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Ur. broj:  OKGF-06/16 

Mostar, 30. svibnja 2016.  

 

 

 

ZAPISNIK 

sa sjednice Povjerenstva za provedbu studentske ankete 

u ljetnom semestru ak. 2015./2016. godine 

 

 

 

Nazočni: ���� Anđa Baković – predsjednica Studentskog zbora GF–a, 

���� Anton Vrdoljak – predsjednik OKGF–a, 

  ���� Andrijana Džolan – studentica 3. godine predidplomskog studija 

  ���� Marino Jurišić – student 1. godine diplomskog studija 

  ���� Franciska Zovko – studentica 1. godine diplomskog studija 

  ���� Anđela Primorac – studentica 1. godine diplomskog studija 

 

Izočni: ���� Martina Soldo – studentica 2. godine preddiplomskog studija 

  ���� Danijel Prskalo – student 1. godine preddiplomskog studija 

 

 

 

Dnevni red: 

1. Informacija o pripremi studentskog vrednovanja (ankete) nastavnog rada tijekom 

ljetnog semestra ak. 2015./2016. godine na GF–u Sveučilišta u Mostaru; 

2. Informacija o tijeku i provedbi studentskog vrednovanja (ankete) nastavnog rada 

tijekom ljetnog semestra ak. 2015./2016. godine na GF–u Sveučilišta u Mostaru; 

3. Informacija o obradi i pohrani studentskog vrednovanja (ankete) nastavnog rada 

tijekom ljetnog semestra ak. 2015./2016. godine na GF–u Sveučilišta u Mostaru; 

4. Razno. 
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Ad 1. Informacija o pripremi studentskog vrednovanja (ankete) 

nastavnog rada tijekom ljetnog semestra ak. 2015./2016. godine 

na GF–u Sveučilišta u Mostaru.  

 

Predsjednik OKGF–a informirao je članove Povjerenstva o tehničkoj 

pripremi (umnožavanje, raspodjelu i dr.) studentskog vrednovanja (ankete) nastavnog 

rada tijekom ljetnog semestra ak. 2015./2016. godine na GF–u Sveučilišta u Mostaru. 

Studentski predstavnici skupa sa predsjednicom Studentskog zbora GF–a vršit će 

raspodjelu/pohranu anketnih upitnika za svaki kolegij na koji su kolegica ili kolega student 

prvi put upisani u ovom semestru, i to u periodu od 30. svibnja do 10. lipnja 2016. godine. 

 

Ad 2. Informacija o tijeku i provedbi studentskog vrednovanja (ankete) nastavnog 

rada tijekom ljetnog semestra ak. 2015./2016. godine na GF–u Sveučilišta u 

Mostaru. 

 

Predsjednik OKGF–a informirao je članove Povjerenstva o tijeku i provedbi studentskog 

vrednovanja (ankete) nastavnog rada tijekom ljetnog semestra ak.  2015./2016. godine 

na GF–u Sveučilišta u Mostaru. Anketiranje se provodi na početku nastavnog sata, u 

terminima koji su dogovoreni s predmetnim nastavnicima, odnosno predmetnim 

asistentima (u periodu između 30. svibnja i 10. lipnja 2016. godine). Istaknuto je nekoliko 

važnih detalja, prvi, kako je ispunjavanje anketnih upitnika za studente anonimno ali 

neobvezno (sukladno posljednim konzultacijama), zatim drugi, kako se sukladno čanku 

5. sveučilišnog Pravilnika o studentskoj anketi o kvaliteti nastavnog rada 

(http://www.gfmo.ba/anton/OKGF_docs/_kvaliteta_SVEMO_pravilnik_studAnketa_2006.

pdf), tijekom anketiranja ovlaštenima mogu davati tehničke i organizacijske upute i 

objašnjenja. Sve druge informacije ili izjave, a i vrijednosni sud o pojedinim nastavnicima 

i suradnicima (asistentima) su tijekom anketiranja zabranjeni. Posljednji detalj je upoznao 

Povjerenstvo sa podatkom kako su nakon što studenti ispune upitnike, predsjednica 

Studentskog zbora i student koji provodi ispitivanje, dužni prikupiti obrasce i spremiti ih u 

kovertu, te ispuniti zapisnik (koverte sa potpisanim zapisnikom se predaju u Ured za 

osiguranje kvalitete GF–a) koji će imati  podatke o: 

• nazivu kolegija, 

• studijskom ciklusu i smjeru, 

• nositelju kolegija i asistentu na kolegiju, 

• datumu i vremenu primjene ankete. 
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Ad 3. Informacija o obradi i pohrani studentskog vrednovanja 

(ankete) nastavnog rada tijekom ljetnog semestra ak. 

2015./2016. godine na GF–u Sveučilišta u Mostaru. 

 

Predsjednik OKGF–a informirao je članove Povjerenstva o obradi i 

pohrani studentskog vrednovanja (ankete) nastavnog rada tijekom ljetnog semestra ak. 

2015./2016. godine na GF–u Sveučilišta u Mostaru. Usaglašeno je kako će Povjerenstvo, 

sukladno članku 9. sveučilišnog Pravilnika o studentskoj anketi o kvaliteti nastavnog rada, 

za tehničku obradu ankete zadužiti kolegu Igora Bošnjaka sa Fakulteta strojarstava i 

računarstva Sveučiliišta u Mostaru, koji će anketne upitnike optički očitavati, odnosno 

izvršiti obradu podataka. Na upit predsjednice Studentskog zbora GF–a: „je li moguće na 

posljednje pitanje u anketnom upitniku (Što bi po vašem mišljenju olakšalo svladavanje 

gradiva?) dati više od jednog odgovora?“, potvrdno je odgovorio predsjednik OKGF–a, te 

dodao kako i u slučaju promjene suda, studenti prethodno zacrnjeni kružić pored nekog 

pitanja/odgovora, smiju prekrižiti, te zatim zacrnuti neki drugi kružić kao svoj odgovor. 

 

 

Ad 4. Razno. 

 

Ispunjeni anketni upitnici i iz njih dobiveni rezultati su poslovna tajna. Kako rezultati 

trebaju biti dostupni svim nastavnicima i studentima na uvid, bit će objavljeni pri mrežnoj 

stranici OKGF–a (http://www.gfmo.ba/osiguranje-kvalitete/index.html). 

 

 

 

  Zapisničar: 

   

  Anđa Baković 
 


