Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera
u Osijeku
GRAĐEVINSKI FAKULTET OSIJEK
Zapisnik sa sastanka/radionice članova radne skupine za praćenje i
osiguravanje kvalitete i Radne skupine za ishode učenja
Sastanak/radionica se održava 07. srpnja 2011. godine u Maloj vijećnici
Građevinskog fakulteta Osijek, Crkvena 21 s početkom u 09:00 sati.
Nazočni:
Tihomir Štefić,asistent, Ivana Barišić, asistentica, Bruno Bušić, student, Nataša
Njegovanović, studentica, doc.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk, mr.sc. Tatjana MijuškovićSvetinović, Lidija Kraljević, prof., Ana Magdika (Ured za studente), Vesna
Zobundžija, dipl. knjiž., voditeljica Knjižnice, doc.dr.sc. Sanja Lončar-Vicković, Edita
Pinterić, voditeljica Ureda za kvalitetu
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Kratak osvrt na provedene aktivnosti u okviru sustava osiguravanja kvalitete
Upoznavanje s pročišćenim tekstom Strategije razvitka i Izvješćem o
provedbi Strategije u 2010. godini
Izmjene Priručnika za kvalitetu
Razno

Uz 1:
Nazočni su upoznati s aktivnostima i postupcima provedenima u okviru sustava
osiguravanja kvalitete od anketa do internih audita kao i o trenutnom stanju follow-up
postupka vanjske prosudbe.
Nije bilo dodatnih komentara niti primjedbi.
Uz 2:
Nazočnima su iznijete izmjene i dopune koje su dio pročišćenog teksta Strategije
razvtika koja je usvojena na sjednici Fakultetskog vijeća. Napomenuto je kako je
Strategija objavljena na Internet stranicama Fakulteta u dijelu koji se odnosi na
osiguravanje kvalitete.
Također su prezentirani najvažniji zaključci iz Izvješća o provedbi Strategije razvitka
u 2010. godini s naglaskom na analizu učinkovitosti.
Uz 3:
Nazočnima je putem e-maila uz poziv na sastanak/radionicu napomenuto kako će se
raspravljati o reviziji Priručnika za kvalitetu koja se provodi tijekom follow-up razdoblja
vanjske prosudbe. Iznesene su najvažnije izmjene i dopune te su nazočni pozvani da
iznesu svoje prijedloge i primjedbe. Asistentica Ivana Barišić ukazala je na potrebne
izmjene u dva postupka navedena u Priručniku i to vezano uz provođenje jedinstvene
sveučilišne studentske ankete te analizu uspješnosti studiranja kao pokazatelja
kvalitete koji se redovito prati. Predložene izmjene biti će uvrštene u Priručnik.
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predstavnici studenata posebno su pozvani da predlože eventualne nove postupke ili
reviziju postojećih, međutim nisu imali primjedbi niti komentara na dosadašnje
provođenje aktivnosti i odnosno već predložene izmjene Priručnika.
Istaknuto je kako nije nužno da u povjerenstvu na komisijskom izlasku na ispit (četvrti
put sukladno 3+1 pravilu) ne smije biti nazočan predmetni nastavnik kao član tog
povjerenstva. Naime, isključenje predmetnog nastavnika smatra se logičnim u
postupku po žalbi studenta na ocjenu, ali ne i u navedenoj situaciji. Trenutno je
situacija takva sukladno pravilima Sveučilišta što otežava sastavljanje komisije za
ispitivanje te bi možda bilo dobro obaviti dodatne konzultacije s nadležnim službama i
eventualno predložiti izmjene vezano uz konkretan postupak.
Uz 4:
Nije bilo komentara niti primjedbi.
Zapisnik će putem e-maila biti poslan nazočnima.
Sastanak je završen u 09:55 h.
U Osijeku, 07. srpnja 2011.
Zapisnik sastavila:
Edita Pinterić, dipl.iur.,v.r.

Prilog:
1. Poziv na sastanak/radionicu
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Osijek, 07. srpnja 2011.
POZIV
na sastanak članova Radne skupine za praćenje i osiguravanje kvalitete i
Radne skupine za ishode učenja
Poštovani,
ovim putem pozivam Vas na sastanak članova Radne skupine za praćenje i
osiguravanje kvalitete i Radne skupine za ishode učenja koji će se održati 07. lipnja
2011. (četvrtak) u 9h, u Maloj vijećnici, Crkvena 21.
Na sastanku će se raspraviti točke:
DNEVNOG REDA
5.
6.
7.
8.

Kratak osvrt na provedene aktivnosti u okviru sustava osiguravanja kvalitete
Upoznavanje s pročišćenim tekstom Strategije razvitka i Izvješćem o
provedbi Strategije u 2010. godini
Izmjene Priručnika za kvalitetu
Razno

S poštovanjem,
Edita Pinterić, dipl.iur.,v.r.
Voditeljica Ureda za kvalitetu
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