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POVJERENSTVO ZA PRAĆENJE I OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA 
 

- PLAN RADA ZA AKADEMSKU GODINU 2019./2020. 
 
 

Aktivnost Odgovornost 
Rok 

provedbe 
Dokument 

Podloga za aktivnost, 
osigurava voditeljica 

Ureda za kvalitetu 
Kontrola 

Nadzor nad provedbom revizije 
dokumenata sustava kvalitete 

Povjerenstvo za 
kvalitetu 

veljača 
2020. 

Izvješće o 
rezultatima 

interne 
prosudbe 

Rezultati interne prosudbe Dekan 

Organizirati i provesti radionice za 
unaprjeđenje svih procesa za 
interesne skupine (nastavnici, 
studenti, vanjski suradnici, 
poslodavci i ostali) 
 Kako recenzirati rad u časopisu?  
 Kako izraditi rad za konferenciju?  
 Kako izraditi portfolio? 
 Kako do financiranja ideja iz EU 
fondova? 
 Gradilišna skica 
 Odakle da učim? 
(naslov i sadržaj radionice se može 
mijenjati) 

Povjerenstvo za 
kvalitetu 

Voditeljica 
knjižnice GFOS 

Urednica 
časopisa e-gfos 

tijekom ak.god. 
2019/2020 

Izvješće o 
održanoj 
radionici 

Strategija razvitka 
Građevinskog fakulteta Osijek 

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

Ured za kvalitetu 
GrAFOS 
Dekan 

Prodekani 

Izrada prvog redovitog Izvješća za 
Ured za kvalitetu GRAFOS-a 

Povjerenstvo za 
kvalitetu 

ožujak 2020. 

Izvješće o 
statusu 

aktivnosti iz 
Plana rada za 
akademsku 
2019/2020 

godinu 

Pravilnik o organizaciji sustava 
kvalitete visokog obrazovanja 

na Građevinskom i 
arhitektonskom fakultetu 

Osijek 
Plan rada za akademsku 

godinu 2019/2020. 

Ured za kvalitetu 
GrAFOS 

Suradnja Povjerenstva i voditelja 
projekta Održivi model stručne 

prakse na Građevinskom i 
arhitektonskom fakultetu Osijek - 

PRAG 

Povjerenstvo za 
kvalitetu 

voditeljica 
projekta PRAG 

tijekom ak.god. 
2019/2020 

Izvješća u 
projektu PRAG 

Projektna prijava i Ugovor Voditelj projekta 
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Izrada smjernica za Strategiju 
razvitka Građevinskog i 

arhitektonskog fakulteta Osijek 
2021.-2025. 

Povjerenstvo za 
kvalitetu 

srpanj 2020. 

Smjernice za 
izradu 

Strategije 
razvitka 

GrAFOS-a 

Strateški dokumenti iz 
područja kvalitete, visokog 

obrazovanja, znanosti, 
građevinarstva, arhitekture i 

prostornog uređenja i razvoja, 
kulture te ostali 

Ured za kvalitetu 
GrAFOS 

Održavanje sastanaka sa 
studentima predstavnicima 

studijskih godina radi informiranja o 
nastavi i studiranju 

Povjerenstvo za 
kvalitetu 
Studenti 

predstavnici 
studijskih 
godina 

Studentske 
udruge 

najmanje tri 
puta tijekom 
akademske 

godine 
2019/2020 

Zapisnik sa 
sastanka 

Povjerenstva za 
kvalitetu 

Strategija razvitka 
Građevinskog fakulteta Osijek 

2016.-2020. 

Ured za kvalitetu 
GrAFOS 

Prodekanica za 
nastavu 

Izrada drugog redovitog Izvješća za 
Ured za kvalitetu GRAFOS-a 

Povjerenstvo za 
kvalitetu 

rujan 2020. 

Izvješće o 
statusu 

aktivnosti iz 
Plana rada za 
akademsku 
2019/2020 

godinu 

Pravilnik o organizaciji sustava 
kvalitete visokog obrazovanja 

na Građevinskom i 
arhitektonskom fakultetu 

Osijek 
Plan rada za akademsku 

godinu 2019/2020. 

Ured za kvalitetu 
GrAFOS 

Izrada Plana rada za akademsku 
godinu 2020/2021 

Povjerenstvo za 
kvalitetu 

rujan 
2020. 

Plan rada za 
akademsku 

godinu 
2020/2021 

Strategija razvitka 
Građevinskog fakulteta Osijek 

2016.-2020. 
Godišnji plan aktivnosti Centra 

za kvalitetu UNIOS 

Ured za kvalitetu 
GrAFOS 

Izvješće o radu za ak. 2019/2020 
Povjerenstvo za 

kvalitetu 
listopad 2020. 

Izvješće o 
provedenim 

aktivnostima u 
okviru sustava 

kvalitete na 
GrAFOS Osijek 
za akademsku 

godinu 
2019/2020 

Priručnik kvalitete 
Dekan, 

Fakultetsko vijeće 
Ured za kvalitetu 

 
U Osijeku 3. prosinca 2019. godine            izv.prof.dr.sc. Dina Stober 

predsjednica Povjerenstva 


