Akcijski plan za Follow up
Vanjska neovisna periodična prosudba sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta „Josipa Jurja Strossmayera“ u Osijeku

Preporuke Povjerenstva za iduće
razdoblje
Uskladiti dokumentaciju s ESG standardima
koji trebaju biti temelj sustava.
Provesti analizu praćenja dostupnosti
podataka
o
studijskim
programima
(uključujući ishode učenja) na mrežnim
stranicama.

Planirane aktivnosti
Pregled dokumentacije i priprema izmjena

Pregled i analiza web stranica.

Plan i izvješće unutarnje prosudbe treba objaviti
na mrežnim stranicama Sveučilišta.

Objaviti na web stranici Kvalitete:
UNI-OB-8-1 Godišnji plan unutarnjih prosudbi
UNI-OB-8-2 Terminski plan provedbe unutarnjih prosudbi
UNI-OB-8-3 Pregled provedbe unutarnjih prosudbi
UNI-OB-8-4 Plan unutarnje prosudbe

Izraditi godišnje planove izobrazbe
stručnjaka za unutarnju prosudbu.

Zatražiti od sastavnica.
Plan edukacije Centra postaviti na web stranicu

Uz Strategiju Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku 2011. – 2020. na
mrežnim stranicama Sveučilišta objavljivati i
operativne planove.
Potrebno je preispitati mogućnosti povećanja
vidljivosti Sveučilišta u međunarodnom
okruženju. Predlaže se upotpunjavanje engleske
inačice mrežnih stranica.

Objavljivati izvješća o samovrjednovanju i
unutarnjoj prosudbi sastavnica Sveučilišta te
analizirati trendove i donositi odgovarajuće
mjere za poboljšanja.
Ocijeniti učinkovitost provedenih aktivnosti
i utjecaj vanjske prosudbe na
svrsishodnost razvoja osiguravanja i
unaprjeđivanja sustava kvalitete Sveučilišta.

Rok za
provedbu

Pokazatelj
ostvarenja

Centar za kvalitetu

-

ostvareno

Centar za kvalitetu

listopad 2014.
godine

lako ostvarivo

listopad/studeni
2014. godine

lako ostvarivo

Centar za kvalitetu

Centar za kvalitetu
uredi/povjerenstva za
kvalitetu na sastavnicama
Centar za kvalitetu

Analizu provedbe Strategije postaviti na web stranicu
Revidiranu Strategiju postaviti na web stranicu

Dostupne osnovne informacije o Sveučilištu na engleskom jeziku
University News pruža dodatni sadržaj.
Dopuniti stranice na engleskom jeziku

Stalno pratiti mobilnost studenata te
učinkovitost postupaka praćenja, potpore i
poticanja mobilnosti studenata, te ih prema
potrebi unaprijediti.

Provodi

Izviješće Službe za međunarodnu suradnju dostaviti Centru za kvalitetu te postaviti na web
stranicu
UNI-PO-6.7 Provedba Erasmus programa mobilnosti studenata – dolazna i odlazna
mobilnost

Na stranicu Kvalitete staviti linkove na stranice sastavnica koje imaju na webu izvješća.
Analizu i zaključak o doprinosu provedenih aktivnosti, tijekom faze naknadnog praćenja,
unaprjeđenju sustava osiguravanja i unaprjeđenja kvalitete na Sveučilištu objaviti na web
stranici

Uprava Sveučilišta

listopad 2014.
godine
rujan 2014.
godine
rujan 2014.
godine

lako ostvarivo

siječanj 2014.
godine

lako ostvarivo

kontinuirano

ostvarivo

studeni 2014.
godine

lako ostvarivo

lako ostvarivo

Uprava Sveučilišta
Služba za međunarodnu
suradnju
Služba za međunarodnu
suradnju
Centar za kvalitetu

Centar za kvalitetu

listopad 2014.
godine

lako ostvarivo

Centar za kvalitetu

rujan 2014.
godine

lako ostvarivo
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Unaprijediti komunikaciju sa sastavnicama koja
bi trebala biti dvosmjerna
Proširiti pilot-projekt analize sustava ECTS
bodova na Elektrotehničkom fakultetu na
čitavo Sveučilište te nastaviti s praćenjem
stajališta studenata u odnosu prema njihovu
opterećenju, analizirati trendove i prema
potrebi revidirati opterećenja studenata.

Sastanci Centra s predstavnicima ureda svih sastavnica
Izvješće s objedinjenim obrascima svih sastavnica poslati povjerenstvima, uredima

U suradnji s Elektrotehničkim fakultetom provesti anketu o ECTS-ima na nekoliko
sastavnica

Nastaviti provoditi program cjeloživotnog
obrazovanja nastavnika, pratiti provedbu i
analizirati učinkovitost.

Nastaviti provjeravati ispunjavanje minimalnih
uvjeta za izvođenje studijskih programa.
Redovito provjeravati imaju li svi studijski
programi osiguran minimalan broj nastavnog
osoblja s odgovarajućom znanstvenom,
nastavnom i stručnom kvalifikacijom.

lako ostvarivo

prosinac 2014.

ostvarivo

siječanj 2015.
godine

ostvarivo

listopad 2014.
godine

ostvarivo

siječanj 2015.
godine

ostvarivo

studeni 2014.
godine

kontinuirano

Centar za kvalitetu

Zatražiti od sastavnica dodatne
kriterije
(Centar za kvalitetu)
Sustavno analizirati i provjeravati prihvaćene
mehanizme kontrole kvalitete nastave i razvoj
nastavničkih kompetencija, ocjenjivati njihovu
učinkovitost i prema potrebi usavršavati ih ili
uvoditi nove.

