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Ur. broj:  OKGF-11/16 

Mostar, 19. listopada 2016. 

 

 

 

ZAPISNIK 

sa sjednice održane 18. listopada 2016. godine 

 

 

Nazočni: ���� Kristina Miletić, 

���� Edita Soče, 

  ���� Anton Vrdoljak, 

  ���� Mladen Kožul 

 

Izočni: ���� Lucija Zubac 

 

 

Dnevni red: 

1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Odbora održane 14. srpnja 2016. godine; 

2. Informacija o Zaključcima donesenim na sjednici Povjerenstva za prohodnost 

studenata od 7. listopada 2016. godine, kojima se značajno ostvaruje prohodnost 

sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija građevinarstva, te ukida potreba za 

dodatnim ispitnim rokovima; 

3. Informacija o promjeni načina obrade studentskog vrednovanja (ankete) nastavnog 

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

Mostaru; 

4. Slanje obavijesti Studentskom zboru GF–a, o imenovanju novog člana Odbora kao 

predstavnika studenata; 

5. Razno. 

 

 

Ad 1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Odbora održane 14. srpnja 2016. godine.  

 

Zapisnik sa sjednice Odbora održane 14. srpnja 2016. godine jednoglasno je usvojen. 
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Ad 2. Informacija o Zaključcima donesenim na sjednici 

Povjerenstva za prohodnost studenata od 7. listopada 2016. 

godine. 

 

 

Predsjednik Odbora informirao je članove Odbora o Zaključcima donesenim na sjednici 

Povjerenstva za prohodnost studenata od 7. listopada 2016. godine. Ovo Povjerenstvo 

je dogovoreno na tematskoj sjednici ZNV–a od 6. listopada 2016. godine, a čine ga dekan 

Fakulteta, dva prodekana, asistent za nastavu, predsjednik OKGF–a, te predsjednica i 

dopredsjednica Studentskog zbora GF–a Sveučilišta u Mostaru. Prema Zaključcima ovog 

Povjerenstva studenti završne godine preddiplomskog studija građevinarstva kojima je 

ostalo do 30 (±2) ECTS bodova mogu upisati izborne kolegije preddiplomskog studija 

(Betonske konstrukcije I, Geotehničko inženjerstvo, Luke i pomorske građevine i 

Primijenjena matematika). Navedeni kolegiji su ujedno i obvezni kolegiji na diplomskom 

studiju građevinarstva, na svim smjerovima. Ovom se odlukom značajno ostvaruje 

prohodnost preddiplomskog i diplomskog studija, te ukida potreba za dodatnim ispitnim 

rokovima. 

 

 

Ad 3. Informacija o promjeni načina obrade studentskog vrednovanja (ankete) 

nastavnog rada tijekom ljetnog semestra akademske 2015./2016. godine na GF–u 

Sveučilišta u Mostaru. 

 

Odbor je informiran o promjeni načina obrade studentskog vrednovanja (ankete) 

nastavnog rada tijekom ljetnog semestra akademske 2015./2016. godine na GF–u 

Sveučilišta u Mostaru. Prema Zaključcima Povjerenstva za provedbu studentske ankete 

u ljetnom semestru akademske godine 2015./2016., a sukladno članku 9. Sveučilišnog 

pravilnika o studentskoj anketi o kvaliteti nastavnog rada, za tehničku obradu ankete 

zadužen je bio kolega Igor Bošnjak sa Fakulteta strojarstva i računarstva Sveučilišta u 

Mostaru, koji je trebao anketne upitnike optički očitati, te izvršiti obradu podataka. 

Nažalost kolega Bošnjak nije uspio osposobiti stroj za optičko čitanje, te je zadaća obrade 

podataka, uz suglasnost dekana Fakulteta, povjerena predsjedniku OKGF–a. U tijeku je 

priprema MS Excel datoteke, koja bi poslužila za kompletnu obradu podataka, odnosno 

spomenutog studentskog vrednovanja (ankete). 
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Ad 4. Slanje obavijesti Studentskom zboru GF–a, o imenovanju 

novog člana Odbora kao predstavnika studenata. 

 

 

 

Prema članku 11. Pravilnika o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje i unaprjeđenje 

kvalitete na GF–u Sveučilišta u Mostaru članove Odbora imenuje ZNV–e, i to na prijedlog 

dekana za članove Odbora kao predstavnike nastavnika (3 člana) i nenastavnog osoblja 

(1 član), te na prijedlog Studentskog zbora za člana Odbora kao predstavnika studenata 

(1 član). Sadašnji (aktuelni) član Odbora iz reda studenata, kolegica Lucija Zubac, je pred 

usmenom obranom diplomskog rada, te bi se u skoro vrijeme stekli uvjeti za završetak 

njezina diplomskog studija, a samim time i prestanka statusa studenta pri GF–u. Stoga, 

Odbor je dužan poslati obavijest Studentskom zboru GF–a o imenovanju novog člana 

Odbora iz reda studenta, kojeg bi ZNV–e izabralo/potvrdilo na narednoj sjednici. 

 

 

Ad 5. Razno. 

 

Članovi Odbora prokomentirali su izdavanje knjige Kompetencije građevinskih inženjera, 

koja je rezultat istraživanja u sklopu projekta "Unapređenje ishoda učenja na 

Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru". Projekt je trajao tijekom akademske 

2015./2016. godine, uradila ga je kolegica Ivana Domljan, te sufinanciralo Ministarstvo 

obrazovanja i znanosti FBiH. U istraživanju je sudjelovalo preko dvije stotine tadašnjih 

studenata, završenih studenata, nastavnika i asistenata GF–a Sveučilišta u Mostaru i 

većina lokalnih građevinskih poduzeća koja zapošljavaju magistre građevinarstva, 

završene studente Građevinskog fakulteta. Knjiga može biti pomoć i poticaj u 

unapređenju ciljeva i ishoda učenja, metoda podučavanja i provjera naučenoga na 

građevinskim fakultetima, posebno u kontekstu snažnih i dinamičnih promjena u 

svijetu: globalizacija, informatizacija, jačanje konkurencije i dominacija engleskog jezika, 

koje se snažno odražavaju i na proces obrazovanja. 

 

 

  Zapisničar: 

   

  Kristina Miletić 
 


