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Split, 17. listopada 2013.
IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA UNAPRJEĐIVANJE KVALITETE FILOZOFSKOG
FAKULTETA U AKADEMSKOJ GODINI 2012./2013.
U akademskoj godini 2012./2013. Odbor za unaprjeđivanje kvalitete djelovao je u sastavu
doc.dr.sc. Snježana Bralić (zamjenica voditeljice), doc.dr.sc. Andreja Bubić (voditeljica),
doc.dr.sc. Snježana Dobrota, izv.prof.dr.sc. Maja Ljubetić te kao studentski predstavnici Vera
Zubac u razdoblju od listopada do prosinca 2012. godine i Duje Jakovčević nakon prosinca
2012. godine.
Dosada je u akademskoj godini 2012./2013. Odbor održao sedam redovnih sastanaka
(12.11.2012, 10.12.2012, 14.01.2013, 18.02.2013, 20.03.2013, 8.07.2013. i 17.10.2013.), dva
sastanka s Dekanom (18.02.2013. i 20.03.2013.), četiri virtualna sastanka (4-9.05.2013,
17.07.2013, 9-10.09.2013. i 17-18.09.2013.) kao i niz dodatnih virtualnih konzultacija. U tom
razdoblju Odbor je bio uključen u rješavanje nekolicine kontinuiranih i povremenih zadaća koje
su ukratko opisane u ostatku izvještaja.
GLAVNE ZADAĆE ODBORA U AKADEMSKOJ GODINI 2012./2013.
1. Izrada Priručnika o sustavu za unaprjeđivanje kvalitete
Tijekom zimskog semestra ak.god. 2012./2013. pripremljen je Priručnik o sustavu za
unaprjeđivanje kvalitete koji je usvojen na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 28. ožujka
2013. god.

2. Izrada prijedloga Politike osiguravanja kvalitete Filozofskog fakulteta
U rujnu 2013. god. pripremljen je prijedlog Politike osiguravanja kvalitete Filozofskog fakulteta
koji je upućen na usvajanje Fakultetskom vijeću.

3. Organizacija i provedba samovrednovanja nastave od strane nastavnika u zimskom
semestru

Anketu su osmislili i proveli članovi Odbora u razdoblju od 15.01. do 12.02.2013. godine.
Anketa je uključivala pitanja o kvaliteti izvedbe nastave, kvaliteti interakcije sa studentima,
zadovoljstvu sudjelovanjem studenata na nastavi i kvaliteti organizacije nastave. Naknadno je
odlučeno da će se ubuduće samovrednovanje među svim nastavnicima organizirati samo
povremeno, te da će se u svakom semestru obvezno samovrednovati oni nastavnici koji u
studentskim anketama dobiju ocjene manje od 3.0.
4. Provedba sveučilišnih studentskih anketa za vrednovanje kvalitete nastave
Na kraju zimskog i ljetnog semestra ak.god. 2012./2013. provedene su studentske ankete kojima
se vrednuje kvaliteta nastave i rada nastavnika.

5. Organizacija vrednovanja mentorskog rada nastavnika
Tijekom ak.god. 2012./2013. članovi Odbora za unaprjeđivanje kvalitete izradili su ankete koje
će se ubuduće koristiti za vrednovanje mentorskog rada nastavnika. Primjena tih anketa
započela je u ožujku 2013.god.
6. Organizacija pilot projekta ispitivanja kvalitete ozračja na Fakultetu
Tijekom ak.god. 2012./2013. unutar Odbora za unaprjeđivanje kvalitete izrađen je upitnik za
ispitivanje kvalitete ozračja na Fakultetu koji je preliminarno proveden tijekom studenoga 2012.
godine na Odsjecima za pedagogiju, povijest, povijest umjetnosti, hrvatski jezik i književnost,
talijanski jezik i književnost te engleski jezik i književnost.
7. Suradnja sa sveučilišnim Centrom za unaprjeđenje kvalitete
Tijekom cijele ak.god. 2012./2013. Odbor surađuje sa sveučilišnim Centrom što uključuje
sudjelovanje na sjednicama Centra, suradnju u izradi materijala potrebnih za pripremu vanjskog
neovisnog vrednovanja sustava osiguravanja kvalitete, provedbu istraživanja u organizaciji
Sveučilišta i svim ostalim tekućim zadacima i poslovima. U ak. god. 2012./2013. provedeno je
vanjsko vrednovanje sustava osiguranja kvalitete Sveučilišta u čiju je pripremu Odbor bio
aktivno uključen. Također, tijekom rujna 2013. god. Odbor je sudjelovao u pripremi plana
aktivnosti za poboljšanje sustava osiguranja kvalitete.
8. Ostali zadaci Odbora za unaprjeđivanje kvalitete
Osim navedenih, Odbor sudjeluje u drugim tekućim zadacima vezanim uz unaprjeđivanje
kvalitete na Fakultetu koje, među ostalima, uključuju:

-

pripreme potvrda o rezultatima studentskih anketa potrebnih za izbore u zvanja pojedinih
nastavnika Fakulteta,

-

očitovanja o usklađenosti izmjena postojećih studijskih programa s Pravilnikom o
postupku vrjednovanja studijskih programa Sveučilišta u Splitu,

-

predstavljanje rezultata vezanih uz kvalitetu na sjednicama Fakultetskog vijeća,

-

rješavanje povremenih molbi članova Fakulteta vezanih uz kvalitetu.
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