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Područje  

 

 
Planirane aktivnosti 

Vrijeme 
provedbe do 

 
Unutarnja prosudba 
sustava upravljanja 
kvalitetom (SUK) 
Sveučilišta sukladno 
zahtjevima norme 
ISO:9001. 

Unutarnja prosudba Rektorata Sveučilišta sukladno postupku UNI-PO-8.1 Unutarnje prosudbe i: 

- Godišnjem planu unutarnjih prosudbi (UNI-OB-8-1) 

- Terminskom planu provedbe unutarnjih prosudbi (UNI-OB-8-2)  

Kraja lipnja 2018. 
godine 

Unutarnja prosudba sastavnica Sveučilišta putem: 

- obrasca Izvješće sastavnice o funkcioniranju i učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom 

                     (UNI-OB-8-12).  

Kraja srpnja 2018. 
godine 

Vanjska neovisna 
periodična prosudba 
sustava upravljanja 
kvalitetom Sveučilišta. 

Sustavno provođenje aktivnosti iz plana naknadnog praćenja (Follow up plana). 
 

Kontinuirano 
 

Usklađivanje 
dokumentacije sustava 
upravljanja kvalitetom s 
revidiranim ESG 
standardima i ISO 
normom. 

Priručnik kvalitete (1.0) – pisan prema zahtjevima nove norme ISO 9001:2015 

Analiza rizika nastavnog, znanstveno-istraživačkog i poslovnog procesa (zahtjevi ESG-a i ISO-a) 
21. studenog 2017. 

godine  

Revizija postupaka SUK-a – po potrebi sustava 
 

Definiranje novih postupaka SUK-a - po potrebi sustava 

 

Pokretanje popravnih radnji sukladno uputama s nadzornog audita i unutarnjih prosudbi (na svim razinama upravljanja - Rektorat, 

sastavnice. 

Kraja rujna 2018. 
godine 

Organizacija 
edukacijskih 
radionica/sastanaka. 

 

Diseminacija primjera dobre prakse sastavnica (2 radionice). 
 

Kraja rujna 2018. 
godine 

Analiza sustava ECTS 
bodova na Sveučilištu.  

Analiza ECTS-a na Sveučilištu – pregled postojećeg stanja Kontinuirano 

Studijski programi. 
 

Pregled broja akreditiranih studijskih programa, izmjena, pregled broja i statusa novih studijskih programa. 

 
Kontinuirano 

Ishodi učenja.  
 

Revizija ishoda učenja – primjeri dobre prakse (1 radionica) 
 

Kontinuirano 

Potpora uključivanju 
studenata u sustav 
upravljanja kvalitetom.  

Suradnja sa Studentskim zborom, organizacija i promocija Jedinstvene sveučilišne studentske ankete, karijerno savjetovanje Kontinuirano 

Suradnja s Hrvatskim 
zavodom za 
zapošljavanje. 

Daljnje unaprjeđivanje suradnje sa HZZ-om– zajednička radionica/okrugli stol.  
Kraja rujna 2018. 

godine 
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Jedinstvena sveučilišna 
studentska anketa. 

Dogovori dionika oko sadržaja, analize, načina provedbe i termina  ankete, koordinacija dionika provedbe ankete. 

Kontinuirano 
Analiza rezultata Ankete te njihova prezentacija i diseminacija (sjednica Senata Sveučilišta, web stranice Kvalitete). 

Komunikacija i 
koordinacija dionika 
sustava upravljanja 
kvalitetom Sveučilišta.  

Usmena komunikacija s predstavnicima ureda za kvalitetu i povjerenstava za kvalitetu svih sastavnica Sveučilišta -  redovni i 

tematski sastanci, posjeti. 

 

Kontinuirano 

Pismena komunikacija s predstavnicima ureda i povjerenstava svih sastavnica – razmjenjivanje potrebnih izvješća te osiguravanje 

povratnih informacija o izvješćima, analizama i prosudbama 

• Unutarnja prosudba SUK-a sastavnica Sveučilišta putem obrasca UNI-OB-8-12. 

