
 
 

 

Plan aktivnosti za područje osiguravanja kvalitete sastavnice 

 
Naziv sastavnice: Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

 
Naziv povjerenstva nadležnog za osiguravanje kvalitete sastavnice: Povjerenstvo za 

osiguravanje kvalitete 

 

Akademska godina: 2014./2015. 

 
 

A Unaprjeđenje formalno-pravnog i organizacijskog 

okruženja 

 

Nadležno/ 

odgovorno tijelo 

Rok/trajanje 

aktivnosti 

1. Analiza postojećeg stanja - prostor, kadrovi, potrebe u 

svrhu reakreditacije sastavnice (izrada samoanalize 

sastavnice) 

 

Uprava 

fakulteta/Dekanat/Po

vjerenstvo za izradu 

samoanalize/Povjere

nstvo za osiguravanje 

kvalitete 

Zimski semestar  

ak. g. 2014./2015. 

B Vrjednovanje studijskih programa Nadležno/ 

odgovorno tijelo 

Rok/trajanje 

aktivnosti 

1. Analiza rezultata provedbe anketiranja diplomiranih 

magistara farmacije i magistara medicinske biokemije koji 

su završili studij u razdoblju 2010 -2013.  

Povjerenstvo za 

osiguravanje 

kvalitete/Prodekan za 

nastavu 

Zimski semestar  

ak.god. 

2014./2015. 

2. Provedba Anketa diplomiranih magistara farmacije i 

medicinskih biokemičara u ulozi poslodavaca i analiza 

stečenih kompetencija završenih stručnjaka 

Povjerenstvo za 

osiguravanje 

kvalitete/Prodekan za 

nastavu 

Ljetni semestar  

ak.god. 

2014./2015. 

3. Analiza rezultata sveučilišnih anketa za studentice i 

studente koji su završili integrirani preddiplomski i 

diplomski studij 

Povjerenstvo za 

osiguravanje 

kvalitete/Prodekan za 

nastavu/Studentska 

poslovnica 

Ljetni semestar  

ak.god. 

2014./2015. 

4. Izrada plana provedbe anketa za procjenu  kvalitete izvedbe 

poslijediplomskih studijskih programa (specijalistički, 

poslijediplomski) po završetku svakog 

predmeta/modula/cjeline 

Povjerenstvo za 

osiguravanje 

kvalitete/Povjerenstv

o za 

poslijediplomske 

studije 

Ljetni semestar  

ak.god. 

2014./2015. 

C Vrjednovanje nastavnih procesa i obrazovnih ishoda 

 

Nadležno/ 

odgovorno tijelo 

Rok/trajanje 

aktivnosti 

 Javna objava ishoda učenja studijskih programa Povjerenstvo za 

osiguravanje 

kvalitete/Prodekan za 

nastavu 

Ak.god. 

2014./2015. 

 Unaprjeđivanje e-učenja 

 

 

 

 

Povjerenstvo za 

osiguravanje 

kvalitete/Povjerenstv

o za e-učenje 

Ak.god. 

2014./2015. 

D Institucijsko (samo)vrjednovanje i institucijsko Nadležno/ Rok/trajanje 



 
 

 

istraživanje odgovorno tijelo aktivnosti 

 Samovrjednovanje nastavnoga rada (Provedba 

samoprocjene rada nastavnika sa studentima) 

Povjerenstvo za 

osiguravanje 

kvalitete/Prodekan za 

nastavu 

Ljetni semestar  

ak. god. 

2014./2015. 

 Izrada detaljnog dokumenta Samoanalize sastavnice u 

sklopu reakreditacijskog procesa (AZVO) 

Uprava/Povjerenstvo 

za 

samoanalizu/Povjere

nstvo za osiguravanje 

kvalitete/Službe 

Dekanata/Studentska 

poslovnica/knjižnica 

Zimski semestar  

ak.god. 

2014./2015. 

 Organizacija sastanaka/tribina s poslodavcima, 

predstavnicima tržišta rada i drugih relevantnih organizacija 

kako bi se dobile povratne informacije o kompetencijama 

završenih studenata 

Uprava/Povjerenstvo 

za osiguravanje 

kvalitete/Studentske 

udruge 

Ljetni semestar  

ak. god. 

