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POVJERENSTVO ZA PRAĆENJE I OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA 
 

- IZVJEŠĆE O RADU ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018. 
 
 
 

Aktivnost Odgovornost 
Rok 

provedbe 
Dokument 

Podloga za 
aktivnost, 
osigurava 

voditeljica Ureda za 
kvalitetu 

Kontrola Provedba 

Pregled postupaka 
i obrazaca u Knjizi 

procedura, 
prijedlog novih i 

revizije postojećih 
prema normi HRN 
EN ISO 9001:2015 

i ESG 

Povjerenstvo za 
kvalitetu 

kontinuirano 
akademska 

godina  
2017/ 2018. 

Zapisnik sa sastanka 
Povjerenstva za 

kvalitetu 

Knjiga procedura 
Priručnik kvalitete 

Dokumenti iz redovitog 
poslovanja po potrebi 

Strategija razvitka 
Građevinskog fakulteta 

Osijek 2016.-2020. 
5.4. Strateški cilj 2: 

Zadatak 2.3 

Ured za kvalitetu 
GFOS 

provedeno tijekom 
interne prosudbe – 

predložene 
preventivne/popravne 
radnje u opsegu 20% 

(procjena) 

Revizija Priručnika  
kvalitete i 

usklađivanje s 
aktualnim 

postupcima 

Povjerenstvo za 
kvalitetu 

Voditeljica 
Ureda za 
kvalitetu 

kontinuirano 
akademska 

godina  
2017/ 2018. 

Zapisnik sa sastanka 
Povjerenstva za 

kvalitetu 

Knjiga procedura 
Priručnik kvalitete 

Dokumenti iz redovitog 
poslovanja po potrebi 

Strategija razvitka 
Građevinskog fakulteta 

Osijek 2016.-2020. 
5.4. Strateški cilj 2: 

Zadatak 2.3 

Dekan 

provedeno tijekom 
interne prosudbe – 

predložene 
preventivne/popravne 
radnje u opsegu 20% 

(procjena)  

Revizija 
dokumenata na 
mrežnoj stranici 
GFOS izbornik 
Osiguravanje 

kvalitete-Dokumenti 

Povjerenstvo za 
kvalitetu 

Stručni suradnik 
CARNET sistem 

inženjer 

kontinuirano 
akademska 

godina  
2017/ 2018. 

Zapisnik sa sastanka 
Povjerenstva za 

kvalitetu 

Knjiga procedura 
Priručnik kvalitete 

Dokumenti iz redovitog 
poslovanja po potrebi 

Ured za kvalitetu 
GFOS 

provedeno tijekom 
interne prosudbe – 

predložene 
preventivne/popravne 
radnje u opsegu 5% 

(procjena)  
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Educiranje članova 
Povjerenstva za 

provođenje 
unutarnje prosudbe 

Predsjednica 
Povjerenstva za 

kvalitetu 

siječanj 
2018. 

Zapisnik sa sastanka 
Povjerenstva za 

kvalitetu - 
Evidencija internih 

auditora i ocjenitelja 
sustava kvalitete 

Strategija razvitka 
Građevinskog fakulteta 

Osijek 2016.-2020. 
5.4. Strateški cilj 

1:Zadatak 1.2 
5.5 Strateški cilj 2: 

Ljudski resursi Zadatak 
2.2. 

Ured za kvalitetu 
GFOS 

provedeno, 
certifikat za internog 
auditora doc.dr.sc. 
Dina Stober, dosje 

zaposlenika 
(sukladno Planu 

obrazovanja 
djelatnika za 2018. 
http://www.gfos.uni
os.hr/osiguravanje-
kvalitete-dokumenti 

) 

Izraditi mišljenje o 
Akcijskom planu 

unaprjeđenja 
kvalitete 

poslijediplomskog 
sveučilišnog studija 

za akademsku 
godinu 2017/2018 

Povjerenstvo za 
kvalitetu 
Voditelj 

poslijediplomski
h studija 

Povjerenstvo za 
poslijediplomske 

studije 

veljača 2018. 

Prijedlog Akcijskog 
plana unaprjeđenja 

kvalitete 
poslijediplomskog 

sveučilišnog studija 
za akademsku 

godinu 2017./2018. 

