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PLAN AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA KVALITETE SVEUČILIŠTA U
SPLITU ZA AKADEMSKU GODINU 2021./2022.
Plan aktivnosti osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu za akademsku godinu 2021./2022.
temelji se na ciljevima i aktivnostima Strategije Sveučilišta u Splitu 2021.-2025., Strategije
Centra za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Splitu 2015.-2020., Priručnika o osiguravanju
kvalitete Sveučilišta u Splitu i Plana za unaprjeđenje sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta
u Splitu u fazi naknadnog praćenja postupka unutarnje prosudbe.

AKTIVNOST
Sudjelovanje u izradi akcijskog plana i
godišnjih izvješća o njegovoj realizaciji
Strategije Sveučilišta i Znanstvene strategije
Izrada Strategije Centra za unaprjeđenje
kvalitete Sveučilišta u Splitu 2021.-2025.
Praćenje implementacije Priručnika
osiguravanja kvalitete

Analiza usklađenosti temeljnih dokumenata
SOK-a sastavnica sa novim ESG standardima
Povećati informiranost studenata o servisnim
službama Sveučilišta objavljivanjem
informacija na svim internetskim stranicama
sastavnica Sveučilišta
Priprema izvješća i popratne dokumentacije za
postupak unutarnje prosudbe sustava
osiguravanja kvalitete Sveučilišta
Prikupljanje izvještaja o radu i planova rada
Odbora za unaprjeđenje kvalitete sastavnica
Sveučilišta te izvještaja o provedenim

NOSITELJ
AKTIVNOSTI

DINAMIKA

prorektori, voditelj
Centra, Ured za
kvalitetu

kontinuirano

prorektori, Vijeće
Centra, voditelj Centra,
Ured za kvalitetu

prosinac 2021.
godine.

Vijeće Centra, Ured za
kvalitetu, Senat,
uprave Sveučilišta i
sastavnica
Vijeće Centra, odbori
za unaprjeđenje
kvalitete na
sastavnicama
Sveučilišta
Ured za kvalitetu,
voditelj Centra, Vijeće
Centra, odbori za
unaprjeđenje kvalitete
sastavnica
Ured za kvalitetu,
voditelj Centra, Vijeće
Centra, odbori za
unaprjeđenje kvalitete
sastavnica
Ured za kvalitetu

kontinuirano

travanj 2022

početak
akademske
godine
2021./2022.

prema potrebi

studeni 2021.

anketnim vrednovanjima na sastavnicama
Sveučilišta
Izrada sumarnog izvještaja o radu Odbora,
planovima rada Odbora i provedenim
anketnim vrednovanjima. Prezentacija
izvještaja na sjednici Vijeća Centra i sjednici
Senata
Prikupljanje izvještaja o provedenim
programima cjeloživotnog učenja na
sastavnicama Sveučilišta u akademskoj godini
20120./2021., a sukladno čl. 15. Pravilnika o
vrednovanju programa koji se temelje na
načelima cjeloživotnog učenja na Sveučilištu
u Splitu
Izrada sumarnog izvještaja o provedenim
programima cjeloživotnog učenja na
Sveučilištu i sastavnicama u akademskoj
godini 2020./2021. Prezentacija izvještaja na
sjednici Vijeća Centra i sjednici Senata
Prikupljane izvještaja čelnika sastavnica o
obavljenim razgovorima sa najlošije
ocijenjenim nastavnicima u skladu sa čl. 9.
Pravilnika o postupku studentskog
vrednovanja nastavnog rada Sveučilišta u
Splitu
Izrada sumarnog izvještaja o provedenim
razgovorima čelnika sastavnica sa najlošije
ocijenjenim nastavnicima. Prezentacija
izvještaja na sjednici Vijeća Centra i sjednici
Senata
Priprema i provođenje postupka analize
uspješnosti studiranja za akademsku godinu
2020./2021.
Izrada izvještaja o uspješnosti studiranja i
analiza dobivenih rezultata. Prezentacija
rezultata Vijeću Centra i Senatu Sveučilišta
Provođenje postupka vrednovanja izmjena i
dopuna studijskih programa te odobravanja
novih studijskih programa
Provođenje postupka vrednovanja programa
koji se temelje na načelima cjeloživotnog
učenja
Unaprjeđenje postupaka vrednovanja novih
studijskih programa i izmjena postojećih kroz
izmjene Pravilnika o postupku vrednovanja
studijskih programa Sveučilišta u Splitu i
pripadajućih obrazaca.

Ured za kvalitetu,
voditelj Centra

prosinac 2021./
siječanj 2022.

sastavnice, Ured za
kvalitetu

studeni 2021.

Ured za kvalitetu,
voditelj Centra

prosinac 2021.

Ured za kvalitetu,
čelnici sastavnica

studeni 2021.

Ured za kvalitetu,
voditelj Centra

siječanj 2022.

