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Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za osiguravanje kvalitete 

u akademskoj 2015./16. godini 

 

 

 

Sukladno Planu rada za akademsku 2015./16. godinu Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete 

donosi sljedeće izvješće o provedenim aktivnostima u svrhu unaprjeđivanja kvalitete visokog 

obrazovanja na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. 

 

Povjerenstvo je na sjednici Fakultetskog vijeća u akademskoj 2015./16. godini upoznalo članove 

Fakultetskog vijeća s radom Povjerenstva u protekloj akademskoj godini (Godišnje izvješće o 

radu u akademskoj 2014./15. godini) i predstavilo planirane aktivnosti za iduću akademsku 

godinu (Plan rada Povjerenstva za akademsku 2015./16. godinu). 

 

U svibnju 2015. godine Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete izradilo je Izvješće o 

funkcioniranju i učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom na Fakultetu za odgojne i 

obrazovne znanosti u akademskoj 2014./15. godini (UNI-OB-8-12). Rezultate unutarnjih 

prosudbi svih sastavnica Sveučilišta objedinio je Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete 

visokog obrazovanja te pokrenuo preventivne radnje. Preventivne radnje na Fakultetu za odgojne 

i obrazovne znanosti odnosile su se na osnivanje Ureda za osiguravanje kvalitete, imenovanje 

djelatnika za potrebe osiguravanja kvalitete i uključivanje vanjskih dionika u Povjerenstvo za 

osiguravanje kvalitete. Povjerenstvo je postupilo prema uputama i od studenoga 2015. godine 

započeo je s radom Ured za osiguravanje kvalitete premještajem jedne zaposlenice na radno 

mjesto voditelja Ureda. Na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 23. ožujka 2016. godine 

prošireno je Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete imenovanjem dvije članice iz reda 

predstavnika vanjskih dionika (Maja Jukić, prof., ravnateljica Nacionalnog centra za vanjsko 

vrednovanje i Ivana Biljan, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje, predsjednica podružnice 

Osijek, viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge). Iz reda predstavnika administrativnog 

osoblja imenovana je Dijana Sajter, dipl.iur., pomoćnica tajnice Fakulteta.  

 

U studenome 2015. godine Fakultetsko je vijeće donijelo Pravilnik o sustavu za osiguravanje 

kvalitete koji je zamijenio Pravilnik iz 2010. godine. Radi proširenja broja članova Povjerenstva 

za osiguravanje kvalitete u ožujku 2016. prihvaćene su izmjene i dopune Pravilnika i izrađen je 

pročišćeni tekst Pravilnika koji je trenutno na snazi i nalazi se na mrežnoj stranici Fakulteta. 

 

U lipnju 2016. godine Povjerenstvo je izradilo Izvješće o funkcioniranju i učinkovitosti sustava 

upravljanja kvalitetom na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2015./16. 

godini (UNI-OB-8-12). 
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Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti je u listopadu 2015. godine započeo pripremu za 

uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema međunarodnoj normi ISO 9001:2015. Nakon 

provedenog internog audita izrađena je dokumentacija sustava upravljanja kvalitetom: Poslovnik 

kvalitete prema normi ISO 9001:2015, Izvještaj o auditu i Upravina ocjena sustava kvalitete 

sukladno zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2015. Certifikacijski audit uspješno je 

proveden 25. i 26. veljače 2016. godine nakon čega je utvrđena sukladnost sa zahtjevima norme 

ISO 9001:2015. Dana 21. ožujka 2016. godine Fakultet je dobio certifikat koji vrijedi do 20. 

ožujka 2019. godine. Jednom godišnje potrebno je revidirati navedeni certifikat. 

 

Povjerenstvo za kvalitetu izradilo je prijedlog strukture mrežne stranice Fakulteta za odgojne i 

obrazovne znanosti na način da se izbornik Sustav za kvalitetu izdvoji kao posebna poveznica. 

Napravljene su i pripreme za postavljanje sadržaja na engleskom jeziku na mrežnu stranicu 

Fakulteta. 

 

Prema prikupljenim izvješćima o održanoj nastavi u akademskoj 2015./16. godini, Povjerenstvo 

izvještava da je nastava na svim godinama svih studijskih programa u cijelosti održana u skladu 

s Izvedbenim planom nastave. Izvedbeni plan nastave objavljen je na mrežnoj stranici Fakulteta 

prije početka akademske godine, a uključuje opće podatke o kolegiju, izvođenje nastave, način 

polaganja ispita, očekivane ishode (razvijanje općih i specifičnih kompetencija – znanja/vještina) 

te popis osnovne i dopunske literature. Voditelji godišta redovito su se viđali sa studentima, svaki 

tjedan na redovitoj nastavi i konzultacijama kada su razgovarali o općim pitanjima. Učionice u 

nastavnoj zgradi Fakulteta redovito se opremaju nastavnim sredstvima i materijalima. Tijekom 

ak. 2015./16. godine redovito su održavani sastanci s nastavnicima metodičkih kolegija s ciljem 

unaprjeđivanja rada u vježbaonicama (vrtićima i osnovnim školama). 

 

Povjerenstvo i Ured za kvalitetu su, u suradnji s prodekanicom za nastavu, izradili analizu 

uspješnosti studenata na ispitnim rokovima u akademskoj 2015./16. godini na svim studijskim 

programima u Osijeku  i Slavonskom Brodu kao i prolaznost na svim kolegijima, prosječna 

ocjena studenata po studijskim godinama i kolegijima. Analiza uspješnosti studenata nalazi se 

na mrežnoj stranici Fakulteta u izborniku Sustava za kvalitetu. 

 

Prema izvješću voditelja svih godišta studenti su tijekom akademske 2015./16. godine 

sudjelovali na brojnim radionicama (festival EKTE, Festival znanosti, Dani otvorenih vrata 

Fakulteta, znanstveno-stručni skup „Suvremeni pristup odgoju i obrazovanju darovite djece i 

učenika“ u Zadru, humanitarna akcija „Božićna zvijezda“, itd). Studenti su sudjelovali i na 

predstavljanju Fakulteta na Sveučilišnoj smotri u prosincu 2015. godine. Studenti su pozvani na 

sudjelovanje u Jedinstvenoj sveučilišnoj studentskoj anketi za akademsku 2015./16. godinu koja 

je provedena na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera od 14. rujna 2016. godine putem 

poveznice www.unios.hr/anketa . Anketi se i ove godine pristupalo elektronički, a ispunjavanje 

ankete bilo je uvjet za upis više godine studija ili završetak studija. 

 

U svibnju 2016. godine dr. sc. Ksenija Romstein, viša asistentica, imenovana je koordinatoricom 

za rad sa studentima s invaliditetom. Prema izvješću koordinatorice za studente s invaliditetom  

u akademskoj 2015./16. godini nijedan student s invaliditetom nije se javio s problemima 

vezanim za nastavni proces ili za pomoć pri ostvarivanju svojih prava. Studenti svih godina i 

studijskih smjerova upoznati su s pravima koja imaju studenti s invaliditetom. 

 

Predsjednik Povjerenstva za osiguravanje kvalitete 

Doc. dr. sc. Zvonimir Užarević 
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