
         Z A K L J U Č C I  
  s 6. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta organizacije i informatike Varaždin 
       održane 16. veljače 2010. godine 
 
     Točka 1.  
 
Verifikacija  i izvršenje zaključaka s 4.  sjednice Fakultetskog  vijeća 
 
Prihvaća se formulacija zaključaka i odluka donesenih na  4. sjednici Fakultetskog vijeća bez 
primjedbi. 
 
      Točka 2. 
Informacije  
Prodekanica za znanstvenoistraživački rad izvijestila je članove FV o: 

� održavanju izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća s obzirom na veliki broj prijava tema 
znanstvenog magistarskog rada; 

� knjizi „Ishodi učenja na Sveučilištu u Zagrebu“ a Fakultet organizacije i informatike u velikoj 
mjeri sudjelovao je u pripremi; 

� posjeti delegacije Fakulteta za informatičke studije Novo Mesto; 
� uspješnoj obrani doktorske disertacije Markusa Schattena. 

 
        Točka 3. 

 
Donošenje  odluke o predloženiku za Rektora Sveučilišta u Zagrebu 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 5. Odluke o pokretanju postupka izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu, Uputa za postupak 
izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu i članka  66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike donosi: 
 
         O  D  L  U  K  U 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike podržava kandidaturu prof.dr.sc. Tihomira 
Hunjaka te ga predlaže za rektora Sveučilišta u Zagrebu. 
 
       Točka 4. 
 
Preddiplomski i diplomski studij 
4.1. Rasprava o diplomskom studiju „Ekonomika poduzetništva“ 

 
 Prihvaća se informacija prodekanice prof.dr.sc. Blaženke Divjak o  mogućem raskidu suradnje s 
Ekonomskim fakultetom u Zagrebu , a vezano za izvođenje diplomskog studija na zajedničkom studiju 
„Ekonomika poduzetništva“. Prihvaća se prijedlog katedri   za izradu programa diplomskog studija i 
mogućim suradnicima na navedenom studiju. 
 
4.2.. Davanje suglasnosti za nositelja kolegija 

 
4.2.1.Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 66. Statuta 
Fakulteta organizacije i informatike  i prijedloga Katedre za organizaciju donosi: 
 
     O  D  L  U  K  U 
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Dr.sc. NINA BEGIČEVIĆ, docentica na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin imenuje se 
sunositeljicom  kolegija „Poslovno odlučivanje“ na preddiplomskom studiju FOI i na kolegiju 
„Poslovno odlučivanje“ na preddiplomskom studiju „Ekonomika poduzetništva“. 
 
4.2.2. Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 66. Statuta 
Fakulteta organizacije i informatike i prijedloga Katedre za kvantitativne metode donosi: 
 
     O  D  L  U  K  U 
 
MIRELI BRUMEC daje se ovlaštenje za izvođenje nastave na kolegiju „Matematika“ na stručnom 
studiju „Primjena informacijskih tehnologija u poslovanju“. 
 
4.3. Peticija studenata vezano za rokove 

 

Prihvaća se informacija o koracima koje je poduzela Uprava Fakulteta,a vezano za Peticiju studenata 
FOI o broju rokova koje dobiju kada ponovno upisuju kolegij. 
Peticija je upućena  Sveučilištu u Zagrebu. Statutarno povjerenstvo Sveučilišta treba dati tumačenje  
Statuta Sveučilišta.      

 
          Točka 5. 
Poslijediplomski  doktorski studij 
5.1. Izvješće  s sastanka Odbora za doktorski studij 

 

Prihvaća se Izvješće Odbora za doktorski studij, temeljem kojeg su donesene slijedeće odluke: 
 

Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 66. Statuta 
Fakulteta organizacije i informatike i Zaključka Odbora za doktorski studij donosi se: 
 
     O  D  L  U  K  A 
              I 
 
Nastava na kolegijima koji imaju upisano više od 15 studenata može se izvesti s povećanim brojem 
sati do najviše 45 sati. 
               II 
 
Režim izvođenja nastave iz točke I. treba biti organiziran na način da angažman studenata ne prelazi 
30 sati odnosno da se radi u više grupa kako bi studenti mogli prezentirati svoje radove. Dodatni sati 
neće se unositi u raspored već će ih predmetni nastavnik dogovoriti sa studentima o obavijestiti 
referadu za poslijediplomski studij. Dodatni sati moraju biti dogovoreni u takvim terminima da 
studenti mogu pohađati nastavu. 
               III 
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja od kada se i primjenjuje. 
 

