OB2.1.1 – Izvješće o radu Ureda za kvalitetu – 2014./2015.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Ured za kvalitetu
Zagrebačka 30
52100 Pula
KLASA: 003-08/15-02/73
URBROJ: 380-01-15-2
Pula, 30. rujna 2015.

IZVJEŠĆE O RADU UREDA ZA KVALITETU
SVEUČILIŠTA JURJA DOBRILE U PULI
ZA AKADEMSKU 2014./2015. GODINU

U skladu s Planom aktivnosti za akademsku 2014./2015. godinu, provedene su sljedeće
aktivnosti:
Aktivnost 1. Prezentirati SOUK nastavnom i nenastavnom osoblju te studentima i
educirati ih o mogućnostima aktivnog sudjelovanja
Ured za kvalitetu (UK) održao je nekoliko sastanaka s rektorskim kolegijem, proširenim
rektorskim kolegijem i čelnicima sastavnica/voditeljima studija predstavljajući temeljne kriterije
pokretanja novih obrazovnih programa i mogućnostima racionalizacije izvedbe studijskih
programa.
Svi se dionici redovito su se obavještavali o aktivnostima putem mrežnih stranica SOUK-a.
Aktivnost 2. Podrška sastavnicama u izradi ishoda učenja - provođenje projekta
usklađivanja IPN
U ovoj se akademskoj godini nastavio rad Tima za izvedbeni plan nastave u sastavu dr. sc.
Marina Diković, doc. dr. sc. Blaženka Martinović, dr. sc. Marlena Plavšić i Valter Ilić. Radilo se
o trećoj i četvrtoj fazi projekta usklađivanja IPN-ova. Održano je sedam prezentacija1 za sve
sastavnice Sveučilišta, studij Znanost o moru i djelatnike Opće bolnice Pula te time ukupno
obuhvaćeno 93 stalno zaposlenih osoba (58,5%), 22 vanjska suradnika/vanjske suradnice i
dvadesetak budućih vanjskih suradnika. Nastavnici su imali mogućnost Timu dostaviti po jedan
primjerak svojega novog IPN-a i tražiti provjeru njegove usklađenosti sa zadanim parametrima.
Većina je nastavnika iskoristilo ovu mogućnost te im je njih IPN vraćen s prijedlozima za
poboljšanja. Od sljedeće akademske godine svi novi IPN-ovi ulaze u primjenu.
Aktivnost 3. Pružati stručnu i administrativnu podršku izradi novih programa
U akademskoj 2014./2015. godini izrađivani su elaborati nekoliko studijskih programa koji se
trenutačno nalaze u različitim fazama procedure vrednovanja. UK bio je na raspolaganju
predlagačima za stručno savjetovanje i dostavu podataka kojima raspolaže te je vršio i
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Datumi prezentacija: 18. studenoga, 21. studenoga, 24. studenoga, 28. studenoga, 2. prosinca, 4. prosinca 2014.
i 7. srpnja 2015.
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administrativnu podršku pokretanju programa (programe dostavljao GOK-u, Odboru za
financijsko poslovanje, recenzentima, AZVO-u i MZOS-u). Status postupka pokretanja novih
programa dostupan je na mrežnim stranicama SOUK-a.
4. Podrška sastavnicama u osnivanju udruga diplomiranih studenata
Sastavnice koje još nisu osnovale udruge od Ureda su dobile svu potrebnu dokumentaciju za
osnivanje. U ovoj je akademskoj godini Muzička akademija održala osnivačku skupštinu (12.
prosinca 2014.)
5. Priprema dokumentacije za postupak unutarnjeg audita
Postupak unutarnjeg audita nije proveden tijekom ove akademske godine.
6. Priprema dokumentacije za postupak vanjskog audita
Postupak vanjskog audita nije proveden tijekom ove akademske godine.
7. Ispitivanje i analiza razloga neuspješnog studiranja
Ispitivanje se provodi kontinuirano putem upitnika u Službi za studente i ISVU.
8. Priprema procedure, provedba edukacije studenata i izrada izvješća vezanih za
