GODIŠNJI PLAN AKTIVNOSTI
za akademsku 2018/2019 godinu
ODBOR ZA UNAPRJEĐIVANJE I OSIGURANJE KVALITETEVISOKOG OBRAZOVANJA
NA SVEUČILIŠTU JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
Tip aktivnosti

Plan

Datum

2. listopada 2018.

Prema Pravilniku o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu nadležnost Odbora obuhvaća:
 praćenje i nadzor sustava kvalitete Sveučilišta
 provedbu strateškog planiranja i donošenje odluka o smjernicama i postupcima osiguranja i unaprjeđenja
kvalitete
 predlaganje projekata i aktivnosti u svrhu osiguranja, unaprjeđenja i promicanja kvalitete na Sveučilištu.
Planirane aktivnosti Odbora u akademskoj 2018/2019 godini prikazane su u tablici 1.
Tablica 1. Pregled planiranih aktivnosti Odbora u akademskoj 2018/2019 godini

Odgovorna osoba
1

Period provedbe

Dokument

Strateške odrednice sustava kvalitete Sveučilšta

Postupiti sukladno smjernicama iz Izvješća
provedenoj vanjskoj neovisnoj periodičnoj
1.1 prosudbi sustava osiguravanja kvalitete
Sveučilišta (Zadatak 7.2.3 koji obuhvaća i
7.2.2. i 7.2.6)

Centar za kvalitetu

1. lipnja 2019.

Izvješće o unutarnjoj
prosudbi sustava
kvalitete Sveučilišta
(analiza stanja po
prethodnom izvješću,
unaprjeđenje stupnja
razvijenosti standarda)

Centar za kvalitetu

1. ožujka 2019.

Izvješće o revidiranoj
dokumentaciji

Odbor
Odbor

15. srpnja 2019.
1. lipnja 2019.

Odbor

kontinuirano

Odbor

kontinuirano

1.2 Provedba zadatka 7.2.5
1.3 Revizija dokumentacije (Zadatak 7.2.6)
2
Praćenje i nadzor sustava kvalitete Sveučilišta
2.1 Postupci osiguranja kvalitete
2.2 Prijedlog aktivnosti unaprjeđenja kvalitete
Nadzor učinkovitosti mehanizama
2.3
osiguranja kvalitete
3

Izvješćivanje o radu
Uređivanje javnosti rada i podataka
3.1
o sustavu kvalitete Sveučilišta
3.2 Analiza učinkovitosti sustava kvalitete

Odbor

15. rujan 2019.

Izvješće o radu i
učinkovitosti svih
ustrojbenih jedinica
sustava za osiguranje
kvalitete na Sveučilištu.
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1

Strateške odrednice sustava kvalitete Sveučilišta
Strategija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2014 – 2020 (izmjene i dopune), Osijek, 2014.
http://www.unios.hr/kvaliteta/wp-content/uploads/sites/2/2015/09/Strategija-Sveucilista-potpis-i-zig.pdf
Strateški cilj 7.1
Jačanje učinkovite organizacijske strukture za provedbu aktivnosti sustava upravljanja kvalitetom na
svim sastavnicama
Zadatak 7.1.1
Zadatak 7.1.2
Zadatak 7.1.3
Zadatak 7.1.4

Trajno unaprjeđivati sustav upravljanja kvalitetom Sveučilišta
Izraditi i usvojiti Strategiju sustava upravljanja kvalitetom kao sastavnog dijela Strategije
Sveučilišta
Harmonizirati dokumente sustava upravljanja kvalitetom na razini Sveučilišta i sastavnica
Imenovati djelatnike sustava upravljanja kvalitetom na svim sastavnicama Sveučilišta

Strateški cilj 7.2
Unaprjeđenje stupnja razvijenosti i učinkovitosti sustava osiguravanja kvalitete prema svim kriterijima
Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG)
Zadatak 7.2.1
Zadatak 7.2.2
Zadatak 7.2.3
Zadatak 7.2.4
Zadatak 7.2.5
Zadatak 7.2.6

Provoditi mjere poboljšanja sustava temeljem vanjskog vrednovanja sustava upravljanja
kvalitetom
Unaprijediti komunikacijske kanale između razina Sveučilišta (Odbor, Centar) i sastavnica
(uredi, povjerenstva)
Unaprijediti stupanj razvijenosti svih kriterija ESG standarda
Definirati ishode učenja na razini svih studijskih programa/kolegija na svim znanstvenonastavnim i umjetničko-nastavnoj sastavnici Sveučilišta
Izraditi bazu podataka studenata/potencijalnih posloprimaca
Revidirati dokumentaciju i elemente sustava upravljanja kvalitetom
Akcijski plan
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Postupak vanjske prosudbe sustava osiguranja kvalitete proveden je od 10. do 12. listopada 2012. godine.
Izvješće o provedenoj vanjskoj neovisnoj periodičnoj prosudbi
sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
http://www.unios.hr/kvaliteta/wpcontent/uploads/sites/2/2016/03/zavrsno_izvješće_sveučilišta_josipa_jurja_Strossmayera_u_Osijeku.pdf
Tablica 2. Prikaz stupnja razvijenosti sustava osiguravanja kvalitete prema standardima ESG-a (I. dio)
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2

Praćenje i nadzor sustava kvalitete Sveučilšta
2.1 Postupci osiguranja kvalitete
2.1.1 Osiguranje učinkovitosti postupaka sustava kvalitete
2.2 Prijedlog aktivnosti unaprjeđenja kvalitete
2.3 Nadzor učinkovitosti mehanizama sustava kvalitete

3

Izvješćivanje o radu Odbora
3.1 Uređivanje javnosti rada i podataka o sustava kvalitete Sveučilišta
3.2 Analiza učinkovitosti sustava kvalitete – izrada Izvješća Senatu Sveučilišta.

Ovaj Plan aktivnosti Odbora harmoniziran je sa Strategijom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
2011. – 2020. godine, s politikom i ciljevima kvalitete Sveučilišta, Priručnikom kvalitete Sveučilišta te
Standardima i smjernicama za osiguranje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG).

izv.prof.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk
Predsjednica Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje
kvalitete visokog obrazovanja
Ovaj Plan aktivnosti usvojen je 2. listopada 2018. godine na sjednici Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje
kvalitete visokog obrazovanja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
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