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Predmet: Preporuka Povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete visokog 

obrazovanja za doradu Analize ankete o PPDMI provedene u srpnju 2014.  
 

 

Na svojoj 35. sjednici održanoj 16.10.2014. Povjerenstvo za unaprjeđivanje i osiguravanje 

kvalitete utvrdilo je da je dokument Analize ankete o pedagoško-psihološko-didaktičko-

metodičkoj izobrazbi nedovoljno razrađen te da ne sadrži podatke potrebne za usporedbu 

uspješnosti ovog programa cjeloživotnog obrazovanja iz semestra u semestar. Anketa je 

provedena nekoliko puta (2012., dva puta u 2013. i dva puta u 2014. godini), no niti jedna 

analiza ne sadrži usporedbu s prethodnim razdobljem/razdobljima, već samo vrlo sažet i 

uopćen prikaz rezultata.  

 

Povjerenstvo za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete preporučuje stoga da se izvješće o 

anketi provedenoj u srpnju 2014. dopuni na način da sadrži tablični prikaz tvrdnji, broja 

odgovora s određenom ocjenom, prosječnu ocjenu za svaku tvrdnju i postotak. Takav prikaz 

rezultata omogućit će usporedbu s prethodnim i narednim razdobljima, te će se na taj način 

moći dati bolje preporuke za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete ovog programa 

cjeloživotnog obrazovanja. Kako do sada uopće nisu izrađivane usporedbe s prethodnim 

razdobljima, Povjerenstvo smatra da dorađeno izvješće treba sadržavati usporedbu najmanje s 

jednim prethodnim razdobljem (analiza ankete provedene u veljači 2014.). Kao primjer koji 

sadrži tablične prikaze rezultata može poslužiti Izvješće o korištenju alata za e-obrazovanje 

Moodle dostupno na mrežnim stranicama sustava kvalitete (Preporuke i izvješća – Ostala 

izvješća) ili bilo koje drugo izvješće ili analiza koji su dostupni na mrežnim stranicama 

sustava za kvalitetu Filozofskog fakulteta u Osijeku.  

 

Na temelju analize kakva je dostupna u izvješću od 15. rujna 2014. Povjerenstvo može uz 

gore navedeni zahtjev za doradom načelno preporučiti da se pokušaju uvažiti sugestije 



polaznika za poboljšanjem programa te da se ubuduće nastoji uložiti napore u to da svi 

polaznici programa ispune anketu.  

Preporučujemo da se analiza ankete doradi najkasnije u roku od mjesec dana te potom dostavi 

Uredu za kvalitetu i Povjerenstvu za  unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete. 

 

 

Povjerenstvo za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete 

        P r e d s j e d n i c a 

                                dr. sc. Ljubica Matek  


