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Osijek, 13. rujna 2012. 

 

 

prof. dr. sc. Loretana Farkaš, 
prodekanica za razvojno-stručni rad 

 

 

Predmet: 

Preporuke Povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja uz 

Izvješće Radne skupine za praćenje provedbe Strategije razvoja Filozofskog fakulteta za 

2011. godinu 

 

 Provesti reviziju Strategije kako bi se pojedine aktivnosti uskladile sa stvarnim 

mogućnostima i/ili rokovima provedbe te uklonilo ponavljanje pojedinih aktivnosti u 

istom ili sličnom obliku na različitim mjestima u Strategiji. 

 Prihvatiti mogućnost da izvješće napisano za određenu svrhu – ukoliko sadrži relevantne 

podatke – bude prihvaćeno kao izvješće i za drugu svrhu: primjerice, izvješće o 

znanstveno-istraživačkom projektu, koje se podnosi MZOS, može se iskoristiti kao 

izvješće o rezultatima rada na projektima koji su dio Strategije. 

 Zasebno precizno definirati rok provedbe aktivnosti, a zasebno rok za izradu 

odgovarajućeg dokumenta koji služi kao mehanizam praćenja. 

 Zasebno precizno definirati odgovornu osobu/tijelo, a zasebno osobu/tijelo koje provodi 

aktivnost te osobu/tijelo koje sastavlja odgovarajući dokument koji služi kao mehanizam 

praćenja. 

 Uvesti obvezu da se odgovorne osobe i/ili osobe/tijela zadužena za provedbu s vlastitim 

opažanjima, primjedbama i prijedlozima pismeno očituju na izvješće Radne skupine za 
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praćenje provedbe Strategije. Utvrditi kome se podnosi očitovanje i u kojem roku nakon 

podnošenja izvješća Radne skupine za praćenje Strategije. 

 U samu Strategiju uključiti način praćenja provedbe Strategije (tko je zadužen za 

praćenje, kada podnosi izvješće, u kojem obliku podnosi izvješće, kome podnosi izvješće, 

tko ima kakve obveze vezano uz postupanje po izvješću). Povjerenstvo za kvalitetu 

predlaže: 

o da Radna skupina za praćenje provedbe Strategije izvješće podnosi do kraja 

svibnja za prethodnu godinu; 

o da se za izvještavanje koristi predloženi obrazac izvješća Radne skupine za 

praćenje provedbe Strategije (Prilog 1: Obrazac izvješća Radne skupine za 

praćenje provedbe Strategije razvoja Filozofskog fakulteta); 

o da Radna skupina izvješće podnosi Fakultetskom vijeću. 

 Prilikom revizije Strategije konzultirati mehanizme i indikatore koje definiraju 

Povjerenstvo za unaprjeđivanjei osiguravanje kvalitete i prodekani (za praćenje rada 

Ureda za studentska pitanja, mentorskog sustava, uspješnosti studenata u nastavi i 

izvannastavnim aktivnostima, kvalitete nastave, kvalitete studijskih programa). 

 

 

doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović, 
predsjednica Povjerenstva za unaprjeđivanje i 
osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja 

 