5.2. Imenovanje  stručnog povjerenstva za ocjenu podobnosti kandidata i pogodnosti teme 

doktorske disertacije 

 

Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 120. stavka 5.Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 66. Statuta 
Fakulteta organizacije i informatike Varaždin i članka 21. i 22. Pravilnika o poslijediplomskom 
znanstvenom studiju u FOI donosi: 
      2 



 
    O  D  L  U  K  U 

 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu podobnosti ANE MIRKOVIĆ MOGUŠ i pogodnosti 
prijavljene teme doktorske disertacije pod naslovom: PROCJENA KVALITETE PROCESA E – 
OBRAZOVANJA NA VISOKIM UČILIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ u sastavu: 
 
 1. Prof.dr.sc. Vesna Dušak, predsjednica 
 2. Prof.dr.sc.Goran Bubaš, mentor i član 
 3. Prof.dr.sc. Dragutin Kermek,  sumentor i član 
 4. Prof.dr.sc. Petar Bezinović, član 
 5. Prof.dr.sc. Zdravko Krakar, član 
 
Povjerenstvo, nakon održanog Javnog razgovora s pristupnicom ima zadatak utvrditi: 

� ispunjava li Ana Mirković Moguš uvjete za pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti 
izvan doktorskog studija 

� je li tema pogodna za prihvat prijave doktorske disertacije; 
te u roku od 90 dana od dana imenovanja o tome podnijeti Fakultetskom vijeću Fakulteta 
organizacije i informatike izvješće. 
 
5.3. Imenovanje mentora DOMAGOJU KOPREKU studentu poslijediplomskog znanstvenog studija 

 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, temeljem članka 37. Pravilnika o 
poslijediplomskom znanstvenom studiju u FOI i prijedloga Odbora za doktorski studij, donosi: 
 
     O  D  L  U  K  U 
 

Dr.sc. STJEPAN DVORSKI, izvanredni profesor Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, 
Sveučilišta u Zagrebu, imenuje se mentorom kod izrade magistarskog rada DOMAGOJU KOPREKU, 
studentu poslijediplomskog studija Menadžment poslovnih sustava- MB- MPS-68/04. 
 
         Točka 6. 
 
Znanstvenoistraživačka djelatnost i međunarodna suradnja 
 
6.1. Zaključci FV o istraživačkoj produktivnosti na FOI 

 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin , temeljem članka 66. Statuta 
Fakulteta organizacije i informatike donosi: 
 
     O  D  L  U  K  U 
 
Prihvaćaju se zaključci o podizanju znanstvene produktivnosti na Fakultetu organizacije i informatike 
Varaždin: 

 
1. Fakultetsko vijeće FOI-a nije zadovoljno razinom znanstvene produkcije koja 

je prezentirana u izvještaju (prezentaciji) prorektorice M. Kovačević 
2. Razlozi takvoj poziciji mogu biti različiti: od opterećenja istraživača nastavom relativno 

 velikog broja mlađih suradnika koji ne doprinose bitno ukupnom fondu radova na fakultetu, 
neažuriranja baze radova do uvjeta izbora u informacijskim znanostima. 

3. Iako smo svjesni manjkavosti u metodologiji prikupljanja podataka ipak relativna pozicija FOI-
a unutar društveno-humanističkog vijeća Sveučilišta   u Zagrebu je nepovoljna. 



4. Predlaže es da se u Strategiji FOI-a za iduće razdoblje jače naglasi prioritet znanstveno - 
istraživačke djelatnosti na FOI-a. 

5. Relativno veliki udio u strukturi radova FOI-a, imaju radovi izdani u časopisu ili zborniku kojeg 
 izdaje Fakultet. Fakultetsko vijeće je već ranije donio zaključak, a  sada predlaže donošenje 
odluke da kod izbora u viša zvanja najviše polovica radova relevantnih za izbor (A1) može 
biti   o bjavljeno   u časopisima koje izdaje FOI: 

6. FOI treba utvrditi popis relevantnih časopisa/baza koji se razmatraju u postupku izbora u 
 polju informacijskih i komunikacijskih znanosti. 

