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Predmet: Plan aktivnosti Povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete u 

razdoblju naknadnog praćenja  

 
 
Provedene aktivnosti: 

 Pokrenuta i uređena zasebna mrežna podstranica sustava za kvalitetu.  

 Na zasebnoj mrežnoj podstranici sustava za kvalitetu objavljuju se svi dokumenti sustava 

za kvalitetu te sve novosti i obavijesti vezane uz sustav za kvalitetu.  

 Planovi rada i izvješća Povjerenstva za kvalitetu donose se na Fakultetskom vijeću. Dio 

preporuka i prijedloga Povjerenstva za kvalitetu donose se na Fakultetskom vijeću.  

 Predsjednica Povjerenstva za kvalitetu održala je s mentorima sastanak s ciljem 

upoznavanja s dopunama i promjenama u mentorskom sustavu (21. studenoga 2012.) 

 Na zasebnoj mrežnoj podstranici sustava za kvalitetu dokumenti se objavljuju ažurno.  

 Povjerenstvo za kvalitetu izradilo je preporuku za usustavljivanje dijela mrežne stranice 
Sustava za kvalitetu Filozofskog fakulteta, Osijek "FFOS u medijima" (19. lipnja 2013.). 

Održavanje i trajno unaprjeđivanje mrežne stranice sustava za kvalitetu sastavni je dio 
redovitih aktivnosti Ureda za kvalitetu.  

 Povjerenstvo za kvalitetu je povodom pokretanja zasebne mrežne podstranice sustava za 

kvalitetu utvrdilo i usustavilo oblik i obvezni sadržaj svojih dokumenata te Ured za 
kvalitetu ovu odluku dosljedno primjenjuje na sve dokumente nastale nakon pokretanja 

zasebne mrežne podstranice sustava za kvalitetu. Retroaktivno mijenjanje ranije nastalih 
dokumenata nije prihvatljivo ni moguće.  

 Povjerenstvo za kvalitetu je Upravi FFOS uputilo Prijedlog za utvrđivanje javnosti 
dokumenata (6. veljače 2013.) 

 Povjerenstvo za kvalitetu donijelo je odluku o pokretanju i objavljivanju e-biltena u svrhu 
informiranja šire javnosti te djelatnika i studenata FFOS-a s aktivnostima i novostima u 
sustavu za kvalitetu (16. siječnja 2013.) 

 Povjerenstvo za kvalitetu održalo je radionice s ciljem upoznavanja djelatnika FFOS sa 
sustavom za kvalitetu. Radionice su održale članice Povjerenstva za kvalitetu dr. sc. Ana 

Kurtović (6. ožujka 2013. godine – Odsjek za informacijske znanosti; 11. Ožujka 2013. 
godine – Katedra za zajedničke sadržaje; 13. ožujka 2013. godine – Studij mađarskog 

jezika i književnosti; 2. travnja 2013. godine – Odsjek za engleski jezik i književnost; 9. 
travnja 2013. godine – Odsjek za psihologiju i 17. travnja 2013. godine – Odsjek za 
njemački jezik i književnost. Na ostalim odsjecima radionice se planiraju održati do kraja 

kalendarske godine) i Sanja Španja na 5. sjednici održanoj 28. svibnja 2013. te na 6. 
sjednici održanoj19. lipnja 2013., upoznala je članove odsjeka s sustavom za kvalitetu.  



 Povjerenstvo za kvalitetu uputilo je dekanici prof. dr. sc. Ani Pintarić i voditeljici Ureda 

za financijsko-knjigovodstvene poslove Ivani Olivari Provči preporuku za osiguravanje 
dijela materijalnih sredstava isključivo i neposredno za sustav kvalitete (19. lipnja 2012.)  

 Povjerenstvo za kvalitetu izradilo je upitnike za ispitivanje zadovoljstva poslodavaca 

izlaznim kompetencijama završenih studenata FFOs (svibanj 2013.)  

 Povjerenstvo za kvalitetu je u suradnji s prodekanom za studijske programe i studente 

predložilo dodjeljivanje nagrade za izvannastavne aktivnosti studenata (prijedlo g je 
prihvaćen i nagrade su dod jeljuju); Povjerenstvo za kvalitetu utvrdilo je pokazatelje za 

praćenje uspješnosti studenata u izvannastavnim aktivnostima te mehanizme njihova 
praćenja 

 

 
Plan provedbe aktivnosti 

Aktivnost Rok provedbe  Napomene 

U plan rada Povjerenstva za 

unaprjeđivanje i osiguravanja kvalitete za 
akademsku godinu 2013/2014. uvrstiti 

izradu prijedloga 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  

rujan 2013.  

Predložiti nacrt prvog broja e-biltena 
sustava za kvalitetu 

rujan 2013.  

Predložiti izradu i idejno osmišljavanje 

info- letaka, označivača za knjige i sl. radi 
inforiranja djelatnika i studenata FFOS o 

osnovnim podacima o sustavu za 
kvalitetu 

rujan 2013.  

U plan rada Povjerenstva za 

unaprjeđivanje i osiguravanja kvalitete za 
akademsku godinu 2013/2014. uvrstiti 
utvrđivanje područja interesa te 

mehanizama i indikatora za praćenje 
učinkovitosti, uspješnosti, utjecaja i 

promjena u odabranim područjima  

rujan 2013.  

U plan rada Povjerenstva za 
unaprjeđivanje i osiguravanja kvalitete za 
akademsku godinu 2013/2014. uvrstiti 

utvrđivanje mehanizama i indikatora za 
mjerenje učinkovitosti mentorskog 

sustava te analizu mentorskog sustava u 
skladu s definiranim mehanizmima i 
indikatorima 

rujan 2013. Revidirani mentorski sustav 
na snagu je stupio početkom 
ak. god. 2012/13. te njegova 

analiza prije ak. god. 
2013/14. nije moguća 

U plan rada Povjerenstva za 

unaprjeđivanje i osiguravanja kvalitete za 
akademsku godinu 2013/2014. uvrstiti 

izradu završnih anketa studenata i 

rujan 2013.  



utvrđivanja načina njihove provedbe  

U plan rada Povjerenstva za 
unaprjeđivanje i osiguravanja kvalitete za 

akademsku godinu 2013/2014. uvrstiti 
izradu prijedloga načina za aktivnije 
uključivanje studenata u sustav za 

osiguravanje kvalitete 

rujan 2013.  

Izraditi preporuku za način informiranja 
(obavještavanja dionika o postojanju 

novih izvješća, dopunama pravilnika i sl.) 

rujan 2013.  

Izraditi preporuku za imenovanje osobe 
zadužene za prikupljanje informacija u 
svrhu praćenja profesionalnog života 

studenata nakon završetka studija od 
članova Alumni kluba FFOS  

rujan 2013.  

 

 
doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović,  

predsjednica Povjerenstva za unaprjeđivanje  
i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja 