Zatražiti od sastavnica Plan s
izvješćem o realizaciji
(Centar za kvalitetu)

Uprava
Znanstveno/umjetničkonastavnih sastavnica

uredi/povjerenstva za
kvalitetu na
sastavnicama

Zatražiti od sastavnica podatke
(Centar za kvalitetu)

Osiguravanje kvalitete nastavnog osoblja,
njegova interakcija, utjecaj na društvo znanja
te doprinos regionalnom razvoju
Uvesti mehanizme praćenja utjecaja Sveučilišta
na širu zajednicu. Uključiti utjecaj Sveučilišta
na zajednicu u sustav osiguranja kvalitete.

listopad 2014.
listopad 2014.

Elektrotehnički fakultet

Za svako područje osmisliti dodatne kriterije za
napredovanje kako bi se potpomoglo
stremljenje izvrsnosti u skladu s vizijom.
Izraditi godišnji Plan usavršavanja nastavnika
na razini Sveučilišta i sastavnica i vrjednovati
njegovu realizaciju

Centar za kvalitetu

Iz izvješća povjerenstava (UNI-OB-8-13 Izvješće sastavnice o funkcioniranju i učinkovitosti
sustava upravljanja kvalitetom)

Provjeravati navedene uvjete pri izmjenama i dopunama studijskih programa (Ured za
nastavu)
UNI-PO-7.1 Vrednovanje studijskih programa preddiplomskih, integriranih, diplomskih i
stručnih studija
UNI-PO-7.2 Vrednovanje studijskih programa sveučilišnih poslijediplomskih (doktorskih i
specijalističkih) studija

Centar za kvalitetu

Odjel za nastavu i
studente

veljača 2014.
godine

kontinuirano

kontinuirano

veljača
2015.godine

ostvarivo

kontinuirano

kontinuirano

Centar za kvalitetu
Centar se treba upoznati s najboljom praksom
po sastavnicama i primijeniti je na cijelo
Sveučilište ako je to prikladno.
Kontinuirano i sustavno analizirati i
provjeravati mehanizme ocjenjivanja studenata
i ishoda učenja, vodeći računa o mogućim
promjenama na međunarodnoj i nac. razini.

Upoznali sastavnice s najboljom praksom uvođenja ishoda učenja (radionica).
Organizirati uz pomoć sastavnica prezentaciju/radionicu dobre prakse.
UNI-PO-7.7 Mehanizmi praćenja i područja vrednovanja ishoda učenja
UNI-PO-7.8 Postupak usklađivanja aktivnosti, raspodjele sredstava, praćenja rezultata po
aktivnostima iz PPPU u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015.

uredi/povjerenstva za
kvalitetu na
sastavnicama
Centar za kvalitetu
uredi/povjerenstva za
kvalitetu na
sastavnicama
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Diseminirati i prihvaćati najkvalitetnije mjere
potpore studentima za cijelo Sveučilište, te
pratiti učinkovitost mjera u sklopu sustava
kvalitete.

Potrebno
je
osigurati
da
sastavnice
vrjednovanja u visokom obrazovanju rade
prema ESG standardima, a ne prema normi ISO
9001:2008.

Reorganizirati pojedine sastavnice kako bi se
poduprla i stvorila kritična masa i razina
vidljivosti istraživačkih grupa, a koja je
preduvjet za učinkovitije znanstveno djelovanje
ili formirati tijela po područjima znanosti i
formirati veće istraživačke grupe.
Nastojati
provođenje
ciklusa
unutarnje
prosudbe uskladiti tako da se sastavnice
Sveučilišta nalaze u istoj fazi prosudbe tijekom
istog ciklusa.

Analiza mjera potpore studentima.

Prorektor za nastavu i
studente
Odjel za nastavu i
studente

Zatražiti podatke od sastavnica i Odjela za nastavu i studente
Centar za kvalitetu

studeni 2014.
godine
ostvarivo
prosinac 2014.
godine

Odbor za
unaprjeđivanje i
osiguranje kvalitete
Sastanak Odbora- zaključak o kompatibilnosti ISO i ESG te jedinstvenosti sustava?
Sastanak predstavnika ureda/povjerenstava za kvalitetu

Sveučilište ima:
Sveučilišno vijeće za prirodne znanosti
Sveučilišno vijeće za interdisciplinarno područje znanosti i umjetnosti

Centar za kvalitetu

rujan 2014.
listopad 2014.

ostvarivo

?

dugotrajan
proces

listopad 2014.
godine

dugotrajan
proces

uredi/povjerenstva za
kvalitetu na
sastavnicama
Prorektor za znanost,
tehnologije, projekte i
međunarodnu suradnju
Odjel za znanost,
tehnologiju, projekte i
programe
Centar za kvalitetu

Sastanci djelatnika ureda za kvalitetu/povjerenstva sa sastavnica
uredi/povjerenstva za
kvalitetu na
sastavnicama

1. Potrebno je preispitati mogućnosti povećanja vidljivosti Sveučilišta u međunarodnom okruženju. Predlaže se upotpunjavanje engleske inačice mrežnih stranica.
2. Za svako (znanstveno) područje osmisliti dodatne kriterije za napredovanje kako bi se potpomoglo stremljenje izvrsnosti u skladu s vizijom
3. Reorganizirati pojedine sastavnice kako bi se poduprla i stvorila kritična masa i razina vidljivosti istraživačkih grupa, a koja je preduvjet za učinkovitije znanstveno djelovanje ili
formirati tijela po područjima znanosti i formirati veće istraživačke grupe.

Usvojen na sjednici Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete 22.rujna 2014. godine

