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Zapisnik, ( V.1.0.) - Prijedlog 
 
Nazočili: 
 
Članovi Povjerenstva: prof.dr.sc. V. Strahonja, prof.dr.sc. Z. Krakar, prof.dr.sc. T. 
Hunjak, prof.dr.sc. G. Bubaš, prof.dr.sc. D. Dobrinić,   B. Kos, mag.inf., dipl.knjiž.  
V. Mileusnić i I. Žugaj, mag.inf.  
 
Ispričala se: I. Gregurec, mag.ek.  
Sastanku je nazočila i poslovna tajnica FOI-a: T. Zrinski, doc.dr.sc. Sandro Gerić 
i doc.dr.sc. Jajminka Dobša 
 
Usvojen je dnevni red prema pozivu za ovu sjednicu. Točke su bile: 
 

1. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Povjerenstva 
2. Rezime aktivnosti vezanih za follow up prema AZVO-u  
3. Priručnik za osiguravanje kvalitete FOI-a, V.2.0 
4. Strateški plan FOI-a 2010 - 2014 
5. Pripreme za ocjenjivanje nastavnika 
6. Inicijativa za osnivanjem Centra za kvalitetu FOI-a 
7. Razno 

 

 
Zaključci: 
 
Točka 1.  
 
Prijedlog zapisnika s 11. sjednice Povjerenstva usvojen je bez primjedbi. 
 
Točka 2. 
 
Razmotrene su aktivnosti koje FOI provodi prema follow up-u AZVO-a. 
Konstatirano je da je plan ovih aktivnosti za 9. mj. 2012.g. u cijelosti izvršen. 
Nakon cjelovitog razmatranja problematike kvalitete FOI-a na Fakultetskom 
vijeću održanom 18. rujna 2012.g., AZVO-u su upućeni sljedeći dokumenti: 
Izvješće o realizaciji plana poboljšanja, Izvješće o realizaciji godišnjeg plana 
mjera i aktivnosti u području kvalitete za period 1 - 6. mj 2012.g, Izvješće  o  
unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete FOI-a za 2012.g., Mehanizmi 
praćenja i informiranja te analiza učinkovitosti i djelotvornosti sustava kvalitete  i 
prilozi o dokazima provedenih aktivnosti. 
 



U raspravi koja je uslijedila (V. Strahonja, G. Bubaš, Z. Krakar) još je jednom 
razmatrana procjena razine kvalitete FOI-a prema standardu ESG 1.2.2. 
Znanstveno-istraživački rad. FOI je svjestan potrebe i daljnjih mogućnosti 
poboljšavanja u svim područjima ESG standarda, međutim posebno prema 
navedenom standardu. Zbog toga je nužno u planu aktivnosti za 2013.g. ovo 
područje još više fokusirati. 
 
Zadužuju se svi FOI nositelji ESG standarda da do kraja o.g. predlože 
aktivnosti poboljšavanja za 2013.g.  
 
Postavljeno je i pitanje (D. Dobrinić) adekvatnog prevođenja riječi follow up na 
hrvatski jezik.     
 
Točka 3. 
  
U tijeku je izrada nove verzije Priručnika za osiguravanje kvalitete FOI-a (V.2.0). 
U postojeću među verziju već je ugrađeno sve što je do ovog trenutka na FOI 
„pročišćeno“ (bolje definiranje dijela upravljanja VU, upravljanje dokumentacijom 
FOI-a, provjere i evaluacije sustava kvalitete, mehanizmi praćenja, informiranja i 
poboljšavanja itd.). Rad na ovoj verziji čini se i kroz njegovo usklađivanje s 
Priručnikom Sveučilišta. 
Neposrednu odgovornost za dovršetak nove verzije ovog Priručnika ima doc.dr.  
S. Gerić koji je ovlašten pojedinačno kontaktirati FOI nositelja odgovornosti 
svakog ESG standarda. Očekuje se da će prijedlog ovog Priručnika biti dovršen 
za 4 tjedna, kako bi se mogao razmotriti na sljedećem sastanku ovog 
Povjerenstva.  
 
Točka 4. 
 
Uprava FOI-a razmotrit će trenutačno stanje realizacije Strateškog plana 
razvoja FOI-a 2010 – 2014, i predložiti način njegovog aktualiziranja u odnosu 
na današnje uvjete. Do sljedeće sjednice ovog Povjerenstva dekan FOI-a 

prirediti će izvješće o tome.  
 
Točka 5. 
  
Budući je prema odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu FOI obvezan provesti 
procjenu svojih nastavnika tijekom ove školske godine, nužno je postupiti prema 
ovoj odluci. Fakultetsko vijeće imenovati će doc. dr. J. Dobša za predsjednicu 
povjerenstva koje će organizirati i nadzirati ovu aktivnost u suradnji s 
prodekanom za nastavu doc.dr. Z. Erjavcem. Neposrednu provedbu ove 
aktivnosti činiti će M. Maretić, koji će s I. Gregurec, predsjednicom udruge  

asistenata odrediti asistente koji će biti anketari. Prof.dr.sc. D. Dobrinić u ime 
katedre zamolio je da u ovoj aktivnosti neposredni angažman I. Gregurec bude 
minimalan, zbog trenutačnog stanja njenih drugih obveza. 
 



Početkom prosinca predstoji obuka anketara i distribucija anketnih materijala, 
kako bi tijekom siječnja 2013.g. anketiranje i obavilo. Zadužuju se dr.sc. J. 
Dobša izvješćivati ovo Povjerenstvo i prodekana za nastavu o svim radnjama u 
vezi ove obveze. 
 
Točka 6.  
 
Razmatran je prijedlog za osnivanjem Centra za kvalitetu FOI-a. Nakon rasprave 
(G. Bubaš, D. Dobrenić, Z. Krakar) zaključeno je da prijedlog ima smisla i da se 
uputi na Fakultetsko vijeće. Također, sugerirano je razmotriti i problem resursa 
za funkcioniranje ovog Centra (ljudi, financijska sredstva, drugi resursi).  

 
  

Točka 7.  
 
Pod ovom točkom ništa nije inicirano.  
 
 
Varaždin,  12. rujna 2012. 
 
Sastavio: 
 
Prof.dr.sc. Zdravko Krakar, 
Predsjednik       
 