Pravilnik o 
poslijediplomskim 
studijima UNIOS 
Studijski program 
poslijediplomskog 

sveučilišnog studija 
građevinarstvo 

akademska godina 
2017./2018. 

Ured za kvalitetu 
GFOS 

Prodekanica za 
znanost i 

poslijediplomske 
studije 

provedeno, 
mišljenje 

dostavljeno 
prodekanici za 

znanost, 
usvojeno na 194. 
redovitoj sjednici  

Fakultetskog vijeća  
Građevinskog  

fakulteta  Osijek 
http://vijece.gfos.hr/i
ndex.php/2018/02/2

3/194-sjednica-2-
18/  

 

Izraditi preporuke 
za unaprjeđenje 

postupaka i 
obrazaca 

evidentiranja 
nastave u ISVU 

Povjerenstvo za 
kvalitetu 
Ured za 
studente 

travanj 2018. 
Zapisnik sa sastanka 

Povjerenstva za 
kvalitetu 

Priručnik kvalitete 

Ured za kvalitetu 
GFOS 

Prodekanica za 
nastavu 

u najavi elektronički 
sustav evidentiranja 
nastave izvan ISVU 

(prodekanica za 
nastavu i studente) 

Izraditi plan 
aktivnosti za 

podizanje razine 
informiranosti o 

sustavu za kvalitetu 
na GFOS 

Povjerenstvo za 
kvalitetu 

Predstojnici 
Zavoda 

travanj 2018. 
Zapisnik sa sastanka 

Povjerenstva za 
kvalitetu 

Priručnik kvalitete 
Strategija razvitka 

Građevinskog fakulteta 
Osijek 2016.-2020. 
5.4. Strateški cilj 1: 

Zadatak 1.1 

Voditeljica Ureda 
za kvalitetu 

Uprava 
Dekan 

provedeno tijekom 
interne prosudbe – 

predložene 
preventivne 

/popravne radnje u 
opsegu 10% 
(procjena) 

http://www.gfos.unios.hr/osiguravanje-kvalitete-dokumenti
http://www.gfos.unios.hr/osiguravanje-kvalitete-dokumenti
http://www.gfos.unios.hr/osiguravanje-kvalitete-dokumenti
http://vijece.gfos.hr/index.php/2018/02/23/194-sjednica-2-18/
http://vijece.gfos.hr/index.php/2018/02/23/194-sjednica-2-18/
http://vijece.gfos.hr/index.php/2018/02/23/194-sjednica-2-18/
http://vijece.gfos.hr/index.php/2018/02/23/194-sjednica-2-18/
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Provođenje 
unutarnje prosudbe 
i izrada Izvješća za 
nadzornu provjeru 

certifikacijskog 
audita prema normi 

HRN EN ISO 
9001:2015 

Povjerenstvo za 
kvalitetu 

Djelatnici sa 
završenom 

edukacijom za 
internog 
auditora 

svibanj 2018. 
Izvješće o 

provedenoj prosudbi 
UNI-OB-8-12 

Priručnik kvalitete, 
Terminski plan internih 
prosudbi za razdoblje 
1.9.2017.- 31.8.2018., 

Upravina ocjena 
sustava kvalitete za 

2017. godinu 
Naputak za provedbu 

internog audita 

Ured za kvalitetu 
GFOS 
Uprava 

29. svibnja,  
1. lipnja,  

10. i 12. srpnja 
2018. godine 

proveden interni 
audit  

http://www.gfos.uni
os.hr/interni-audit-

sustava-upravljanja-
kvalitetom 

 
5. lipnja 2018. 

proveden nadzorni 
audit sustava 

kvalitete prema 
HRN EN ISO 
9001:2015 

http://www.gfos.uni
un.hr/proveden-
nadzorni-audit-

sustava-kvalitete-
prema-hrn-en-iso-

90012015  
 

studeni 2018. 
UNIOS Izvješće o 

funkcioniranju i 
učinkovitosti 

sustava upravljanja 
kvalitetom 

Izraditi preporuke 
za unaprjeđenje 
nastave i rada 

nastavnika 

Povjerenstvo za 
kvalitetu 
Odbor za 
nastavu 

svibanj  
2018. 