Ured za kvalitetu,
prorektor za nastavu,
sastavnice Sveučilišta
Ured za kvalitetu,
Vijeće Centra, voditelj
Centra, Senat
Povjerenstvo za
studije, Ured za
kvalitetu, Senat
Povjerenstvo za
studije, Ured za
kvalitetu, Senat
Povjerenstvo za
studije, Ured za
kvalitetu, Vijeće
Centra, Senat

prosinac 2021.
veljača/ožujak
2022.
prema potrebi/
kontinuirano
prema potrebi/
kontinuirano
do kraja
akademske
godine
2021./2022.
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Priprema, provođenje postupka i obrada
rezultata studentskog vrednovanja nastavnog
rada na Sveučilištu u Splitu za zimski i ljetni
semestar 2021./2022.
Izrada i dostava sumarnih izvještaja o
provedenom vrednovanju nastavnog rada za
ljetni i zimski semestar akademske godine
2021./2022. rektoru, čelnicima sastavnica,
voditeljima Odbora i voditelju Centra.
Dostava pojedinačnih izvješća svim
anketiranim nastavnicima/suradnicima.
Prezentacija rezultata na sjednici Vijeća
Centra i sjednici Senata
Priprema i provođenje postupka studentskog
vrednovanja cjelokupne razine studija
elektroničkim putem u akademskoj godini
2021./2022.
Izrada i dostava izvještaja o provedenom
studentskom vrednovanju cjelokupne razine
studija akademske godine 2020./2021. rektoru,
čelnicima sastavnica, voditeljima odbora i
voditelju Centra. Prezentacija rezultata na
sjednici Vijeća Centra i sjednici Senata
Priprema i provođenje postupka studentskog
vrednovanja rada stručnih i administrativnih
službi te drugih vidova studentskog života u
akademskoj godini 2021./2022.
Izrada i dostava izvještaja o provedenom
studentskom vrednovanju rada stručnih i
administrativnih službi te drugih vidova
studentskog života rektoru, čelnicima
sastavnica, voditeljima odbora i voditelju
Centra. Prezentacija rezultata na sjednici
Vijeća Centra i sjednici Senata
Organizacija edukacije iz područja
osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju
u suradnji s AZVO-om
Analizirati do sada provedene postupke
reakreditacija sastavnica Sveučilišta te
prezentirati na Vijeću Centra najučestalije
preporuke za poboljšanje SOK-a
Organizirati prezentaciju iskustava sastavnica
koje su do sada prošle postupak reakreditacije
s ciljem edukacije sastavnica koje su tek u
planu za reakreditaciju

Ured za kvalitetu,
odbori za unaprjeđenje
kvalitete na
sastavnicama, Vijeće
Centra

krajem
zimskog i
ljetnog
semestra
akademske
godine
2021./2022.

Ured za kvalitetu,
Vijeće Centra, voditelj
Centra

travanj-svibanj
2022. za
zimski
semestar
rujan/listopad
2022. za ljetni
semestar

Ured za kvalitetu,
odbori za unaprjeđenje
kvalitete, Vijeće
Centra

od lipnja do
studenog 2022.

Ured za kvalitetu,
Vijeće Centra, voditelj
Centra

studeni 2021.

Ured za kvalitetu,
odbori za unaprjeđenje
kvalitete, Vijeće
Centra

travanj/svibanj
2022.

Ured za kvalitetu,
Vijeće Centra
Voditelj Centra

srpanj 2022.

Ured za kvalitetu,
voditelj Centra,
prorektor za kvalitetu

prema potrebi i
dogovoru s
AZVO-om

Ured za kvalitetu,
voditelj Centra

siječanj/veljača
2022.

Ured za kvalitetu,
voditelj Centra,
voditelji Odbora

siječanj 2022.
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Uskladiti sastav Odbora za unaprjeđenje
kvalitete na sastavnicama Sveučilišta
uzimajući u obzir sve njihove specifičnosti
Poticati i ostvarivati međuinstituciju suradnju
u području SOK-a
Poticati nove i unaprjeđivati postojeće
aktivnosti iz područja javnog informiranja o
djelovanju i rezultatima djelovanja SOK-a
Izrada izvještaja o stanju reakreditacijskih
postupaka provedenih od strane Agencije za
znanost i visoko obrazovanje u akademskoj
godini 2021./2022. Prezentacija izvještaja na
sjednici Vijeća Centra i sjednici Senata
Izrada izvještaja o radu Povjerenstva za studije
za akademsku godinu 2021./2022.

Vijeće Centra, Senat,
odbori za unaprjeđenje
kvalitete, vijeća
sastavnica
prorektori, Vijeće
Centra, voditelj Centra,
odbori na sastavnicama
Ured za kvalitetu,
voditelj Centra, Vijeće
Centra, odbori za
unaprjeđenje kvalitete
sastavnica

kontinuirano

Ured za kvalitetu,
voditelj Centra

kraj akademske
godine
2021./2022.

Povjerenstvo za
studije, Ured za
kvalitetu

Izrada godišnjeg Izvješća voditelja o radu
Centra za akademsku godinu 2021./2022.
Prezentacija izvješća na Vijeću Centra i
sjednici Senata

Ured za kvalitetu,
voditelj Centra, Vijeće
Centra, Senat

Donošenje plana aktivnosti osiguravanja
kvalitete Sveučilišta u Splitu akademsku
godinu 2022./2023.

voditelj Centra, Vijeće
Centra, Senat

do kraja
akademske
godine
2021./2022.

kontinuirano

kraj akademske
godine
2021./2022.
krajem
akademske
godine
2021./2022.
krajem
akademske
godine
2021./2022.

Voditelj Centra za
unaprjeđenje kvalitete

izv. prof. dr. sc. Joško Božić
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