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PLAN AKTIVNOSTI UREDA ZA KVALITETU
SVEUČILIŠTA JURJA DOBRILE U PULI
ZA AKADEMSKU 2014./2015. GODINU
Plan aktivnosti Ureda za kvalitetu kombinira aktivnosti predviđene Priručnikom kvalitete,
aktivnosti planirane temeljem rezultata unutarnjeg i vanjskog audita i ostale aktivnosti koje se
procjenjuju kao prioritetne za razdoblje na koje se odnosi. Kombiniraju aktivnosti kontinuiranog
karaktera, aktivnosti koje se mogu ostvariti u relativno kratkom roku, kao i aktivnosti čije se
ostvarenje očekuje u roku duljem od jednogodišnjeg.
Područje odgovornosti ne navodi se zasebno s obzirom da Ured ima jednog djelatnika.

ROK

MEHANIZMI PRAĆENJA/
POKAZATELJI
OSTVARENJA

Kontinuirano i
prema potrebi

Izvješće o radu UK
(broj prezentacija i sastanaka)

Ožujak 2015.

Izvješće o radu Tima za
izvedbene planove nastave

Pružati stručnu i administrativnu
podršku izradi novih programa

kontinuirano

Izvješće o radu UK i
Kronologija procedura
vezanih za pokretanje novih
studijskih programa

Podrška sastavnicama u osnivanju i
registraciji udruga diplomiranih
studenata

Siječanj 2015.

Izvješće o radu UK i
osnivačka skupština udruge

Priprema dokumentacije za
postupak unutarnjeg audita

Siječanj 2015.

Izrađen i objavljen dokument
Analiza učinkovitosti sustava
za kvalitetu i njegov utjecaj
na kvalitetu obrazovanja 2015.

Priprema dokumentacije za
postupak vanjskog audita

Sukladno planu
postupka (definira
AZVO)

Izrađeni dokumenti i uneseni
u MOZVAG

kontinuirano

Izvješće o radu UK, analiza
obrađenih podataka

Prosinac, siječanj;
svibanj, lipanj

Izvješće o provedenoj anketi
objavljeno na mrežnim
stranicama SOUK-a

AKTIVNOST
Prezentirati SOUK nastavnom i
nenastavnom osoblju te studentima i
educirati ih o mogućnostima
aktivnog sudjelovanja
Podrška sastavnicama u izradi
ishoda učenja studijskih programa –
provođenje projekta usklađivanja
IPN

Ispitivanje i analiza razloga
neuspješnog studiranja
Priprema procedure, provedba
edukacije studenata i izrada izvješća
vezanih za studentsko vrednovanje
nastavnog rada

1

Podrška Odjelu za glazbu u
postupku reakreditacije i svim
sastavnicama u aktivnostima
vezanim za vanjska vrednovanja
Evaluacija kvalitete nastave
Programa stjecanja pedagoških
kompetencija

kontinuirano

Izvješće o radu UK

Kontinuirano do
kraja izvedbe
programa

Izvješća i analize evaluacije

Stručni suradnik za kvalitetu

Valter Ilić, univ. spec. oec.

Plan aktivnosti odobrio je Glavni odbor za kvalitetu na svome 44. sastanku održanom
14. listopada 2014. i Senat Sveučilišta na svojoj 33. sjednici održanoj 27. studenog 2014.
(Odluka o usvajanju Plana aktivnosti Ureda za kvalitetu, KLASA: 003-08/14-02/114-01,
URBROJ: 380-14-01-1).
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