7. Kvalitetni znanstveni i stručni radovi rezultat su rada na značajnim znanstvenim i stručnim 
nacionalnim i međunarodnim projektima, pa i  dalje treba poticati prijave projekata. 

8. Obaveza je svakog nastavnika u znanstveno-nastavničkom ili suradničkom zvanju da tijekom 
2010. godine objavi barem jedan znanstveni rad. 

9. Da bi se smanjilo opterećenje istraživača/nastavnika  nastavom, treba  nastojati smanjiti 
 broj predmeta u preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijskim programima 
tako da se predmeti združuju,stavljaju u privremeno mirovanje ili ukidaju sukladno  
 postavljenim ishodima 

      10.  Pozivaju se članovi Fakultetskog vijeća da daju prijedloge za dodatno poticanje znanstveno-                 
istraživačkog rada na FOI-u- 

       11. Prilikom Dana fakulteta objavit će se popis radova nastavnika-istraživača FOI-a za proteklu 
godinu temeljem podataka iz baze CROSBI. 
 

6.2.  Međunarodna razmjena nastavnika i studenata 

 

Prodekanica za znanstveno-istraživačku djelatnost i međunarodnu suradnju dr.sc. Blaženka Divjak 
izvijestila je članove FV o: 
 

� natječaju za sudjelovanje studenata u programu ERASMUS za studijski boravak u ak. 
2010./2011.g. i financijsku potporu studentima koji odlaze na studijski boravak u ak. 
2010./2011. Rok za prijave za studentsku razmjenu je 8. ožujka 2010.g., a povjerenstvo za 
odabir kandidata Fakulteta organizacije i informatike u sastavu: prof.dr.sc. Blaženka Divjak, 
prof.dr.sc. Dragutin Kermek, doc.dr.sc. Zlatko Erjavec i Renata Horvatek dužno je do 29. 
ožujka 2010. godine Sveučilištu u Zagrebu dostaviti rang listu kandidata s prijavnom 
dokumentacijom. 

� natječaju za razmjenu profesora i administrativnog osoblja Sveučilišta koji se očekuje  prije 
ljeta 2010. godine. Nastavnici će se moći javljati na razmjenu za održavanje nastave ili 
stručno usavršavanje na EU sveučilištima s kojima imamo sklopljene ERASMUS bilateralne 
ugovore. 

� novoj aktivnosti u okviru programa  ERASMUS pod nazivom „Pripremni posjeti“koja je 
hrvatskim učilištima otvorena do 2010. godine. Pripremni posjeti jedna su od aktivnosti 
Programa za cjeloživotno  učenje s ciljem stvaranja kontakata i pronalaženja odgovarajućih 
 partnera radi buduće suradnje.  

� Danima međunarodne suradnje FOI-a koji će se održat  3. ožujka 2010. godine a program se  
sastoji od tri dijela: prvi dio - naglasak na programe mobilnosti istraživača i nastavnika; drugi  
dio  prof.dr.sc. Blaženka Divjak modelirat će raspravu gdje se žele čuti iskustva i dobre prakse 
sudionika, ali će se otvoriti i neka pitanja vezana uz spremnost naših institucija za prihvat 
stranih istraživača i studenata; treći dio- naglasak na programima mobilnosti za studente i 
mlađe istraživače. 
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           Točka 7. 
 
Potvrđivanje članova Programskog odbora konferencije CECIIS 
 
7.1. Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike donosi: 
 
         O  D  L  U  K  U 
 
Prof.dr.sc.  STUCKY WOLFFRIED , University of Karlsruhe,Germany, imenuje se za člana Programskog 
odbora k Konferencije CECIIS. 
 
Prof.dr.sc. IVAN LUKOVIĆ,  University of Novi Sad, imenuje se za člana Programskog odbora 
Konferencije CECIIS. 
 
7.2. Prihvaća se popis tema za ovogodišnju međunarodnu konferenciju CECIIS. Popi tema nalazi se u 
privitku zaključaka i njihov su sastavni dio. 
 
                Točka 8. 
 
Informacije o poslovanju 
Skida se s dnevnog reda zbog službene odsutnosti prodekana za poslovanje prof.dr.sc. Vjerana 
Strahonje. 
                 Točka 9.  
 
