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POVJERENSTVO ZA PRAĆENJE I OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA 
PLAN RADA ZA AKADEMSKU GODINU 2020./2021. 

 
 

Aktivnost Odgovornost Rok provedbe Dokument 
Podloga za aktivnost, osigurava 

voditeljica Ureda za kvalitetu 
Kontrola 

Organizirati i provesti radionice za 
unaprjeđenje svih procesa za 
interesne skupine (nastavnici, 
studenti, vanjski suradnici, 
poslodavci i ostali) 
 Kako napisati i recenzirati rad u 
časopisu?  

 

Povjerenstvo za 
kvalitetu i Urednica 

časopisa e-GFOS 
ožujak 2022. 

Izvješće o 
održanoj 
radionici 

Strategija razvitka Građevinskog 
fakulteta Osijek 2016.-2020., Strateški 

cilj 2,  Ljudski resursi,  Zadatak 2.2. 

Ured za kvalitetu 
GrAFOS, 
Dekan i  

Prodekani 

Izmjena Upitnika za doktorande  
OB-8-18 (tijekom i nakon studija)  

Povjerenstvo za 
kvalitetu, Voditelj 
poslijediplomskog 

studija 

ožujak 2022. 
Izrađeni novi 

Upitnici  

Pravilnik o organizaciji sustava 
kvalitete visokog obrazovanja na 
Građevinskom i arhitektonskom 

fakultetu Osijek 

Ured za kvalitetu 
GrAFOS, Prodekan 

za znanost 

Izrada anketa za studente i 
nastavnike o mjerama poboljšanja 

sustava kvalitete 

Povjerenstvo za 
kvalitetu 

ožujak 2022. 

Izvješće o 
provedenoj 

anketi, zaključci i 
mjere rješavanja 

Pravilnik o organizaciji sustava 
kvalitete visokog obrazovanja na 
Građevinskom i arhitektonskom 

fakultetu Osijek 

Ured za kvalitetu 
GrAFOS 

Izrada prvog redovitog Izvješća za 
Ured za kvalitetu GRAFOS-a, 

sastanak Povjerenstva za kvalitetu 

Povjerenstvo za 
kvalitetu 

ožujak 2022. 

Izvješće o 
statusu 

aktivnosti iz 
Plana rada za ak. 
god. 2021/2022.  

Pravilnik o organizaciji sustava 
kvalitete visokog obrazovanja na 
Građevinskom i arhitektonskom 

fakultetu Osijek 
Plan rada za ak. god. 2021./2022. 

Ured za kvalitetu 
GrAFOS 

Unutarnja prosudba sustava   
Vrednovanje individualnog rada u 

nastavi za unaprjeđenje sadržaja, ishoda 
učenja i nastavnih metoda predmeta. 

Povjerenstvo za 
kvalititetu, nastavnici 

lipanj 2022. 
Izvješće o 
održanoj 
radionici 

Strategija razvitka Građevinskog 
fakulteta Osijek 2016.-2020. 

Ured za kvalitetu 
GrAFOS, 
Dekan i  

Prodekani 

Održavanje sastanaka sa studentima 
predstavnicima studijskih godina 

radi informiranja o nastavi i 
studiranju 

Povjerenstvo za 
kvalitetu,  
Studenti - 

predstavnici 
studijskih godina,  

Studentske udruge 

lipanj 2022. 

Zapisnik sa 
sastanka 

Povjerenstva za 
kvalitetu 

Strategija razvitka Građevinskog 
fakulteta Osijek 2016.-2020. 

Ured za kvalitetu 
GrAFOS i 

Prodekanica za 
nastavu 
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Aktivnost Odgovornost Rok provedbe Dokument 
Podloga za aktivnost, osigurava 

voditeljica Ureda za kvalitetu 
Kontrola 

 
Izrada drugog redovitog Izvješća za 

Ured za kvalitetu GRAFOS-a, 
sastanak Povjerenstva za kvalitetu 

Povjerenstvo za 
kvalitetu 

lipanj 2022. 

Izvješće o 
statusu 

aktivnosti iz 
Plana rada za ak. 

god.  
2021./2022.  

Pravilnik o organizaciji sustava 
kvalitete visokog obrazovanja na 
Građevinskom i arhitektonskom 

fakultetu Osijek 
Plan rada za ak. god. 2021./2022. 

Ured za kvalitetu 
GrAFOS 

Izrada Plana rada za ak. god. 
2022./2023.  

Povjerenstvo za 
kvalitetu 

rujan 
2022. 

Plan rada za ak. 
god. 

2022./2023. 

Strategija razvitka Građevinskog 
fakulteta Osijek 2016. - 2020. 

Godišnji plan aktivnosti Centra za 
kvalitetu UNIOS 

Ured za kvalitetu 
GrAFOS 

Izvješće o radu za ak. god. 
2021./2022. 

Povjerenstvo za 
kvalitetu 

listopad 2022. 

Izvješće o 
provedenim 

aktivnostima u 
okviru sustava 

kvalitete na 
GrAFOS Osijek 

za ak. god. 
2021./2022. 

Priručnik kvalitete 
Dekan, 

Fakultetsko vijeće i 
Ured za kvalitetu 

 
 
 
 
 
 
 
 
U Osijeku 15. prosinca 2021. godine                                izv. prof. dr. sc. Tanja Kalman Šipoš 

                   predsjednica Povjerenstva 