• Povratne informacije svim sastavnicama o postojećem stanju sustava kvalitete na sastavnicama slanjem Godišnjeg 

izvješća o funkcioniranju i učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom (UNI-OB-8-8) dio 1. Upravine ocjene 

• Povratne informacije svim sastavnicama o postojećem stanju sustava kvalitete – davanje preporuka za poboljšanje u 

pojedinim područjima sustava kvalitete od strane Centra za kvalitetu (analiza rizika). 

Kontinuirano 

Vijeće Centra za kvalitetu - organizacija sjednica, priprema materijala (izvješća, izrada dokumenata, zapisnik), kontakti s 

članovima Vijeća za kvalitetu. 

Sudjelovanje djelatnika 
na edukacijskim 
radionicama i 
seminarima 

Edukacija djelatnica Centra za kvalitetu. Kontinuirano 

Godišnji plan aktivnosti 
sustava upravljanja 
kvalitetom i Centra za 
kvalitetu. 

Izrada i usvajanje Godišnjeg plana aktivnosti Centra za kvalitetu za akademsku 2018./2019. godinu. 
Kraja rujna 2018.      

godine 

Godišnja izvješća o 
funkcioniranju sustava 
upravljanja kvalitetom i 
Centra za kvalitetu. 

Izrada godišnjih izvješća SUK-a Rektoru, Odboru za kvalitetu i Vijeću Centra za kvalitetu 

• Izrada Godišnjeg izvješća o funkcioniranju i učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom (UNI-OB-8-8) dio 1. Upravine 
ocjene koje se prezentira Odboru za kvalitetu i Upravi Sveučilišta. 

• UNI-OB-8-8 dio 1. Upravine ocjene je ulazni podatak za Upravinu ocjenu (UNI-OB-8-13). 

Kraja rujna 2018. 
godine 

Mrežne stranice sustava 
upravljanja kvalitetom. 

Noveliranje, kontinuirano ažuriranje mrežnih stranica domene Kvaliteta - http://www.unios.hr/kvaliteta/  Kontinuirano 

Područje 
izvan sustava kvalitete 

 
Planirane aktivnosti 

 

Vrijeme 
provedbe do 

Znanstveno-istraživački 
rad  

 

Praćenje znanstveno-istraživačkog rada - Webometrics, Namjensko financiranje znanosti, Google Scholar profil Kontinuirano 

Služba za profesionalno 
savjetovanje studenata. 

Održavanje radionica za studente, individualnih razgovora sa studentima o karijeri, o pisanju životopisa i popratnog pisma, 

razgovoru s poslodavcem te upravljanju vremenom, web stranica Službe za profesionalno savjetovanje. 
Kontinuirano 
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Akademsko priznavanje 
inozemnih visokoškolskih 
kvalifikacija. 

Prijem zahtjeva za priznavanje, priprema materijala za priznavanje, vođenje postupka, komunikacija s kandidatima i članovima 

Povjerenstva za akademsko priznavanje, pripreme sjednica Povjerenstva, pisanje zapisnika sa sjednica Povjerenstva, izdavanje 

rješenja, komunikacija s Nacionalnim ENIC NARIC uredom, web stranica Akademsko priznavanje. 
Kontinuirano 

Sastanak s članovima Povjerenstva za akademsko priznavanje sa svrhom pregleda riješenih predmeta akademskog priznavanja 

inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija. 
Kraja lipnja 2018. 

godine  

Projekti u kojima 
sudjeluje Centar za 
kvalitetu. 

Educa - T (Emphasis on developing and upgrading of competences for academic teaching / Razvijanje i unaprjeđivanje 

kompetencija za poučavanje na visokim učilištima). 
Kraja lipnja 2018. 

godine 

Administrativni poslovi 
vezani uz praćenje 
provedbe i izmjene i 
dopune Strategije 
Sveučilišta. 

Izvješće o ostvarenim ciljevima koji su definirani Strategijom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (prosinac 2014. 

godine) – Izmjene i dopune 

Donošenje Izvješća o provedbi strateških ciljeva i zadataka za akademsku 2016./2017. godinu. 
Kontinuirano 

 


