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            Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

UČITELJSKI FAKULTET U OSIJEKU 
31000 Osijek, Ulica cara Hadrijana 10 

Telefon:   031 321-700, faks: 031 321-899 

OIB 28082679513,  MB 1404881,  žiro račun: 2500009-1102044575 
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Povjerenstvo za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete  

visokog obrazovanja Učiteljskog fakulteta u Osijeku 

 

 

Fakultetskom vijeću Učiteljskog fakulteta u Osijeku 

 

 

Godišnje izvješće o radu Povjerenstva 

u akademskoj 2012./13. godini 

 
Sukladno Planu rada Povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete za akademsku 

2012./13. godinu donosimo sljedeće izvješće o provedenim aktivnostima: 

 

• sudjelovanje na Smotri Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

• praćenje kvalitete nastave i praćenje napredovanja studenata kroz analize uspješnosti 

na ispitnim rokovima (zimski, ljetni, sveukupno) 

• izobrazba nastavnika i stručno-administrativnog osoblja 

• izvješće o međunarodnoj suradnji 

• izvješće o znanstveno-istraživačkom i stručnom radu 

• izvješće o podršci studentima s invaliditetom 

• izvannastavne aktivnosti studenata 

• izvješće o radu knjižnice 

• izborna skupština Alumni kluba 

 

 

 

Početkom prosinca 2012. godine Učiteljski fakultet u Osijeku je u organizaciji dr.sc. Željka 

Račkog sudjelovao na redovitoj 16. Smotri Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

gdje je kroz niz promotivnih aktivnosti predstavljen rad Fakulteta široj društvenoj zajednici. 

Povjerenstvo je na temelju Izvješća o sudjelovanju na 16. Smotri predlaže za sljedeću ak. 

godinu 2013./14. formiranje radne skupine za pripremu aktivnosti na Smotri Sveučilišta te 

uključivanje studenata u osmišljavanje promidžbe Fakulteta, što su oni sami i naveli kao 

prijedlog.  

 

 

Prema izvješću o održanoj nastavi u akademskoj 2012./13. godini, Povjerenstvo utvrđuje da 

je nastava na svim studijskim godinama održana u skladu s Izvedbenim planom nastave koji 

je prihvaćen na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 28. rujna 2012. godine i nakon toga 

objavljen na web stranici Fakulteta www.ufos.hr. Većina studenata redovito je izvršavala sve 

svoje obveze tijekom akademske godine te nisu navodili probleme u polaganju kolokvija i 

ispita. U sklopu nastave redovito je održavana i terenska nastava tijekom koje su studenti 

posjetili Montessori i Waldorfsku školu u Zagrebu, dječji vrtić Jarun u Zagrebu, HNK u 

Osijeku te brojne osnovne škole i dječje vrtiće u Osijeku i Slavonskom Brodu. 
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Kroz analizu uspješnosti studenata na ispitnim rokovima u akademskoj 2012./13. godini na 

integriranom preddiplomskom i diplomskom Učiteljskom studiju vidljiva je prolaznost na 

svim kolegijima veća od 60%, a na većini kolegija je i 100%. Na preddiplomskom studiju 

Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja prolaznost također prelazi 60% na svim 

kolegijima, a na većini 100%, dok je na diplomskom studiju Ranoga i predškolskog odgoja i 

obrazovanja prolaznost na svim kolegijima preko 80%. 

 

 

Povjerenstvo je predložilo plan usavršavanja djelatnika u 2012./13. godini te je od planiranih 

šest tema, realizirano četiri i to: Osposobljavanje nastavnog osoblja u radu s nastavničkim 

portalom ISVU sustava, Pretraživanje baza podataka, Obuka nastavnog osoblja za rad u 

sustavu MOODLE, Edukacija za rad sa studentima s invaliditetom. Prva tri programa  

predavači su održali više puta tijekom akademske godine 2012./13. u obliku individualnih 

predavanja/konzultacija. Edukacija za rad sa studentima s invaliditetom održana je kao 

jednodnevna izobrazba (predavanja i radionice) u trajanju 7 nastavnih sati, gdje je 

sudjelovalo 49 nastavnika. Zaključak  Povjerenstva je kako treba kontinuirano nastaviti s 

podizanjem kvalitete i kroz ovakve oblike stručnog usavršavanja te od svih Odsjeka tražiti 

prijedloge za osmišljavanje novih oblika stručnog usavršavanja djelatnika u sljedećoj 

akademskoj godini. 

 

 

Na temelju Izvješća o međunarodnoj i međusveučilišnoj suradnji u 2012./13. članovi 

Povjerenstva složili su se kako su uspostavljeni temelji za buduću suradnju na međunarodnim 

projektima za financiranje iz europskih fondova što se ujedno poklapa i sa smjernicama 

Fakulteta i Sveučilišta o međunarodnoj suradnji te pridonosi prepoznatljivošću institucije u 

europskim okvirima. 

 

Prema Izvješću za akademsku 2012./13. godinu o znanstveno-istraživačkom i stručnom radu 

na Učiteljskom fakultetu u Osijeku održani su sljedeći skupovi: 

1. Radionica LUCIDE - Jezici u urbanim zajednicama - raznolikost i jedinstvo za Europu, 5.  

    travnja 2013.  - nositelj Institut za obrazovanje u Londonu, a Učiteljski fakultet u   

    ovom programu cjeloživotnoga obrazovanja sudjeluje kao partner. 

