokumenti, 

Zapisnici s vijeća) 

(2)  

Do kraja 2013. Nabaviti naslove za 

znanstveno-istraživački 

rad 

Godišnje izvješće o 

provedbi 

strategijskih ciljeva 

i zadataka 

Knjižnice 

Tijekom 

akademske 

godine 

Izvješće dekanice 

prof. dr. sc. Ane 

Pintarić o radu 

Fakulteta u 

akademskoj 

2012./2013. – točka 

9; 

Zapisnik sa sjednice 

Fakultetskog vijeća 

od 26. veljače 2014. 

(Mrežne stranice 

Fakulteta, Intranet, 

Dokumenti, 

Zapisnici s vijeća) 

 izvršeno 

(3)  

Do kraja 2013. Pretplatiti se na baze 

podataka koje sadržajno 

pokrivaju sve studijske 

grupe Fakulteta 

Godišnje izvješće o 

provedbi 

strategijskih ciljeva 

i zadataka 

Knjižnice 

Tijekom 

akademske 

godine 

Izvješće dekanice 

prof. dr. sc. Ane 

Pintarić o radu 

Fakulteta u 

akademskoj 

2012./2013. – točka 

9; 

Zapisnik sa sjednice 

Fakultetskog vijeća 

od 26. veljače 2014. 

(Mrežne stranice 

Fakulteta, Intranet, 

Dokumenti, 

Zapisnici s vijeća) 

  izvršeno 

(4)  
Do kraja 2013. Izvesti edukaciju korisnika 

na prvim i trećim 

Godišnje izvješće o 

provedbi 

Tijekom 

akademske 

Izvješće dekanice 

prof. dr. sc. Ane 

Edukacije se  

provode u dogovoru 
u postupku1 

                                                 
1 Aktivnost je djelomično izvršena jer se odvija tijekom akademske godine, a ovisi o razlozima nabrojanima u stupcu Primjedbe. 
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godinama preddiplomskih 

studija iz informacijskog 

opismenjavanja 

strategijskih ciljeva 

i zadataka 

Knjižnice 

godine Pintarić o radu 

Fakulteta u 

akademskoj 

2012./2013. – točka 

9; 

Zapisnik sa sjednice 

Fakultetskog vijeća 

od 26. veljače 2014. 

(Mrežne stranice 

Fakulteta, Intranet, 

Dokumenti, 

Zapisnici s vijeća) 

s nastavnim 

osobljem koje bi 

trebalo ustupiti 1-2 

sata svoje redovne 

nastave u okviru 

kolegija koji 

predaju, a ovise i o 

dostupnosti 

računalnih učionica 

i/ili čitaonice za tihi 

rad (soba 36), koja 

se u tom slučaju 

mora zatvoriti za 

ostale korisnike 

knjižnice. 

 

 

Pregled izvršenosti aktivnosti pod točkom Razvojno-stručni rad 

 

 Izvršeno Djelomično   izvršeno Neizvršeno U postupku Ukupno  

Broj aktivnosti 14 0 0 1 15 

Udio aktivnosti (%) 93,3% 0% 0% 6,7% 100% 
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5. Razvoj resursa 

 

5.1. Ljudski resursi 

 
 Planirano Ostvareno 

 Rok provedbe Aktivnost Dokument Mjesec Dokument/Mjesto pohrane Primjedbe 
Stupanj 

izvršenosti 

(1)  

Tijekom 2013. Zapošljavati nastavnike i 

suradnike 

Odluka 

Fakultetskog 

vijeća o izboru 

nastavnika i 

suradnika; Analiza 

broja zaposlenih 

siječanj 

2013. 

Plan napredovanja u 2013., 

od 23. siječnja 2013. 

(Tajništvo) 

 

 izvršeno 

(2)  

Tijekom 2013. Zapošljavati 

administrativno-tehničko 

osoblje 

Ugovori o radu; 

Analiza broja 

zaposlenih 

veljača 

2013. 

Plan zapošljavanja u 2013., 

od 28. veljače 2013.  

(Tajništvo) 

 izvršeno 

(3)  

Tijekom 2013. Omogućiti stručno 

usavršavanje zaposlenika 

Godišnje izvješće 

o radu Fakulteta 

veljača 

2014. 

Izvješće dekanice prof. dr. 

sc. Ane Pintarić o radu 

Fakulteta u akademskoj 

2012./2013.; 

Zapisnik sa sjednice 

Fakultetskog vijeća od 26. 

veljače 2014. 

(Mrežne stranice Fakulteta, 

Intranet, Dokumenti, 

Zapisnici s vijeća) 

 izvršeno 

(4)  

Tijekom 2013. Materijalno pomagati 

asistente i znanstvene 

novake u izradi 

doktorskih radova 

Analiza utrošenih 

novčanih sredstava 

siječanj-

prosinac 

2013. 

