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Ur. broj:  OKGF-02/17 

Mostar, 3. veljače 2017. 

 

 

 

ZAPISNIK 

sa sjednice održane 3. veljače 2017. godine 

 

 

Nazočni: ���� Kristina Miletić, 

���� Edita Soče, 

  ���� Anton Vrdoljak, 

  ���� Ivan Brajković 

 

Izočni: ���� Mladen Kožul 

 

 

Dnevni red: 

1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Odbora održane 18. listopada 2016. godine; 

2. Informacija o imenovanju novog člana Odbora kao predstavnika studenata; 

3. Informacija o Smjernicama za učinkovitu međunarodnu praksu u pogledu borbe protiv 

akademske korupcije 

4. Informacija o Izvješću o provedbi studentskog vrednovanja (ankete) nastavnog rada 

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

5. Informacija o Pokretanju studentskog vrednovanja (ankete) nastavnog rada tijekom 

zimskog semestra ak. 2016./2017. godine na GF–u Sveučilišta u Mostaru; 

6. Informacija o aktivnostima glede konačne realizacije samoevalucijskih izvješća Fakulteta i 

utvrđivanja vremenskog okvira djelovanja i pripreme za nadolazeću posjetu Povjerenstva; 

7. Razno. 

 

 

Ad 1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Odbora održane 18. listopada 2016. godine.  

 

Zapisnik sa sjednice Odbora održane 18. listopada 2016. godine jednoglasno je usvojen. 
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Ad 2. Informacija o imenovanju novog člana Odbora kao 

predstavnika studenata. 

 

 

 

Predsjednik Odbora uz riječi dobrodošlice, informirao je članove Odbora o imenovanju 

novog člana Odbora iz reda studenata. Točnije, Znanstveno–nastavno vijeće 

Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, na 158. sjednici održanoj 23. siječnja 

2017. godine, te na prijedlog Studentskog zbora donijelo je Odluku o imenovanju novog 

člana Odbora za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete GF–a iz reda studenata. Novi član 

je postao kolega Ivan Brajković, student druge godine sveučilišnog preddiplomskog 

studija građevinarstva. 

Nadalje članovi Odbora su informirani o obavljenim konsultacijama sa kolegom 

Brajkovićem, koje je obavio predsjednik Odbora. 

 

 

Ad 3. Informacija o Smjernicama za učinkovitu međunarodnu praksu u pogledu 

borbe protiv akademske korupcije. 

 

Odbor je informiran o Smjernicama za učinkovitu međunarodnu praksu u pogledu 

borbe protiv akademske korupcije i jačanja kvalitete te vjerodostojnosti visokog 

obrazovanja, dokumentu Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i 

kulturu (UNESCO) i Vijeća za akreditaciju u visokom obrazovanju (CHEA). 

Zabrinuti zbog sve učestalijih medijskih natpisa o korupciji u području visokog 

obrazovanja, UNESCOV–ov međunarodni institut za planiranje obrazovanja 

(International institute for Educational Planning – IIEP) te Vijeće za akreditaciju u 

visokom obrazovanju (Council for Higher Education Accreditation – CHEA) oformili su 

radnu stručnu skupinu za izradu i objavu ovih Smjernica kako bi obavijestili/informirali 

institucije u području visokog obrazovanja da je potrebno pojačati napore u borbi protiv 

akademske korupcije. Kako bi Sustavi osiguravanja kvalitete u ovom području trebali 

preuzeti vodeću ulogu u toj borbi, Odbor se usuglasio da će ove Smjernice uvrstiti u 

Plan aktivnosti za naredno mandatno razdoblje, o čemu će se još raspravljati na 

narednim radnim sastancima. 
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Ad 4. Informacija o Izvješću o provedbi studentskog vrednovanja 

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

godine na GF–u Sveučilišta u Mostaru. 

 

 

 

Predsjednik Odbora informirao je članove Odbora o Izvješću o provedbi anonimnog 

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

2015./2016. godine na GF–u Sveučilišta u Mostaru. Prezentirano Izvješće sadrži 12 

stranica, 6 grafikona i 1 tablicu, a isto je usvojeno na 158. sjednici ZNV–a, te objavljeno, 

po njegovu usvajanju, u odjeljku Vrednovanja i rezultati pri mrežnoj stranici OKGF–a 

(http://www.gfmo.ba/osiguranje-kvalitete/). 

 

 

Ad 5. Informacija o Pokretanju studentskog vrednovanja (ankete) nastavnog rada 

tijekom zimskog semestra ak. 2016./2017. godine na GF–u Sveučilišta u Mostaru. 

 

U suradnji s kolegom Božom Penavićem, zaduženim za ISS na GF–u, 17. siječnja 2017. 

godine pokrenut je postupak studentskog vrednovanja (anketa) nastavnog rada 

tijekom zimskog semestra ak. 2016./2017. godine na našem Fakultetu, objavom 

informacije o anketi pri web–stranicama GF–a i OKGF–a. Anketa je dobrovoljna i 

anonimna, a link do anketnog upitnika za svaki kolegij na koji je student/ica prvi put 

upisan/a u ovom semestru nalazit će se od 17. 1. 2017. do 31. 1. 2017. u njihovom ISS 

profilu. Dogovoreno je predložiti nastavnicima i suradnicima GF–a, te svim studentskim 

predstavnicima poticanje studenata na anketu, kako bi rezultati iste bili reprezentativni. 

 

 

Ad 6. Informacija o aktivnostima glede konačne realizacije samoevaluacijskih 

izvješća Fakulteta i utvrđivanja vremenskog okvira djelovanja i pripreme za 

nadolazeću posjetu Povjerenstva. 

 

Odbor je informiran o aktivnostima glede konačne realizacije samoevaluacijskih 

izvješća Fakulteta i utvrđivanja vremenskog okvira djelovanja i pripreme za nadolazeću 

posjetu Povjerenstva. Samoevaluacijsko Izvješće GF–a je usvojeno još u prethodnoj ak. 

godini na sjednici ZNV–a, a predstoji prijevod na engleski jezik, koji treba bit dovršen do 

15. ožujka. Okvirni termin posjete Povjerenstva je od 15. do 20. svibnja 2017. godine. 
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Ad 7. Razno. 

 

 

 

 

Članovi Odbora su informirani o pozivu za seminar pri Agenciji za visoko obrazovanje iz 

RH. Ova agencija objavila je poziv za seminar pod nazivom: Provedba Europskih 

standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete (ESG) na hrvatskim visokim učilištima. 

Više informacija o programu/temama seminara, prijavni obrazac..., kolege iz Odbora 

mogu pročitati/pronaći na poveznici: https://www.azvo.hr/hr/azvo-vijesti/1587-poziv-na-

seminar-provedba-esg-a-na-hrvatskim-visokim-ucilistima. 

Naposljetku dogovorena je analiza provedbe Plana aktivnosti Odbora u trenutačnom 

sastavu/sazivu, odnosno u periodu od 10. studenog 2015. do 1. listopada 2017. godine.  

 

 

  Zapisničar: 

   

  Kristina Miletić 
 