Dopuna članova povjerenstva u postupku izbora nastavnika u nastavno zvanje za znanstveno 
područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti i prihvaćanje izvješća 
stručnog povjerenstva 
 
9.1. Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 98. i 101. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 84. stavak 6. Statuta 
Sveučilišta u Zagrebu i članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike Varaždin donosi: 
 
       O  D  L  U  K  U 
                  O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor tri nastavnika u nastavno zvanje za znanstveno područje 
društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski 
sustavi i informatologija u sastavu: 
 
 1. Prof.dr.sc. Željko Hutinski, predsjednik 
 2. Prof.dr.sc. Vesna Dušak, članica 
 3. Prof.emer.dr.sc. Boris Aurer, član 
      
9.2. Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva za provođenje postupka izbora u nastavno zvanje, te 
se dr.sc. NENAD PERŠI bira u nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, 
polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija. 
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9.3. Prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva za provođenje postupka izbora u nastavno zvanje, te 
se mr.sc. MIRAN ZLATOVIĆ bira u nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih 
znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i 
informatologija. 
 
Odluke se temelje na: 

� Izvješću i prijedlogu Stručnog povjerenstva za provođenje postupka izbora. 
 
      Točka 10. 
 
Zahtjev  Katedre za teorijske osnove i primijenjene osnove informacijskih znanosti za prijevremeni 
izbor doc.dr.sc. Danijela Radoševića 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 66. Statuta Fakulteta organizacije i informatike donosi: 
 
                  O  D  L  U  K  U 
                  O RASPISIVANJU NATJEČAJA 
 
1. za izbor jednog nastavnika u znanstvenom-nastavnom zvanju i radno mjesto izvanrednog 
profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske 
znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija 
 
2. Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor nastavnika   u znanstveno-nastavno zvanje iz točke 1. u 
sastavu: 
 
 1. Prof.dr.sc. Alen Lovrenčić, predsjednik 
 2. Prof.dr.sc. Dragutin Kermek, član 
 3. Prof.dr.sc. Marin Đurek, član 
 
     Točka 11. 
 
Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije Ivane Đurđević 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 120.  Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 66. Statuta Fakulteta 
organizacije i informatike i članka 50. i 53. Pravilnika o poslijediplomskom znanstvenom studiju u FOI 
donosi: 
 
     O  D  L  U  K  U 
  
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije IVANE ĐURĐEVIĆ, pod naslovom:  
INTELIGENTNE METODE U PRILAGODBI SUSTAVA ELEKTRONIČKOG UČENJA PREFERENCAMA I 
STILOVIMA UČENJA STUDENATA u sastavu: 
 
 1. Prof.dr.sc. Blaženka Divjak, predsjednica 
 2. Prof.dr.sc. Božidar Kliček, mentor i član 
 3. Prof.dr.sc. Marijana Zekić Sušac, članica 
 4. Doc.dr.sc. Marko Jurčić, član 
 5. Prof.dr.sc. Mirko Čubrilo, član 
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        Točka 12. 
 
Imenovanje stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Vinka Zebića 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 116. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 66. Statuta Fakulteta 
organizacije i informatike  i članka 40. i 41. Pravilnika o poslijediplomskom znanstvenom studiju u FOI 
donosi: 
     O  D  L  U  K  U  
 
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu magistarskog rada VINKU ZEBIĆU, studentu 
poslijediplomskog znanstvenog studija Informacijske znanosti MB- 675/95. pod naslovom: 
STRATEŠKO PLANIRANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA OBRANE u   sastavu: 
 
 1. Prof.dr.sc. Željko Dobrović, predsjednik 
 2. Prof.dr.sc. Josip Brumec, mentor i član 
 3. Prof.dr.sc. Neven Vrček, član 
 
        Točka 13.  
 
Izvješće stručnog povjerenstva o ocjenu podobnosti  kandidata i pogodnosti teme magistarskog 
rada 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, temeljem 
članka 116. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članak 66. Statuta Fakulteta 
organizacije i informatike i članka 16. Pravilnika o poslijediplomskom znanstvenom studiju u FOI 
donosi: 
     O  D  L  U  K  U  
 
 13.1. Prihvaća se prijavljena tema magistarskog rada MILJENKU HEDERIĆU, studentu 
poslijediplomskog znanstvenog studija Menadžment poslovnih sustava MB-MPS-78/04. pod 
naslovom: POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TVRTKI PRIMJENOM BENCHMARKETING METODE. 
 