Računi plaćenih školarina 

od siječnja  do prosinca 

2013.(Računovodstvo) 

 

 izvršeno 

(5)  

Do kraja 2013. Pomagati objavljivanje 

sveučilišnih udžbenika i 

drugih fakultetskih 

izdanja 

Godišnje izvješće 

Odbora za 

izdavačku 

djelatnost; 

Utrošena sredstva 

veljača 

2014. 

Izvješće Odbora za 

izdavačku djelatnost 

od 12. veljače 2014. 

(Ured za kvalitetu) 

 izvršeno 
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(6)  

Tijekom 2013. Organizirati liječničke 

preglede zaposlenika 

Izvješće o 

realizaciji 

organiziranih 

liječničkih 

pregleda 

veljača 

2014. 

Izvješće od 15. veljače 

2014. ( Računovodstvo)  

 

 izvršeno 

 

 

5.2. Materijalni resursi 

 
 Planirano Ostvareno 

 Rok provedbe Aktivnost Dokument Mjesec 
Dokument/Mjesto 

pohrane 
Primjedbe 

Stupanj 

izvršenosti 

(1)  

Do kraja 2013. U proces nabave 

materijalnih sredstava 

uključiti sve ustrojbene 

jedinice 

Plan javne nabave 

za tekuću godinu i 

usporedba s 

prethodnom 

kalendarskom 

godinom 

siječanj 

2014. 

Javna nabava od 

31. siječnja 2014. 

(Mrežne stranice 

Fakulteta) 

 izvršeno 

(2)  

Do kraja 2013. Osuvremeniti računalnu 

opremu studenata i svih 

zaposlenika 

Analiza utrošenih 

sredstava 

veljača 

2014. 

Računi od 15. veljače 

2014. (Računovodstvo) 

Kupljeni su stolni 

kompjutori i 

laptopi. 

izvršeno 

(3)  

Do kraja 2013. Poboljšati opremljenost 

radnih prostora studenata i 

zaposlenika 

Analiza utrošenih 

sredstava 

veljača 

2014. 

Računi od  

15. veljače 2014. 

(Računovodstvo) 

 izvršeno 

(4)  

Do kraja 2013. Nabaviti nove računalne 

programe za nastavni, 

znanstveno-istraživački i 

stručni rad 

Analiza utrošenih 

sredstava 

veljača 

2014. 

Računi  od 

15. veljače 2014. 

(Računovodstvo) 

 u postupku 

(5)  

Do kraja 2013. Izraditi dokumentaciju za 

rekonstrukciju potkrovlja 

postojeće zgrade 

Utrošena sredstva siječanj 

2014. 

Tajništvo, dokument od 

16. siječnja 2014. 

 izvršeno 

(6)  

Do kraja 2013. Izraditi preddokumentaciju 

za izgradnju novog dijela 

zgrade Fakulteta 

Utrošena sredstva srpanj 

2013. 

Prodekanica za 

razvojno-stručni rad, 

dokumentacija od srpnja 

2013. 

 izvršeno 
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5.3. Financijski resursi 

 
 Planirano Ostvareno 

 Rok provedbe Aktivnost Dokument Mjesec 
Dokument/Mjesto 

pohrane 
Primjedbe 

Stupanj 

izvršenosti 

(1)  

Tijekom 2013. Transparentnost prihoda i 

rashoda Fakulteta 

Godišnje izvješće o 

poslovanju 

Fakulteta usvojeno 

na sjednici 

Fakultetskog vijeća 

veljača 

2014. 

Zapisnik sa sjednice 

Fakultetskog vijeća 

od 26. veljače 2014. 

(Mrežne stranice 

Fakulteta, Intranet, 

Dokumenti, 

Zapisnici s vijeća) 

 izvršeno 

(2)  

Tijekom 2013. Otvaranje prema tržišnom 

poslovanju 

Godišnje izvješće o 

poslovanju 

Fakulteta usvojeno 

na sjednici 

Fakultetskog vijeća 

veljača 

2014. 

 Zapisnik sa sjednice 

Fakultetskog vijeća 

od 26. veljače 2014. 

(Mrežne stranice 

Fakulteta, Intranet, 

Dokumenti, 

Zapisnici s vijeća) 

 izvršeno 

 

 

Pregled izvršenosti aktivnosti pod točkom Razvoj resursa 

 

 Izvršeno Djelomično   izvršeno Neizvršeno U postupku Ukupno  

Broj aktivnosti 13 0 0 1 14 

Udio aktivnosti (%) 92,9% 0% 0% 7,1% 100% 

 


