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Ur. broj:  OKGF-09/17 

Mostar, 5. lipnja 2017. 

 

 

 

ZAPISNIK 

sa sjednice održane 31. svibnja 2017. godine 

 

 

Nazočni: ���� Kristina Miletić, 

���� Edita Soče, 

  ���� Anton Vrdoljak, 

  ���� Mladen Kožul 

 

Izočni: ���� Ivan Brajković 

 

 

Dnevni red: 

1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Odbora održane 4. svibnja 2017. godine; 

2. Informacija o detaljima radnog sastanaka pri Centru za osiguranje kvalitete našeg 

Sveučilišta, glede završetka aktivnosti i posjeta Stručnog povjerenstva pri postupku 

vanjskog vrednovanja Sveučilišta u Mostaru od strane AZVO–a iz RH; 

3. Analiziranje i evidentiranje Akcijskog plana za provedbu preporuka iz institucionalne 

akreditacije pri BH Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete; 

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

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

5. Razrada Elaborata o studijskom programu preddiplomskog sveučilišnog studija 

arhitekture i urbanizma; 

6. Razno. 

 

 

Ad 1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Odbora održane 4. svibnja 2017. godine.  

 

Zapisnik sa sjednice Odbora održane 4. svibnja 2017. godine jednoglasno je usvojen. 
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Ad 2. Informacija o detaljima radnog sastanaka pri Centru za 

osiguranje kvalitete našeg Sveučilišta, glede završetka aktivnosti 

i posjeta Stručnog povjerenstva pri postupku vanjskog 

vrednovanja Sveučilišta u Mostaru od strane AZVO–a iz RH; 

 

 

Predsjednik Odbora informirao je članove Odbora o detaljima radnog sastanaka pri 

Centru za osiguranje kvalitete našeg Sveučilišta, glede završetka aktivnosti i posjeta 

Stručnog povjerenstva pri postupku vanjskog vrednovanja Sveučilišta u Mostaru od 

strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) iz RH. 

Stručno povjerenstvo, od ukupno 18 članova sa sveučilišta iz Ujedinjenog Kraljevstva, 

Švicarske, Danske, Austrije, Slovenije i Hrvatske, pri Agenciji za znanost i visoko 

obrazovanje Republike Hrvatske (AZVO) posjetilo je Sveučilište u Mostaru i njegove 

sastavnice u postupku reakreditacije od ponedjeljka, 15. svibnja do petka, 19. svibnja 

2017. godine. Povjerenstvo je u utorak održalo sastanke s upravom Sveučilišta, 

dekanima i Studentskim zborom dok su tijekom srijede i četvrtka organizirani posjeti i 

sastanci s upravama, studentima i predstavnicima svakog fakulteta/sastavnice. 

Povjerenstvo će nakon posjete Sveučilištu u Mostaru dati službeno izvješće o ocjeni 

kvalitete i preporukama za poboljšanje, a na završnom sastanku s upravom Sveučilišta 

održanom u petak 19. svibnja 2017. godine, istakli su nekoliko dobrih i manje dobrih ocjena. 

Kao dobre ocjene istakli su: 

• jako motivirani zaposlenici, te jako zadovoljni studenti; 

• širok raspon studijskih programa; 

• dobra povezanost sa strukom; 

• fokus na hrvatski jezik i kulturu; 

• dio Sveučilišta ima nove i dobro opremljene zgrade, laboratorije; 

Manje dobre ocjene su: 

• nestabilno financiranje i spor napredak u integraciji; 

• omjer nastavnika i studenata, te preopterećenost nastavnika; 

• nejasno definirani strateški ciljevi; 

• izlaznost na studentskim anketama je niska; 

• stopa prolaznosti niska na tehničkim fakultetima; 

 

Sve aktivnosti koje je pripremao i realizirao naš Odbor, ali i svi ostali nastavnici i djelatnici 

Fakulteta, te naši studenti i predstavnici alumnija ocjenjene su s izvrstan. Hvala svima! 
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Ad 3. Analiziranje i evidentiranje Akcijskog plana za provedbu 

preporuka iz institucionalne akreditacije pri BH Agenciji za razvoj 

visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete. 

 

 

Članovi Odbora izvršili su analizu Akcijskog plana za provedbu preporuka iz 

institucionalne akreditacije pri BH Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje 

kvalitete (HEA BiH), te su evidentirali aktivnosti učinjene na razini našeg Fakulteta:  

1. Primjena bolonjskog procesa – definiranje mehanizama provjere i mjerljivih kriterija 

kod ocjene stečenih kompetencija i vještina, povećanje realizacije stručnih praksi; 

2. Istraživanje i znanstveno–istraživački i/ili umjetnički rad – poticanje ak. osoblja na 

objavljivanje radova u časopisima indeksiranim u bazama podataka; 

3. Financiranje – povećanje broja međunarodnih projekata; 

4. Upravljanje, unutarnje osiguranje kvalitete i kultura kvalitete; 

5. Procedure za ocjenjivanje studenata – jednoobrazno definiranje i formaliziranje 

žalbenog postupaka, uvida u ispitne radove…; 

6. Kvaliteta fizičkih resursa; 

7. Informacijski sustav; 

8. Međunarodna suradnja. 

 

 

 

Ad 4. Informacija o Pokretanju studentskog vrednovanja (ankete) nastavnog rada 

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

 

U suradnji s kolegom Božom Penavićem, zaduženim za ISS na GF–u, 1. lipnja 2017. 

godine pokrenut će se postupak studentskog vrednovanja (anketa) nastavnog rada 

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

informacije o anketi pri mrežnim–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 1. 6. 2017. do 15. 6. 2017. 

godine 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. 
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Ad 5. Razrada Elaborata o studijskom programu preddiplomskog 

sveučilišnog studija arhitekture i urbanizma. 

 

 

 

Članovi Odbora načinili su razradu prijedloga Elaborata o studijskom programu 

preddiplomskog sveučilišnog studija arhitekture i urbanizma, koji je predložen na 

149. sjednici ZNV–a od 14. prosinca 2015. godine, a usvojen na 162. sjednici ZNV–a od 

9. svibnja 2017. godine. Svi pokazatelji koji su izneseni u Elaboratu, npr. pokazatelj o 

nužnosti uvođenja ovakvog studijskog programa unutar Sveučilišta u Mostaru ocjenjeni 

su realnim i vrlo dobrim. Posebno je analizirana usklađenost s tri minimalna kriterija 

osiguranja kvalitete: 

• omjer ukupnog opterećenja domaćih i vanjskih nastavnika na ovom studijskom 

programu; 

• omjer broja studenata i nastavnika na ovom studijskom programu ali i na razini 

Fakulteta; 

• omjer ukupne površine i broja studenata na razini Fakulteta. 

 

 

 

Ad 6. Razno. 

 

Članovi Odbora su informirani o: 

• popunjavanju MS Excel tablica nastavnog opterećenja za akademsku 2015./2016. i 

2016./2017. godinu; 

• ažuriranju aktualnog sadržaja, vijesti i informacija u svezi i glede djelovanja našeg 

Odbora za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete GF–a na mrežnoj–stranici. 

 

 

 

  Zapisničar: 

   

  Kristina Miletić 
 


