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KLASA: 602-04/15-01/43 

URBROJ: 2158-83-07-15-1 

U Osijeku, 15. listopada 2015. 

 

Fakultetskom vijeću Filozofskog fakulteta 

 

 

 

Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za osiguravanje i unapređivanje kvalitete visokog 

obrazovanja u akademskoj godini 2014./2015. 

 

 

 

Plan rada Povjerenstva osiguravanje i unapređivanje kvalitete visokog obrazovanja (u daljnjem 

tekstu: Povjerenstvo za kvalitetu) za akademsku 2014./2015. godinu uključivao je sljedeće 

aktivnosti i zadatke: 

 

 Izrada Izvješća o radu Povjerenstva za kvalitetu u akademskoj godini 2013./14. 

 Izrada Izvješća o mentorskom sustavu u akademskoj godini 2013./14. 

 Revizija Priručnika za kvalitetu i usklađivanje s drugim relevantnim dokumentima 

 Anketiranje poslodavaca o ishodima učenja studijskih programa 

 Objavljivanje drugog broja biltena sustava za kvalitetu 

 Anketiranje djelatnika o stupnju informiranosti o sustava za kvalitetu  

 Utvrđivanje postupke za poticanje mobilnosti studenata i nastavnika 

 Utvrđivanje način evaluacije studijskih programa od strane diplomiranih studenata 

 Izrada plana rada Povjerenstva za kvalitetu za akad. god. 2014./15. 

 Preporuke za izobrazbu nastavnika i nenastavnog osoblja 

 Preporuke za postupanje po provedenoj SWOT-analizi Filozofskog fakulteta i 

ustrojbenih jedinica 

 Studentsko vrednovanje nastave 

 Nastavničko vrednovanje nastave 

 

 

U tijeku akademske godine 2014./2015. izvršene su sve aktivnosti predviđene Planom rada, o 

čemu svjedoče zapisnici o radu Povjerenstva za kvalitetu te odgovarajuća izvješća i preporuke 

koje je Povjerenstvo za kvalitetu donosilo. Svi navedeni dokumenti dostupni su na mrežnoj 

stranici Sustava za kvalitetu Filozofskog fakulteta u Osijeku.  

 

Osim provedbe aktivnosti predviđenih Planom rada te izrade izvješća i preporuka vezanih uz 

te aktivnosti, Povjerenstvo za kvalitetu provelo je i sljedeće aktivnosti: 

 Aktivno je sudjelovalo u pripremi za postupak vanjskog vrednovanja sustava za 

kvalitetu  
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 Izradilo je informativne Brošure o kvaliteti za nastavnike i studente  

 Donijelo je preporuke na temelju analize ankete o programu PPDMI 

 Donijelo je preporuku o ukidanju ankete za brucoše 

 Donijelo je preporuku o osnivanju Erasmus savjetovališta za studente 

 Donijelo je preporuku za premještanjem zapisnika s Fakultetskog vijeća u digitalni 

repozitorij Fakulteta   

 Donijelo je preporuke vezane za rad Psihološkog savjetovališta  

 Donijelo je preporuke za izradu rasporeda na Filozofskom fakultetu  

 Donijelo je preporuke za unapređenje znanstvene djelatnosti  

 Donijelo je preporuke vezano za izgled i funkcionalnost mrežne stranice Fakulteta te 

marketinšku strategiju fakulteta  

 Sudjelovalo je u postupku unutarnje prosudbe sustava za osiguravanje kvalitete 

Sveučilišta u Osijeku za akademsku 2014./2015. godinu  

 

Dokumenti vezani za ove aktivnosti također su dostupni na mrežnoj stranici Sustava za 

kvalitetu Fakulteta.  

 

Povjerenstvo za osiguravanje i unapređivanje kvalitete visokog obrazovanja 

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

doc. dr. sc. Ljubica Matek  

 