Zapisnik sa sastanka 
Povjerenstva za 

kvalitetu 

Analize sveučilišne 
ankete za razdoblje 
proteklih 5 godina 

Ured za kvalitetu 
GFOS 

Prodekanica za 
nastavu 

nije provedeno 

Izraditi postupak i 
obrasce za izradu 

završnih i 
diplomskih radova 

Povjerenstvo za 
kvalitetu 
Odbor za 
završne i 

diplomske ispite 

svibanj  
2018. 

Knjiga procedura 
Priručnik kvalitete 
Knjiga procedura 

Ured za kvalitetu 
GFOS 

Prodekanica za 
nastavu 

studeni 2018. 
pripremne aktivnosti 
Odbora za završne i 

diplomske ispite 

http://www.gfos.unios.hr/interni-audit-sustava-upravljanja-kvalitetom
http://www.gfos.unios.hr/interni-audit-sustava-upravljanja-kvalitetom
http://www.gfos.unios.hr/interni-audit-sustava-upravljanja-kvalitetom
http://www.gfos.unios.hr/interni-audit-sustava-upravljanja-kvalitetom
http://www.gfos.uniun.hr/proveden-nadzorni-audit-sustava-kvalitete-prema-hrn-en-iso-90012015
http://www.gfos.uniun.hr/proveden-nadzorni-audit-sustava-kvalitete-prema-hrn-en-iso-90012015
http://www.gfos.uniun.hr/proveden-nadzorni-audit-sustava-kvalitete-prema-hrn-en-iso-90012015
http://www.gfos.uniun.hr/proveden-nadzorni-audit-sustava-kvalitete-prema-hrn-en-iso-90012015
http://www.gfos.uniun.hr/proveden-nadzorni-audit-sustava-kvalitete-prema-hrn-en-iso-90012015
http://www.gfos.uniun.hr/proveden-nadzorni-audit-sustava-kvalitete-prema-hrn-en-iso-90012015
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Organizirati i 
provesti radionicu 
za unaprjeđenje 

znanstvenog rada 
Kako recenzirati 
rad u časopisu? 

Povjerenstvo za 
kvalitetu 

Voditeljica 
knjižnice GFOS 

Urednica 
časopisa e-gfos 

lipanj 
2018. 

Izvješće o održanoj 
radionici 

Strategija razvitka 
Građevinskog fakulteta 

Osijek 2016.-2020. 
Strateški cilj 2 Ljudski 
resursi Zadatak 2.2. 

Ured za kvalitetu 
GFOS 

Prodekanica za 
znanost i 

poslijediplomske 
studije 

nije provedeno 

Održavanje 
sastanaka sa 
studentima 

predstavnicima 
studijskih godina 

radi informiranja o 
nastavi i studiranju 

Povjerenstvo za 
kvalitetu 
Studenti 

predstavnici 
studijskih godina 

Studentske 
udruge 

dva puta 
tijekom 

semestra 
akademske 

godine 
2017/2018. 
(od ljetnog 
semestra) 

Izvješće sa sastanka 
Strategija razvitka 

Građevinskog fakulteta 
Osijek 2016.-2020. 

Ured za kvalitetu 
GFOS Prodekan 

za nastavu 

održan jedan 
sastanak 

Zapisnik sa 
sastanka 

Povjerenstva za 
praćenje i 

osiguranje kvalitete 
svibanj 2018. 

Izrada Plana rada 
za akademsku 

godinu 2018/2019 

Povjerenstvo za 
kvalitetu 

rujan 
2018. 

Plan rada za 
akademsku godinu 

2018/2019 

Strategija razvitka 
Građevinskog fakulteta 

Osijek 2016.-2020. 
Godišnji plan aktivnosti 

Centra za kvalitetu 
UNIOS 

Ured za kvalitetu 
GFOS 

studeni 2018. 

Izvješće o radu za 
ak. 2017./2018. 

Povjerenstvo za 
kvalitetu 

listopad 
2018. 

Izvješće o 
provedenim 

aktivnostima u okviru 
sustava kvalitete na 

GF Osijek za 
akademsku godinu 

2017./2018. 

Priručnik kvalitete 

Dekan, 
Fakultetsko 

vijeće 
Ured za kvalitetu 

studeni 2018. 

 
U Osijeku 28. studenog 2018. godine            doc.dr.sc. Dina Stober 

predsjednica Povjerenstva 