Za mentora se studentu kod izrade magistarskog rada imenuje prof.dr.sc. Tihomir Hunjak. 
 
13.2. Prihvaća se prijavljena tema magistarskog rada MILETIĆ DANIJELU, studentu poslijediplomskog 
znanstvenog studija Menadžment poslovnih sustava MB-MPS-12/03. pod naslovom: UPRAVLJANJE 
ODNOSIMA S KLIJENTIMA NA TRŽIŠTU INVESTICIJSKIH FONDOVA U RH. 
 
Za mentora se studentu kod izrade magistarskog rada imenuje prof.dr.sc. Neven Vrček.  
 
13.3. Privaća se prijavljena tema  magistarskog rada MIROSLAVU MILIČIĆU, studentu 
poslijediplomskog znanstvenog studija Menadžment poslovnih sustava MB-MPS-150/04. pod 
naslovom: OBLIKOVANJE MODELA IZGRADNJE VJERNOSTI KUPACA U TRGOVINI TEHNIČKOM ROBOM 
NA TEMELJU ISTRAŽIVANJA ČINITELJA NJIHOVOG ZADOVOLJSTVA. 
 
Za mentora se studentu kod izrade magistarskog rada imenuje prof.dr.sc. Goran Bubaš, a za 
sumentora doc.dr.sc. Damir Dobrinić. 
                      
13.4. Prihvaća se prijavljena tema magistarskog rada MARINI KOŠIR, studentici poslijediplomskog 
znanstvenog studija Menadžment poslovnih sustava MB-MPS-79/04. pod naslovom: IZGRADNJA 



POSLOVNE STRATEGIJE, PODRŽANE INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKOM TEHNOLOGIJOM, u MALIM 
I SREDNJIM PODUZEĆIMA. 
 
Za mentora se studentici kod izrade magistarskog rada imenuje prof.dr.sc. Marijan Cingula. 
 
13.5. Prihvaća se prijavljena tema magistarskog rada MILICI ŠARAVANJA, studentici poslijediplomskog 
znanstvenog studija Informacijske znanosti MB- IS-663/95 pod naslovom: MODELI I ISKUSTVA 
UNAJMLJIVANJA ICT POTPORE. 
 
Za mentora se studentici kod izrade magistarskog rada imenuje prof.dr.sc. Zdravko Krakar. 
 
     Točka  14. 
Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni završnog rada 
 
Fakultetsko vijeće Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu ,temeljem 
članka 73.stavka 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 66. Statuta 
Fakulteta organizacije i informatike Varaždin i članka 35., 36. i 37 Pravilnika o poslijediplomskom 
specijalističkom studiju u FOI donosi: 
 

        O  D  L  U K  U 
         I 
14.1.Prihvaća se pozitivna ocjena završnog rada VLADI BAKŠAJU, studentu poslijediplomskog 
specijalističkog studija Menadžment poslovnih sustava MB-52/07. pod naslovom: POSLOVNA 
STRATEGIJA SIGURNOSTI CRPILIŠTA PITKE VODE. 
           II 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za obranu završnog rada iz točke I. u sastavu: 
 
 1. Prof.dr.sc. Željko Hutinski, predsjednik 
 2. Prof.dr.sc. Miroslav Bača, član 
 3. Prof.dr.sc. Zdravko Krakar, član 
 
Datum obrane završnog rada Vlade Bakšaja odredit će se naknadno. 
 
14.2. Prihvaća se pozitivna ocjena završnog  rada TOMISLAVU PAVLICU, studentu poslijediplomskog 
specijalističkog studija Menadžment poslovnih sustava MB-18/06. pod naslovom: UVOĐENJE 
SUSTAVA UPRAVLJANJA ODNOSIMA S KLIJENTIMA U VABA d.d. BANCI VARAŽDIN. 
 
     II 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za obranu završnog rada  Tomislava Pavlica u sastavu: 
 
 1. Prof.dr.sc. Neven Vrček, predsjednik 
 2. Doc.dr.sc. Damir Dobrinić, član 
 3. Prof.dr.sc. Goran Bubaš, član 
        
Obrana završnog rada Tomislava Pavlica održat će se 3. ožujka 2010. godine u Vijećnici Fakulteta 
organizacije i informatike Varaždin, Pavlninska 2 s početkom u 11,00 sati. 
 
 
               D  E  K  A  N : 
 
        Prof.dr.sc. Tihomir Hunjak 