2014./2015. 

E Mjere za unaprjeđenje kvalitete  Nadležno/ 

odgovorno tijelo 

Rok/trajanje 

aktivnosti 

 Koordinacija podrške studentima; organizacija panela i 

radionica u suradnji s CSPS (Centar za savjetovanje i 

podršku studentima Sveučilišta u Zagrebu) 

 

Koordinator podrške 

studentima/Koordina

tor podrške 

studentima s 

invaliditetom/Povjere

nstvo za osiguravanje 

kvalitete/Prodekan za 

nastavu 

Ak.god. 

2014./2015. 

 Sastavnica poduzima mjere unaprjeđenja kvalitete temeljem 

provedene analize studentske Ankete za procjenu rada 

nastavnika  

Dekan/ Povjerenstvo 

za osiguravanje 

kvalitete/Prodekan za 

nastavu 

Ak.god. 

2014./2015. 

 Kontinuirano poticanje vanjske i unutarnje mobilnosti 

studenata i nastavnika (financijska podrška, informiranje) 

Povjerenstvo za 

osiguravanje 

kvalitete/Vijeće 

sastavnice 

Ak.god. 

2014./2015. 

 Izrada postupnika vrjednovanja nastavnoga rada od strane 

kolega nastavnika 

Dekan/Predstojnik 

Zavoda/Povjerenstvo 

za osiguravanje 

kvalitete 

Ljetni semestar 

ak.god. 

2014./2015. 

F Razvoj ljudskih potencijala ( npr. izrada godišnjeg Plana 

usavršavanja  nastavnika, pohađanje edukacija za 

unapređenje nastavničkih kompetencija – navesti konkretno 

kojih edukacija, koliko nastavnika; izrada dokumenata za 

vrednovanje dodatnih uvjeta za napredovanje nastavnika 

vezanih uz rad u nastavi)
 
 

 

Nadležna/ 

odgovorna tijela 

Rok/trajanje 

 Izrada i dopuna novog Pravilnika o uvjetima i postupku 

izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta 

Uprava/Povjerenstvo 

za osiguravanje 

kvalitete/Nastavno 

povjerenstvo 

Znanstveno 

povjerenstvo/ 

Ak. god.  

2014./2015. 

 Pohađanje radionice za mentore koji planiraju preuzeti 

svoje prvo mentorstvo na doktorskom studiju ili su ga tek 

preuzeli (2 nastavnika)  

 

Povjerenstvo za 

osiguravanje 

kvalitete/Znanstveno 

povjerenstvo 

Ak. god.  

2014./2015. 



 
 

 

 Izrada godišnjeg Plana usavršavanja nastavnika 

(Radionice i paneli CeZaN Sveučilišta u Zagrebu,  

CEEPUS plan, ERASMUS, 10 nastavnika) 

Povjerenstvo za opće 

i kadrovske 

poslove/Povjerenstvo 

za međunarodnu 

suradnju 

Ak. god.  

2014./2015. 

G  Javno informiranje  Nadležna/odgovorn

a tijela 

Rok/trajanje 

 Izrada nove službene mrežne stranice na hrvatskom i 

engleskom jeziku 

Uredništvo web 

stranice/Informatička 

služba/Povjerenstvo 

za osiguravanje 

kvalitete 

Zimski semestar  

ak.g. 2014./2015. 

 Poboljšanje provedbe sustavnog prikupljanja povratnih 

informacija od strane alumnija, suradnika, poslodavaca, 

studenata 

Povjerenstvo za 

osiguravanje 

kvalitete/Službe 

Dekanata/Informatič

ka služba 

Ak.g. 2014./2015. 

 Javno objavljivanje potrebnih povratnih podataka u svrhu 

poboljšanja kvalitete studija i studiranja u cjelini 

Povjerenstvo za 

osiguravanje 

kvalitete/Uredništvo 

web 

stranice/Informatička 

služba 

Ak.g. 2014./2015. 

 

Plan aktivnosti pripremio/la: 

Sandra Šupraha Goreta, doc.dr.sc. 


