Povjerenstvo za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete
visokog obrazovanja Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti

Godišnje izvješće o radu Povjerenstva
u akademskoj 2013./14. godini

Sukladno Planu rada Povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete za akademsku
2013./14. godinu donosimo sljedeće izvješće o provedenim aktivnostima:

•

reakreditacija Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti

•

praćenje kvalitete nastave i praćenje napredovanja studenata kroz analize uspješnosti na
ispitnim rokovima (zimski, ljetni, sveukupno)

•

provedba Jedinstvene sveučilišne studentske ankete

•

međunarodna suradnja

•

podrška studentima s invaliditetom

•

izvannastavne aktivnosti studenata

•

sudjelovanje na Smotri Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

•

izvješće o radu knjižnice

Postupak reakreditacije visokih učilišta proveden je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti
od 7. do 8. travnja 2014. temeljem godišnjeg plana Agencije za znanost i visoko obrazovanje za
akademsku 2013./14. godinu. Stručno povjerenstvo za reakreditaciju je nakon uvida u Samoanalizu
Fakulteta te obavljenog posjeta Osijeku i Slavonskom Brodu, tijekom kojega su održali kratke
sastanke s upravom, nastavnicima, administrativnim osobljem i studentima, dostavilo svoje izvješće
u kojem su ocijenili standarde (upravljanje visokim učilištem i osiguravanje kvalitete, studijski
programi, studenti, nastavnici, znanstvena i stručna djelatnost, mobilnost i međunarodna suradnja i
resursi) te stupanj provedbe navedenih standarda. Znanstvena i stručna djelatnost kao i mobilnost i
međunarodna suradnja područja su na koja bi se Fakultet trebao više fokusirati pa je stoga potrebno
te aktivnosti uvrstiti u Plan rada Povjerenstva za akademsku 2014./15. godinu.
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Prema izvješću o održanoj nastavi u akademskoj 2013./14. 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 16. rujna 2013. godine i nakon toga objavljen na
web stranici Fakulteta. 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 brojne osnovne škole i dječje vrtiće u
Osijeku i Slavonskom Brodu.
Kroz analizu uspješnosti studenata na ispitnim rokovima u akademskoj 2013./14. godini na
integriranom preddiplomskom i diplomskom Učiteljskom studiju vidljiva je prolaznost na svim
kolegijima veća od 60%, na preddiplomskom studiju Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja
prolaznost također prelazi 60% na svim kolegijima, dok je na diplomskom studiju Ranoga i
predškolskog odgoja i obrazovanja prolaznost na svim kolegijima preko 80%.

U nadležnosti Povjerenstva za kvalitetu i Centra za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog
obrazovanja Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku u svibnju i lipnju 2014. godine provedena je
Jedinstvena sveučilišna studentska anketa putem koje su studenti imali priliku izraziti svoj stav o
kvaliteti nastave izvedene tijekom akademske 2013./14. godine. Fakultet za odgojne i obrazovne
znanosti je uz solidnu izlaznost studenata, ostvario i vrlo dobre izlazne rezultate. Anketi je
pristupilo 800 studenata koji su ocijenili nastavnike i suradnike s prosječnom ocjenom 4,55.

Na temelju Izvješća o međunarodnoj i međusveučilišnoj suradnji u 2013./14. 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.

Izvannastavne aktivnosti studenata Povjerenstvo je analiziralo kroz izvješće Studentskog zbora,
izvješća voditelja godišta tijekom akademske 2013./14. godine te pojedinačna izvješća nastavnika o
različitim aktivnostima u koje su bili uključeni naši studenti. Iz svega je vidljiva velika uključenost
naših studenata i u izvannastavnim aktivnostima kao što su organiziranje humanitarnih akcija u
Osijeku i Slavonskom Brodu (studenti su se u velikom broju odazvali humanitarnim akcijama za
pomoć poplavljenim područjima u lipnju 2014.), 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 i studentsko putovanje u Budimpeštu, 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.

Početkom prosinca 2013. godine Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti sudjelovao je na 17.
Smotri Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku gdje je kroz niz promotivnih aktivnosti
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predstavljen rad Fakulteta široj društvenoj zajednici. Povjerenstvo predlaže za sljedeću akademsku
godinu 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 Povjerenika za studente s invaliditetom dr. sc. Željka Račkog u akademskoj
2013./14. godini odrađene su brojne aktivnosti koje su uključivale izložbe (Učitelj i učenik – radovi
djece iz OŠ Josipa Matoša iz Vukovara i Centra za odgoj i obrazovanje Ivan Štark u Osijeku),
pozvana predavanja (Građanski odgoj i civilne inicijative u sustavu obrazovanja održala je Anica
Fumić, nastavnica iz OŠ Fran Krsto Frankopan iz Osijeka, Prevencija i liječenje bolesti dojke s
ciljem prevencije invaliditeta održala je dr. Samardžić iz Zavoda za javno zdravstvo, Kultura
donorstva održala je izv. prof. dr. sc. Margita Pavleković te Opasnost od minsko eksplozivnih
sredstava održao je voditelj podružnice Hrvatskog centra za razminiranje Dubravko Krušarovski) te
su održana brojna skupna i individualna savjetovanja sa studentima i nastavnicima. Dr. sc. Željko
Rački predstavio je studentima hrvatski znakovni jezik i obilježio sve nastavničke kabinete
natpisima na brajici.
Odlukom Fakultetskom vijeća u ožujku 2014. godine za Povjerenika za studente s invaliditetom na
dvogodišnje razdoblje izabrana je dr. sc. Lara Cakić, viša asistentica.

S ciljem podizanja kvalitete svojih usluga u akademskoj 2013/14. godini knjižnica Fakulteta za
odgojne i obrazovne znanosti provodila je sljedeće aktivnosti: sustavno nabavljanje obvezne i
izborne literature u skladu s nastavnim planovima i programima, računalna obrada knjižnične građe,
promicanje usluga međuknjižnične posudbe te edukacije korisnika u vidu pretraživanja baza
podataka i drugih izvora informacija.
U akademskoj 2013./14. godini korisnicima knjižnice osigurana je nova računalna oprema te
pretplate na dvije baze podataka: Sage Premier i Emerald Insight (zbirke: Emerald Library Studies
eJournals collection i Emerald Educational eJournal collection).

U Osijeku, 13. veljače 2015.

Dekan
(u.z. za predsjednika Povjerenstva za kvalitetu)
izv. prof. dr. sc. Damir Matanović
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