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Osijek, 13. rujna 2012. 

 

prof. dr. sc. Loretana Farkaš, prodekanica za 

razvojno-stručni rad 

 

Predmet: Očitovanje vezano uz preporuke za aktivnije uključivanje studenata i vanjskih 

dionika u sustav osiguravanja kvalitete 

 

Povjerenstvo za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete je na osnovu Izvješća o unutarnjoj 

prosudbi sustava za osiguravanje kvalitete na Filozofskom fakultetu u Osijeku od lipnja 2012. 

godine u svoj Plan aktivnosti u razdoblju naknadnoga praćenja uvrstilo izradu preporuka za 

aktivnije uključivanje studenata i vanjskih dionika u sustav osiguravanja kvalitete. Vezano uz 

tu točku Povjerenstvo za kvalitetu je na sastanku održanom 6. rujna 2012. godine donijelo 

zaključak prema kojem je zahvaljujući dosadašnjim aktivnostima u okviru cijeloga sustava za 

kvalitetu te samoga Povjerenstva za kvalitetu u tom području učinjen značajan napredak, a 

daljnje aktivnosti će se provoditi i tijekom akademske godine 2012/2012. 

Povjerenstvo za kvalitetu je preporučilo provođenje sljedećih mjera i aktivnosti radi 

aktivnijeg uključivanje studenata i vanjskih dionika u sustav osiguravanja kvalitete: 

 Imenovana je Radna skupina za sastavljanje godišnjeg izvješća o radu sustava za 

pomoć studentima koja svoje izvješće podnosi u listopadu svake godine za prethodnu 

akademsku godinu 

 Utvrđeni su pokazatelji i mehanizmi praćenja rada Ureda za studentska pitanja; izrađen 

je obrazac ankete za ispitivanje zadovoljstva studenata radom Ureda za studentska 

pitanja 

 Utvrđeni su načini praćenja i izvještavanaj o radu mentora; a) izrađene su preporuke za 

rad mentora sa studentima; b) utvrđeni su načini vrednovanja i praćenja rada mentora; 
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c) predložene su teme mentorskih sastanaka; d) izrađeni su obrasci izvješća mentora i 

godišnjeg izvješća mentora 

 Predloženi su definirani pokazatelji za praćenje uspješnosti studenata u izvannastavnim 

aktivnostima te mehanizmi njihova praćenja; izrađen je obrazac za praćenje mobilnosti i 

izvannastavnih aktivnosti studenata 

 Potaknuto je započinjanje s radom Alumni kluba održavanjem izborne skupštine 

 Predložen je način podnošenja i praćenja pohvala i pritužbi studenata 

 Preporučeno je pokretanje Otvorenog četvrtka kojim bi se u široj društvenoj zajednici 

popularizirala znanost 

 U plan rada Povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete za akadamesku 

godinu 2012/2013. uvršteno je a) utvrđivanje načina prikupljanja podataka od 

poslodavaca o zahtjevima tržišta rada; b) utvrđivanje mehanizama prikupljanja 

podataka od završenih studenata o primjerenosti i prihvatljivosti izlaznih kompetencija 

završenih studenata; c) utvrđivanje načina prikupljanja drugih relevantnih podataka o 

izlaznim/završenim studentima 

 

doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović, 

predsjednica Povjerenstva za unaprjeđivanje i 

osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja 


