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POVJERENSTVO ZA PRAĆENJE I OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA 
 

- IZVJEŠĆE O RADU ZA AKADEMSKU GODINU 2018./2019. 
 
 
 

Aktivnost Odgovornost 
Rok 

provedbe 
Dokument 

Podloga za 
aktivnost, 
osigurava 

voditeljica Ureda za 
kvalitetu 

Kontrola Provedba 

Nadzor nad 
provedbom revizije 

dokumenata 
sustava kvalitete 

Povjerenstvo za 
kvalitetu 

srpanj 
2019. 

Izvješće o 
provedenoj reviziji 

dokumentacije 

Završno izvješće o 
nesukladnosti, rezultati 

interne prosudbe 
Dekan 

suradnja Povjerenstva i 
Ureda za kvalitetu na 

izradi Pravilnika o 
organizaciji sustava 

kvalitete viskog 
obrazovanja na 
Građevinskom i 
arhitektonskom 
fakultetu Osijek 

Pravilnik usvojen na 
208. sjednici 

Fakultetskog vijeća, 12. 
studenog 2019. godine 
http://vijece.gfos.hr/ind
ex.php/2019/11/07/218
-redovita-sjednica-fv-

11-19/   

Revizija Plana rada 
u skladu s 
Izvješćem 

reakreditacijske 
komisije i 

Fakultetskog 
očitovanja 

Povjerenstvo za 
kvalitetu 

mjesec dana 
po izradi 

očitovanja 

Zapisnik sa sastanka 
Povjerenstva za 

kvalitetu 

Izvješće stručnog 
povjerenstva u 

postupku reakreditacije 
Dekan 

nije provedeno, nove 
aktivnosti su 

provedene bez revizije 
Plana rada (Zapisnik 

sa 6. i 7. sastanka 
Povjerenstva) 

Provesti pilot 
projekt – vanjsko 

vrednovanje 

Povjerenstvo za 
kvalitetu 

srpanj 
2019. 

Izvješće o kriterijima i 
rezultatima 

Analize sveučilišne 
ankete za razdoblje 
proteklih 5 godina 

Prodekanica za 
nastavu 

projekt pripremljen i 
strukturiran, prijedlog 

iznesen Dekanu 

http://vijece.gfos.hr/index.php/2019/11/07/218-redovita-sjednica-fv-11-19/
http://vijece.gfos.hr/index.php/2019/11/07/218-redovita-sjednica-fv-11-19/
http://vijece.gfos.hr/index.php/2019/11/07/218-redovita-sjednica-fv-11-19/
http://vijece.gfos.hr/index.php/2019/11/07/218-redovita-sjednica-fv-11-19/
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nastave i 
nastavnika –  
5 nastavnika 

Odbor za 
nastavu 

vrednovanja nastave 
i nastavnika  

tijekom sastanka 13.5. 
2019., Zapisnik sa 6. 

sastanka 

Organizirati i 
provesti radionicu 
za unaprjeđenje 

znanstvenog rada 
Kako recenzirati 
rad u časopisu? 

Povjerenstvo za 
kvalitetu 

Voditeljica 
knjižnice GFOS 

Urednica 
časopisa e-gfos 

lipanj 
2019. 

Izvješće o održanoj 
radionici 

Strategija razvitka 
Građevinskog fakulteta 

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

Ured za kvalitetu 
GFOS 

Prodekan za 
znanost i 

poslijediplomske 
studije 

nije 
provedeno,_planira 

se u sljedećem 
razdoblju 

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 

akademske 
godine 

2018/2019 

Zapisnik sa sastanka 
Povjerenstva za 

kvalitet 

Strategija razvitka 
Građevinskog fakulteta 

Osijek 2016.-2020. 

Ured za kvalitetu 
GFOS 

Prodekanica za 
nastavu 

provedeno, 
sastanci održani 

30.5.2019. i 
individualni s 

temom pokretanja 
studentskog 

časopisa, zapisnik 
sa 7. sastanka 
Povjerenstva 

 

Izrada Plana rada 
za akademsku 

godinu 2019/2020 

Povjerenstvo za 
kvalitetu 

rujan 
2019. 

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 2019. 

Izvješće o radu za 
ak. 2018./2019. 

Povjerenstvo za 
kvalitetu 

listopad 
2019. 

Izvješće o 
provedenim 

aktivnostima u okviru 
sustava kvalitete na 

GF Osijek za 
akademsku godinu 

2018/2019 

Priručnik kvalitete 

Dekan, 
Fakultetsko 

vijeće 
Ured za kvalitetu 

studeni 2019. 

 
U Osijeku 28. studenog 2018. godine            izv.prof.dr.sc. Dina Stober 

predsjednica Povjerenstva 


