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Aktivnost Provodi Odgovorna osoba Vrijeme 

Izvješće o radu Povjerenstva 

za kvalitetu u akademskoj 

godini 2012./13. 

Predsjednik 

Povjerenstva za 

kvalitetu 

Predsjednik 

Povjerenstva za 

kvalitetu 

listopad 2013. 

Izvješće o mentorskom 

sustavu 

Predsjednik 

Povjerenstva za 

kvalitetu 

Prodekan za studijske 

programe i studente 

listopad 2013. 

Utvrditi mehanizme i 

indikatore za mjerenje 

učinkovitosti mentorskog 

sustava te analiza 

mentorskog sustava u skladu 

s definiranim mehanizmima i 

indikatorima 

Povjerenstvo za 

kvalitetu i 

predsjednik 

Povjerenstva za 

kvalitetu 

Prodekan za studijske 

programe i studente 

listopad 2013. 

Izvješće o radu sustava za 

pomoć studentima 

Radna skupina za 

sastavljanje 

godišnjeg izvješća 

o radu sustava za 

pomoć studentima 

Prodekan za studijske 

programe i studente 

listopad 2013. (za 

prethodnu akademsku 

godinu) 

Revizija Priručnika za 

kvalitetu i usklađivanje s 

drugim relevantnim 

dokumentima 

Povjerenstvo za 

kvalitetu 

Ured za kvalitetu 

Uprava listopad-prosinac 

2013. 

Sudjelovanje u postupku 

reakreditacije kao potpora 

Upravi 

Povjerenstvo za 

kvalitetu 

Predsjednik 

Povjerenstva za 

kvalitetu 

listopad-prosinac 

2013. 

Utvrđivanje indikatora i 

mehanizama praćenja 

kvalitete poslijediplomskih 

doktorskih studija 

Povjerenstvo za 

kvalitetu 

Prodekan za studijske 

programe i studente 

Prodekan za znanost 

studeni 2013. 

Utvrđivanje područja 

interesa Filozofskog 

fakulteta Osijek za koja će se 

definirati mehanizmi i 

indikatori za praćenje 

učinkovitosti, uspješnosti, 

utjecaja i promjena u 

Povjerenstvo za 

kvalitetu 

Ured za kvalitetu 

Uprava studeni 2013. 



odabranim područjima 

Izraditi obrazac za praćenje 

ostvarenosti ishoda učenja 

studijskoga programa 

Povjerenstvo za 

kvalitetu 

Prodekan za nastavu 

Predsjednik 

Povjerenstva za 

kvalitetu 

prosinac 2013. 

Prijedlog i preporuke (u 

suradnji s Upravom i 

pravnom službom FFOS) za 

utvrđivanje i usustavljivanje 

oblika i obveznog sadržaja 

dokumenata FFOS, postupka 

usvajanja dokumenata FFOS 

te utvrđivanje kriterija 

javnosti dokumenata na 

mrežnim stranicama FFOS 

Povjerenstvo za 

kvalitetu 

Uprava prosinac 2013. 

Revizija internih studentskih 

i nastavničkih anketa 

Povjerenstvo za 

kvalitetu 

Prodekan za nastavu siječanj 2014. 

Utvrđivanje indikatora i 

mehanizama praćenja 

kvalitete rada nenastavnog 

osoblja 

Povjerenstvo za 

kvalitetu 

Uprava travanj 2014. 

Utvrditi način evaluacije 

studijskog programa od 

strane diplomiranih 

studenata (minimalno godinu 

dana od diplomiranja) 

Povjerenstvo za 

kvalitetu 

Prodekan za studijske 

programe i studente 

travanj 2014. 

Osmisliti načine aktivnog 

uključivanja studenata i 

Studentskoga zbora u sustav 

kvalitete 

Povjerenstvo za 

kvalitetu 

Prodekan za studijske 

programe i studente 

svibanj 2014. 

