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Fakultetskom vijeću Filozofskog fakulteta 

 

 

Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za osiguravanje i unapređivanje kvalitete visokog 

obrazovanja u akademskoj godini 2016./2017. 

 

 

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

tekstu: Povjerenstvo za kvalitetu) za akademsku 2016./2017. godinu uključivao je sljedeće 

aktivnosti i zadatke: 

 

 Donošenje Izvješća o radu Povjerenstva za kvalitetu u akademskoj godini 2015./16. 

 Donošenje Izvješća o mentorskom sustavu u akademskoj godini 2015./16. 

 Utvrđivanje aktivnosti unapređenja i praćenja kvalitete doktorskih studija  

 Objavljivanje četvrtog broja biltena sustava za kvalitetu  

 Donošenje prijedloge unapređenja sustava za kvalitetu prema smjernicama novih ESG 

standarda te prema preporukama dobivenih tijekom vrednovanja sustava za kvalitetu 

 Preporuke za postupanje po provedenoj SWOT-analizi Filozofskog fakulteta  

 Preporuke na osnovu Izvješća o anketi za ispitivanje zadovoljstva studenata radom 

Ureda za studentska pitanja 

 Donošenje Plana rada Povjerenstva za kvalitetu za 2017./18. 

 Studentsko vrednovanje nastave (Ured za kvalitetu) 

 Nastavničko vrednovanje nastave (Ured za kvalitetu)  

 

 

U tijeku akademske godine 2016./2017. izvršena je većina aktivnosti predviđena Planom rada. 

Naime, ponovno – kao ni prethodne akademske godine – nismo donijeli preporuke na temelju 

Ankete o zadovoljstvu studenata radom Ureda za studentska pitanja, jer navedena anketa 

ponovno nije provedena (Anketu treba provesti Ured za kvalitetu u suradnji s Uredom za 

studentska pitanja). Povjerenstvo za kvalitetu će donijeti preporuke o ovoj problematici čim 

nam budu dostavljeni rezultati te ankete. 

Također, Povjerenstvo je Uredu za kvalitetu dalo prijedloge za teme za 4. broj Biltena kvalitete, 

no Bilten još nije objavljen na stranicama Sustava za kvalitetu.  

 

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

aktivnosti, Povjerenstvo za kvalitetu sudjelovalo je i u ostalim tekućim aktivnostima rada 

Fakulteta kao što su analiza i rasprava o različitim izvješćima i dokumentima donesenim u 

tekućoj akademskoj godini, te rasprava i donošenje preporuka o specifičnim pitanjima s kojima 

su nam se obraćali pojedinci zaposlenici i studenti Fakulteta ili skupine pojedinaca ili pak 

povjerenstva i odbori koji obavljaju određene funkcije na Fakultetu. U protekloj akademskoj 

godini POUK je Upravi dao prijedlog za tematsko unutarnje vrednovanje sustava kvalitete, a to 

je analiza kvalitete upravljanja ljudskim potencijalima. 

 



 

 

U protekloj akademskoj godini, AZVO je oformio Mrežu jedinica sustava osiguravanja 

kvalitete na visokim učilištima u RH (CroQAnet), čiji smo član, te su predsjednica POUK-a i 

voditelj Ureda za kvalitetu sudjelovali u nekoliko radionica s različitim temama iz područja 

osiguravanja kvalitete o čemu su izvijestili svoje članove i na temelju kojih će u akad. godini 

2017./18. biti održana i radionica za nastavnike na FFOS s temom Poučavanje usmjereno na 

studente. 

 

O radu Povjerenstva 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.  

 

 

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  

  


