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ZAPISNIK 
 

sa sastanka Povjerenstva za praćenje i unaprjeĎivanje kvalitete visokog obrazovanja 
održanog dana 2. studenog 2010. godine u 12 sati u maloj Vijećnici Fakulteta. 
 
Nazočni: 
prof.dr.sc. Lidija Tadić–predsjednica, Zvonimir Biskupović, dipl.iur.-zamjenik 
predsjednice, prof.dr.sc. Ksenija Čulo-članica, predstavnica nastavnika, doc.dr.sc. 
Ivanka Netinger-članica, predstavnica suradnika, doc.dr.sc. Sanja Lončar-Vicković-
članica, predstavnica nastavnika, Edita Pinterić, dipl.iur-voditeljica Ureda za 
unaprjeĎivanje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja 
 
Odsutni: 
prof.dr.sc. Mensur Mulabdić-član, predstavnik nastavnika (službeno odsutan), Ivana 
Bradarić, članica, predstavnica studenata 
 
Sastanak je vodila prof.dr.sc. Lidija Tadić, predsjednica Povjerenstva koja je 
pozdravila nazočne i iznijela dnevni red. 
 
Dnevni red: 
 

1. Izvješće o kvaliteti za akademsku 2009/2010 godinu 
2. Plan aktivnosti za follow-up razdoblje unutarnje prosudbe 2010 
3. Prijedlog revizije Priručnika za unaprjeĎivanje i osiguravanje kvalitete 
4. Prijedlog izmjene Odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje i osiguranje 

kvalitete 
5. Razno 

 
Uz 1: 
 
Predsjednica Povjerenstva iznijela je Izvješće o kvaliteti za ak. 2009/2010. godinu 
ukratko po točkama obzirom je članovima Povjerenstva izvješće dostavljeno putem 
e-maila prije sastanka te su ga imali prilike detaljno pregledati.  
Na izvješće nije bilo komentara i jednoglasno je prihvaćeno. 
 
Uz 2: 
 
Voditeljica Ureda za unaprjeĎivanje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja 
prezentirala je Plan aktivnosti za follow-up razdoblje unutarnje prosudbe 2010. i tom 
prilikom upoznala članove Povjerenstva s aktivnostima koje su već provedene. 
Na Plan aktivnosti nije bilo komentara i jednoglasno je prihvaćen. 
 
Uz 3: 
 
Voditeljica Ureda za unaprjeĎivanje i osiguravanje   kvalitete visokog obrazovanja 
upoznala je Povjerenstvo s prijedlogom izmjena Priručnika za unaprjeĎivanje i 
osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja kako slijedi: 

 provoĎenje SWOT analize jednom godišnje umjesto svake 3 godine 

 detaljan opis follow-up postupka unutarnje prosudbe 

 godišnji plan unutarnjih prosudbi 
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 dostupnost rezultata JSSA 
 
Uz 4: 
 
Povjerenstvo je nakon kraće rasprave o sukobu interesa  donijelo sljedeće zaključke: 
 

1. voditeljica Ureda za unaprjeĎivanje i osiguravanje kvalitete visokog 
obrazovanja uputiti će Agenciji za znanost i visoko obrazovanje zamolbu za 
očitovanje i mišljenje o sukobu interesa vezano uz sastav Povjerenstva za 
praćenje i osiguravanje kvalitete gdje su prodekan za nastavu i tajnik prema 
Pravilniku Sveučilišta članovi Povjerenstva, dok u isto vrijeme pripadaju u 
Upravu Fakulteta. 

2. nakon dostavljenog očitovanja/mišljenja AZVO, voditeljica Ureda uputiti će 
Odboru za kvalitetu Sveučilišta prijedlog za izmjenu Pravilnika o ustroju i 
djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu J.J.Strossmayera u 
Osijeku. 

3. nakon izmjene spomenutog Pravilnika, voditeljica Ureda pripremiti će prijedlog 
izmjene Pravilnika o organizaciji sustava kvalitete visokog obrazovanja na 
GraĎevinskom fakultetu Osijek te sukladno navedenom prijedlog izmjene 
Odluke o osnivanju povjerenstva za praćenje i osiguranje kvalitete na 
Fakultetu. 

4. širem kolegiju upućuje se prijedlog imenovanja drugih predstavnika suradnika 
(umjesto I.Netinger) i studenata (umjesto I.Bradarić) na Fakultetskom vijeću. 

 
Uz 5: 
 
Povjerenstvo je nakon kraće rasprave donijelo zaključak koji će uputiti stručnom 
kolegiju: 
- osiguravanje povratne informacije studentima vezano uz rezultate jedinstvene 
sveučilišne studentske ankete na način da se službenom predstavniku studenata 
dostave zapisnici sa sastanaka s nastavnicima i asistentima te kao prilog tablica s 
imenima i ocjenama svih nastavnika i asistenata, a na studentskom je predstavniku 
da omogući daljnji protok informacija. 
 

Sastanak je završen u 12:50h. 
 
 
 

            Zapisnik sastavila: 
                    Edita Pinterić, dipl.iur.,v.r. 


