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POVJERENSTVO ZA PRAĆENJE I OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA 

 
REALIZACIJA  PLANA RADA ZA AK. 2013./2014. – 

 
Aktivnost  Odgovornost  Rok 

provedbe 
Dokument 1 Podloga za aktivnost, 

osigurava voditeljica 
Ureda za kvalitetu 

Kontrola  Realizacija  Potpis  

Praćenje i 
osiguravanje 
usavršavanja 
administrativnog i 
stručnog osoblja 

Povjerenstvo za 
kvalitetu 

Prosinac 
2013. 

Izvješće o 
realizaciji plana 
s ocjenom 
učinkovitosti 

Plan obrazovanja djelatnika Dekan, 
Ured za kvalitetu 

 
Realizirano 

 
Dokaz: izvješće o 
realizaciji plana s 

ocjenom učinkovitosti 

 

Provođenje 
unutarnje prosudbe 

Povjerenstvo za 
kvalitetu 

Siječanj 
2014. 

Izvješće o 
provedenoj 
prosudbi 

Priručnik kvalitete,  
Terminski plan internih 
prosudbi za razdoblje 
1.9.2013.-31.8.2014.,  
Upravina ocjena sustava 
kvalitete za 2012. godinu 
Naputak za provedbu 
internog audita 

Ured za kvalitetu Realizirano 
 

Dokaz: 
Završno izvješće o 

provedenoj prosudbi 

 

Analiza i 
istraživanje 
postupaka za 
ocjenu 
kompetencija 
nastavnog osoblja  
Osiguravanje i 
praćenje 
usavršavanja 
sveučilišnih 
nastavnika 
(cjeloživotno 
obrazovanje) 
 
 
 

Povjerenstvo za 
kvalitetu 

Ožujak 2014. Izvješće o 
analizi 
 
 
Prijedlog mjera 

Plan obrazovanja djelatnika Prodekanica za 
nastavu 

Ured za kvalitetu 

Nije realizirano, 
Preporuka: uvrstiti  u 
plan rada za iduće 

razdoblje 

 

                                            
1 Sve izrađene dokumente Povjerenstvo za kvalitetu analizira i usvaja na svojim sastancima te nakon toga obvezno šalje voditeljici Ureda za kvalitetu na 
epinteric@gfos.hr  



 

Revizija pokazatelja 
kvalitete2 

Povjerenstvo za 
kvalitetu 
Ured za 
kvalitetu 

Svibanj 2014. Prijedlog revizije 
pokazatelja 
kvalitete 

Strategija razvitka GFOS 
Izvješće o provedbi 
Strategije  
Izvješće o mjerama 
osiguravanja kvalitete u 
nastavi, Analiza 
učinkovitosti postupaka i 
mjera provedenih u nastavi 

Uprava, 
Ured za kvalitetu 

Fakultetsko 
vijeće 

Nije realizirano zbog 
usklađivanja revizije 
Priručnika i izrade 

Strategije s mandatom 
nove uprave Fakulteta, 

Preporuka:uvrstiti u 
plan rada za iduće 

razdoblje 

 

Istraživanje 
uspješnosti 
studiranja posebno 
uzroka 
nekvalitetnog, 
predugog i 
neefikasnog 
studiranja 

Povjerenstvo za 
kvalitetu 

 

Srpanj 2014. Izvješće s 
prijedlozima za 
poboljšanja 

Izvješća o provedbi 
Strategije  
Izvješće o mjerama 
osiguravanja kvalitete u 
nastavi, Analiza 
učinkovitosti postupaka i 
mjera provedenih u nastavi 
Izvješće o JSSA3  

Uprava 
Ured za kvalitetu 

Nije realizirano, 
Preporuka:uvrstiti u 
plan rada za iduće 

razdoblje 

 

Planiranje strategije 
unaprjeđenja 
kvalitete na 
Fakultetu 

Povjerenstvo za 
kvalitetu 

 

Rujan 2014. Prijedlog 
strateških ciljeva 
i zadataka 

Izvješća o provedbi 
Strategije  
 

Uprava, 
Fakultetsko 

vijeće 

Nije realizirano zbog 
usklađivanja revizije 
Priručnika i izrade 

Strategije s mandatom 
nove uprave Fakulteta, 

Preporuka:uvrstiti u 
plan rada za iduće 

razdoblje 

 

Izvješće o radu za 
ak. 2013./2014. 

Povjerenstvo za 
kvalitetu 

Listopad 
2014. 

Izvješće Izvješća o provedenim 
aktivnostima 

Dekan,  
Fakultetsko 

vijeće 

Realizirano 
Dokaz: Izvješće o 

kvaliteti za ak. 
2013./14. godinu 

 

 
 

Doc.dr.sc. Marija Šperac, v.r. 
 

Predsjednica Povjerenstva 

                                            
2 Analiza pokazatelja kvalitete koji se prate te na osnovu analize davanje mišljenja i prijedloga koje pokazatelje više nije potrebno pratiti/treba nastaviti pratiti te 
definirati nove pokazatelje kvalitete 
3 Jedinstvena sveučilišna studentska anketa 