Plan rada Povjerenstva za 

kvalitetu za 2014./15. 

Povjerenstvo za 

kvalitetu 

Predsjednica 

Povjerenstva za 

kvalitetu 

rujan 2014. 

Preporuke za izobrazbu 

nastavnika i nenastavnog 

osoblja 

Povjerenstvo za 

kvalitetu 

Ured za kvalitetu 

Prodekan za nastavu 

Prodekan za razvojno-

stručni rad 

rujan 2013. 

Preporuke za postupanje po 

provedenoj SWOT-analizi 

Filozofskog fakulteta i 

ustrojbenih jedinica 

Ured za kvalitetu 

Povjerenstvo za 

kvalitetu 

Dekanica najkasnije 60 dana 

nakon provedene 

analize 

Preporuke po izvješću o 

izobrazbi nastavnika i 

nenastavnog osoblja za 

Povjerenstvo za 

kvalitetu 

Prodekan za nastavu 

Prodekan za razvojno-

stručni rad 

najkasnije 60 dana 

nakon podnošenja 

izvješća 

Izvješće i preporuke na 

osnovu analize ankete za 

ispitivanje zadovoljstva 

studenata radom Ureda za 

studentska pitanja i SWOT-

analiza Ureda za studentska 

pitanja 

Radna skupina za 

praćenje rada 

Ureda za 

studentska pitanja 

Ured za kvalitetu 

Povjerenstvo za 

kvalitetu 

Voditelj Ureda za 

studentska pitanja 

najkasnije 60 dana 

nakon provedene 

ankete i analize 

Preporuke po izvješćima 

Radne skupine za analizu 

mrežnih stranica Filozofskog 

fakulteta 

Povjerenstvo za 

kvalitetu 

Prodekan za razvojno-

stručni rad 

najkasnije 60 dana 

nakon podnošenja 

izvješća 

Preporuke po izvješću o 

kvaliteti nastave i uspješnosti 

studenata u nastavi 

Povjerenstvo za 

kvalitetu 

Prodekan za nastavu najkasnije 60 dana 

nakon podnošenja 

izvješća 



Preporuke po izvješću o 

znanstveno-istraživačkom i 

stručnom radu 

Povjerenstvo za 

kvalitetu 

Prodekan za znanost i 

međunarodnu suradnju 

najkasnije 60 dana 

nakon podnošenja 

izvješća 

Preporuke po izvješću o 

međunarodnoj suradnji 

Povjerenstvo za 

kvalitetu 

Prodekan za znanost i 

međunarodnu suradnju 

najkasnije 60 dana 

nakon podnošenja 

izvješća 

Preporuke po izvješćima o 

rezultatima studentskih i 

nastavničkih anketa 

Povjerenstvo za 

kvalitetu 

Prodekan za nastavu najkasnije 60 dana 

nakon podnošenja 

izvješća 

Preporuke po izvješću na 

osnovi ispitivanja 

poslodavaca o izlaznim 

kompetencijama završenih 

studenata 

Povjerenstvo za 

kvalitetu 

Prodekan za studijske 

programe i studente 

najkasnije 60 dana 

nakon podnošenja 

izvješća 

Preporuke po izvješću o 

kvaliteti studijskih programa 

Povjerenstvo za 

kvalitetu 

Prodekan za studijske 

programe i studente 

najkasnije 60 dana 

nakon podnošenja 

izvješća 

Preporuke po izvješću o 

kvaliteti poslijediplomskih 

doktorskih studija 

Povjerenstvo za 

kvalitetu 

Prodekan za studijske 

programe i studente 

Prodekan za znanost 

najkasnije 60 dana 

nakon podnošenja 

izvješća 

Studentsko vrjednovanje 

nastave 

Ured za kvalitetu Prodekan za nastavu na kraju svakog 

semestra 

Nastavničko vrjednovanje 

nastave 

Ured za kvalitetu Prodekan za nastavu na kraju ljetnog 

semestra 
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