studentsko vrednovanje nastavnog rada
Ured za kvalitetu proveo je sve poslove vezane za navedeni postupak: unošenje korištenog
obrasca, parametara obuhvata, opterećenja nastavnika po predmetu, raspoređivanje
studenata u grupe po predmetu, određivanje oblika nastave po predmetu, definiranje oblika
izvješća za nastavnike te izrada izvješća o provedenom vrednovanju i njegovo objavljivanje.
Izvješća su izrađena i za razinu sastavnica te za svako znanstveno područje i umjetničko
područje.
8. Podrška Odjelu za glazbu u postupku reakreditacije i svim sastavnicama u
aktivnostima vezanim za vanjska vrednovanja
UK pripremio je prijedlog načina rada za samoanalizi i predložio izvore podataka. Održano je
nekoliko sastanaka s dekanom Muzičke akademije i radnim skupinama koje su izrađivale
dijelove samoanalize pružane su smjernice i pojašnjenja, bilo putem sastanaka, elektroničkim
ili telefonskim putem.
9. Evaluacija kvalitete nastave Programa stjecanja pedagoških kompetencija
Evaluacija je provedena i polazničkim anketama o kvaliteti nastavnika i kolegija (po završetku
svakog kolegija) i nakon završetka cjelokupnog programa (putem završne ankete –
elektroničkim putem).
10. Ostali poslovi
• Izvršen izračun kriterija iz Mreže visokih učilišta i studijskih programa RH
• izvršen izračun raspodjele sredstava dostavljenih za financiranje znanstvene
produktivnosti Sveučilišta
• Uređivanje, izrada i objavljivanje sadržaja mrežnih stranica Sveučilišta
• Sudjelovanje u sastancima Senata, Glavnog odbora za kvalitetu, Odbora za nastavu,
Odbora za znanstveni i umjetnički rad, Centra za kompetencije u obrazovanju i
Euraxess radne skupine
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Praćenje realizacije i izvješćivanje o ciljevima iz Pilot programskih ugovora (izrada
obrazaca, pisanje dijela izvješća, prikupljanje podataka i pomoć pri sastavljanju
izvješća sastavnica, sumiranje izvješća, objavljivanje izvješća i sl.)
Izrada Izvješća o zastupljenosti stručne prakse i drugih oblika učenja kroz rad u
studijskim programima Sveučilišta te Izvješća o provedenim mjerama Strategije
obrazovanja, znanosti i tehnologije
Izrada Pravilnika o stručnom obrazovanju i usavršavanju nenastavnog osoblja,
Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata i Odluke o financiranju i organizaciji
terenske nastave
Nastavljen rad na izradi Istraživačke strategije Sveučilišta
Vođenje i koordinacija postupka popisa imovine i obveza Sveučilišta (sastanci s
predstavnicima povjerenstava, priprema inventurnih lista, koordinacija vremena
provođenja svakog popisa, kontrola popisa i korekcije, priprema prijedloga za rashod,
unošenje stavki sitnog inventara u sustav i sl.)
Koordinacija postupka revizije studijskog programa Talijanski jezik i književnost
Djelatnik ureda završio praktični seminar “Quality Management and Quality Assurance
in Higher Education Institutions” (Berlin), sudjelovao na edukativnoj radionici
Suradnička procjena nastave (Pula) te na radionici Kvaliteta usluge – osnova
modernog poslovanja (Pula).

Savjetnik rektora za kvalitetu

Valter Ilić, univ. spec. oec.

Izvješće o radu odobrio je Glavni odbor za kvalitetu na svome 48. sastanku održanom
3. studenoga 2015. i Senat Sveučilišta na svojoj 3. sjednici održanoj 30. studenoga 2015.
(Odluka o usvajanju Izvješća o radu, KLASA: 003-08/15-02/73, URBROJ: 380-01-15-1).
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