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Ur. broj:  OKGF-12/17 

Mostar, 19. rujna 2017. 

 

 

 

ZAPISNIK 

sa sjednice održane 14. rujna 2017. godine 

 

 

Nazočni: ���� Kristina Miletić, 

���� Edita Soče, 

  ���� Anton Vrdoljak 

 

Izočni: ���� Ivan Brajković, 

  ���� Mladen Kožul 

 

 

Dnevni red: 

1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Odbora održane 31. svibnja 2017. godine; 

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

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

ovog studentskog vrednovanja; 

3. Analiza Izvješća Stručnog povjerenstva o reakreditaciji GF–a Sveučilišta u Mostaru iz 

srpnja 2017. godine, koje je imenovala Agencija za visoko obrazovanje (AZVO) iz RH; 

Očitovanje na neku od dobivenih preporuka ili zaključaka; 

4. Slanje prijedloga ZNV–u GF–a Sveučilišta u Mostaru, o imenovanju novog člana 

Odbora i Predsjednika Odbora za sljedeće dvije ak. godine; 

5. Razno. 

 

 

Ad 1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Odbora održane 31. svibnja 2017. godine.  

 

Zapisnik sa sjednice Odbora održane 31. svibnja 2017. godine jednoglasno je usvojen. 
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Ad 2. Informacija o Izvješću o provedbi studentskog vrednovanja 

(ankete) nastavnog rada tijekom ljetnog semestra ak. 2016./2017. 

godine na GF–u Sveučilišta u Mostaru; Analiza ovog studentskog 

vrednovanja; 

 

 

Predsjednik Odbora informirao je članove Odbora o Izvješću o provedbi on–line 

studentskog vrednovanja (ankete) nastavnog rada tijekom ljetnog semestra akademske 

2016./2017. godine na GF–u Sveučilišta u Mostaru. Prezentirano Izvješće sadrži 12 

stranica, 6 grafikona i 1 tablicu, a isto je usvojeno na 165. sjednici ZNV–a, održanoj 6. 

rujna 2017. godine, te objavljeno, po njegovu usvajanju, u odjeljku Vrednovanja i 

rezultati pri mrežnoj stranici OKGF–a. 

(http://www2008.gf.sve-mo.ba/osiguranje-kvalitete/vrednovanja.html/). 

 

Prosječna ocjena nastavnika u cjelini (odgovor na 17. pitanje) je iznosila 4,53, a 

asistenata 4,41. Prosječna stopa odziva (sveučilišni preddiplomski i diplomski sveučilišni 

studij građevinarstva) na ovu anketu je bila 14,58%, dok je po ciklusima prosječna stopa 

odziva bila 13,94% za I. ciklus (sveučilišni preddiplomski studij), te 20,13% za II. ciklus 

(sveučilišni diplomski studij). 

 

 

Ad 3. Analiza Izvješća Stručnog povjerenstva o reakreditaciji GF–a Sveučilišta u 

Mostaru iz srpnja 2017. godine, koje je imenovala Agencija za visoko obrazovanje 

(AZVO) iz RH; Očitovanje na neku od dobivenih preporuka ili zaključaka. 

 

 

Članovi Odbora izvršili su analizu završnog Izvješća Stručnog povjerenstva o 

reakreditaciji GF–a Sveučilišta u Mostaru iz srpnja 2017. godine, koje je imenovala 

Agencija za visoko obrazovanje (AZVO) iz RH. Izvješće sadrži:  

• kratku analizu prednosti i nedostataka visokog učilišta; 

• popis uočenih dobrih praksi; 

• preporuke za poboljšanje kvalitete i prijedloge mjera koje treba provesti u 

predstojećem razdoblju, kao i  

• detaljnu analizu na temelju standarda i kriterija za reakreditaciju. 
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Kao jedna od prednosti visokog učilišta istaknuto je kako je, cjelokupno 

gledano, Fakultet vrlo uspješan s obzirom na kontekst i u usporedbi 

s drugim sastavnicama Sveučilišta. Nadalje, kao glavni nedostatak 

visokog učilišta navedeno je kako Fakultet provodi vrlo malo 

znanstvenih istraživanja. 

Glede ocjene kvalitete, standard Studijski programi dobio je najveću ocjenu – uglavnom 

provedeno, standardi Upravljanje visokim učilištem i osiguranje kvalitete ocjenjeni su 

sa djelomično provedeno kao stupnjem provedbe, dok su standardi Znanstvena i 

stručna djelatnost, Mobilnost i međunarodna suradnja, te Resursi dobili najmanju 

(pozitivnu) ocjenu – u početnoj fazi provedbe. 

Članovi Odbora nisu našli bilo kakvu primjedbu na ovo Izvješće, bilo da je ona povezana 

s formalnim propustima, neodgovarajućim korištenjem terminologije na hrvatskom jeziku ili 

netočno navedenim činjenicama, te je zadužen predsjednik Odbora da o ovome izvijesti 

Vodstvo Fakulteta. 

 

 

 

Ad 4. Slanje prijedloga ZNV–u GF–a Sveučilišta u Mostaru, o imenovanju novog 

člana Odbora i Predsjednika Odbora za sljedeće dvije ak. godine. 

 

Prema članku 12. Pravilnika o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje i 

unaprjeđenje kvalitete na Građevinskom fakultetu  Sveučilišta u Mostaru, svi članovi 

Odbora imenuju se za članove Odbora u trajanju od dvije (2) godine. Nadalje, u istom 

članku stoji kako isti član Odbora može biti biran najviše dva puta uzastopno. 

Aktualnom predsjedniku Odbora istječe prvi mandat u članstvu Odbora zaključno sa 30. 

rujna 2017. godine, te su stečeni uvjeti za njegov reizbor ili imenovanje novog člana 

Odbora i Predsjednika Odbora za sljedeće dvije akademske/kalendarske godine. 

Stoga, Odbor je dužan poslati obavijest Vodstvu Fakulteta o imenovanju novog člana 

Odbora i Predsjednika Odbora za sljedeće dvije (2) akademske/kalendarske godine, 

kojeg bi ZNV–e izabralo/potvrdilo na narednoj sjednici (prema članku 11. Pravilnika o 

ustroju i djelovanju sustava za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete na Građevinskom 

fakultetu  Sveučilišta u Mostaru, članove Odbora imenuje Znanstveno–nastavno vijeće). 
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Ad 5. Razno. 

 

Članovi Odbora su informirani o: 

• nacionalnoj radionici na temu "Implementacija EU Smjernica 

2005/36/EC i 2013/55/EU", u organizaciji HERE i Erasmus+ ureda BiH, a 

u suradnji sa Sveučilištem u Mostaru, koja će se održati 21. rujna 2017. godine (četvrtak) 

u razdoblju od 9:30 do 17:00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta 

u Mostaru; 

• priopćenju Europske komisije vezano za područje visokog obrazovanja, odnosno 

dokumentima koji se donosi na obnovljenu EU agendu za visoko obrazovanje. Oba 

izvorna dokumenta Europske komisije mogu se pronaći na ovim URL adresama: 

 

https://www.azvo.hr/images/stories/novosti/COM_2017_247_EN_ACTE_f_2.docx  

https://www.azvo.hr/images/stories/novosti/COM_2017_249_EN_ACTE_f_2.docx  

 

 

 

  Zapisničar: 

   

  Kristina Miletić 
 