2. Međunarodna studentska konferencija Veliki dječji književnici/ice kao univerzalni kapital, 

    Slavonski Brod, 18. i 19. travnja 2013. 

3. Četvrti međunarodni znanstveni kolokvij Matematika i dijete -  Kako učiti i poučavati   

    Matematiku,  19. i 20. travnja 2013. 

Svim djelatnicima redovito se upućuju pozivi za prijavu na otvorene natječaje u okviru IPA i 

FP7 i brojne međunarodne fondove. Od prijavljenih projekata, u akademskoj 2012./13. godini 

s provedbom je započeo projekt Unaprjeđenje položaja djece baranjskih Roma u odgoju i 

obrazovanju. Djelatnici fakulteta upoznati su s otvorenim pozivima na natječaje Hrvatske 

zaklade za znanost, kao i druge natječaje i stipendije. Financijsku potporu Sveučilišta J. J. 

Strossmayera u Osijeku za projekte za mlade istraživače (docente) ostvarila su tri projekta:  

1. doc.dr.sc. Tihomir Vidranski: Kinantropološke karakteristike djece sa kohlearnim   

    implantatom  

2. doc.dr.sc. Emina Berbić Kolar: Posavski govori slavonskog dijalekta  

3. doc.dr.sc. Marija Sablić: Visoko učilište i osnovne škole u regiji kao partneri u  

    osposobljavanju učitelja za provedbu kurikuluma Građanskog odgoja i obrazovanja u 1. i  

    2. ciklusu obveznog odgoja i obrazovanja 

 

 

Izvannastavne aktivnosti studenata Povjerenstvo je analiziralo kroz izvješće Studentskog 

zbora, izvješća voditelja godišta tijekom akademske godine 2012./13. te pojedinačna izvješća 

nastavnika o različitim aktivnostima u koje su bili uključeni naši studenti. Iz svega je vidljiva 
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velika uključenost naših studenata i u izvannastavnim aktivnostima kao što su organiziranje 

humanitarnih akcija u Osijeku i Slavonskom Brodu, sudjelovanje u dobrovoljnom davanju 

krvi, organizaciji međunarodne studentske konferencije u Slavonskom Brodu Veliki dječji 

književnici/ice kao univerzalni kapital, organizaciji putovanja na Međunarodni sajam knjiga i 

učila - Interliber u Zagrebu, volontiranju, itd. Povjerenstvo će nastaviti pratiti izvannastavne 

aktivnosti te predlaže Studentskom zboru izradu plana aktivnosti za sljedeću akademsku 

godinu kako bi Fakultet mogao pružiti što kvalitetniju potporu ovim aktivnostima i poticati 

humanost i  kreativnost naših studenata. 

 

 

Prema izvješću Povjerenika za studente s invaliditetom dr. sc. Željka Račkog u ak. 

2012./13.g. odrađene su brojne aktivnosti koje su uključivale predavanja namijenjena 

studentima i nastavnicima (Visokoškolsko obrazovanje studenata s invaliditetom, Integracija 

nije inkluzija koje je održala pravobraniteljica Anka Slonjšak, Pomoćnici u odgoju i 

obrazovanju  održao je Ivan Cvitanović), organizirano predstavljanje zbornika radova 

pravobraniteljice za djecu Zaštita prava i interesa djece s problemima u ponašanju,  

nabavljena je posebna oprema (govorni kalkulator, set za geometriju) za potrebe rada 

nastavnika i studenata, a sve u svrhu podizanje kvalitete studiranja osoba s invaliditetom. Isto 

tako, Povjerenik je održao i brojna individualna savjetovanja za studente i za nastavnike.  

 

 

Knjižnica Učiteljskog fakulteta svake godine bilježi rast knjižnične građe, te sada ukupni 

fond  na kraju akademske 2012/13. godine iznosi 6600 jedinica knjižne građe Fakulteta, što je 

važno jer ukazuje na kontinuitet i stalnu tendenciju rasta. Tijekom ak. 2012./13. god. poseban 

je naglasak stavljen na promicanje međuknjižnične posudbe što je omogućilo lakši pristup i 

knjižnoj građi koja se ne nalazi u našoj knjižici, a neispravna oprema zamijenjena je novom 

(računala, skener). U knjižnici predviđaju provesti istraživanje o zadovoljstvu korisnika 

knjižničnim uslugama, što Povjerenstvo pozdravlja i namjerava uvrstiti u plan za sijedeću 

akademsku godinu. 

 

 

Na poticaj Povjerenstva pokrenuto je osnivanje Alumni kluba – Udruge diplomiranih 

studenata Učiteljskog fakulteta u Osijeku, izrađen je i usvojen Satut Udruge te su poduzete 

aktivnosti upoznavanja akademske zajednice s ciljevima i svrhom Udruge. Predsjednica 

Alumni kluba je doc. dr. sc. Marija Sablić. Povjerenstvo predlaže provođenje aktivnosti 

kojima bi se u idućoj akademskoj godini unaprijedila prepoznatljivosti Alumni kluba u 

akademskoj zajednici kroz organiziranje različitih predavanja i tribina.  

 

 

U Osijeku, 4. listopada 2013. 

 

 

 

       izv. prof. dr .sc. Margita Pavleković 

predsjednica Povjerenstva za 

unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete 

visokog obrazovanja 


