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AKTIVNOST ROK ZA PROVEDBU  ODGOVORNI POKAZATELJ OSTVARENJA  
1. DOKUMENTACIJA 
1.1. Izrada i donošenje Plana aktivnosti 

SOUK-a za akademsku 2021./2022. 
godinu 

listopad 2021. Povjerenstvo za unaprjeđivanje 
kvalitete (PUK), Senat 

Plan usvojen na Senatu i objavljen na 
mrežnim stranicama Sveučilišta 

1.2. Godišnji plan aktivnosti PUP-a za 
2022. godinu prosinac 2021. Povjerenstvo za unutarnju prosudbu 

SOUK-a  (PUP) Plan za 2021. donesen i objavljen (interno) 

1.3. Plan unutarnje prosudbe SOUK-a za 
2022. godinu prosinac 2021. PUP Plan objavljen (interno) 

1.4. Izrada izvješća o internoj prosudbi 
1.5. SOUK-a prema planu unutarnje prosudbe Izrada: PUP   

Usvajanje: Senat 
Izrađeno izvješće usvojeno i objavljeno 
(interno) 

 

2. INFORMIRANJE 
2.1. Povećanje prohodnosti informacija 

(vertikalno i  horizontalno) unutar 
SOUK-a   

kontinuirano, najmanje jednom u 3 
mjeseca ili prema potrebi 

PUK, Uprava, povjerenstva za kvalitetu 
sastavnica, Ured za osiguravanje 
kvalitete 

Zapisnici s održanih sastanaka predstavnika 
tijela sustava osiguravanja i unaprjeđivanja 
kvalitete Sveučilišta ('koordinacije SOUK-a') 

2.2. Prezentacija Godišnjeg izvješća o 
unutarnjoj prosudbi sustava 
osiguravanja kvalitete Sveučilišta u 
Zadru za 2021. godinu. 

travanj 2022. PUP Zapisnik sa sastanka 'koordinacije SOUK-a'  

2.3. Ažuriranje sadržaja o kvaliteti na 
mrežnim stranicama Sveučilišta kontinuirano Ured za osiguravanje kvalitete Ažurirani web sadržaji 

 

3. REAKREDITACIJE 

3.1.  Priprema za idući ciklus reakreditacije 
preddiplomskih i diplomskih studija  svibanj – srpanj 2022. 

Uprava, PUK, Ured za osiguravanje 
kvalitete, povjerenstva za kvalitetu 
sastavnica 

Zapisnici s održanih sastanaka i tematskih 
radionica 

3.2. Tematski sastanak s vanjskim 
dionicima ožujak 2022. Uprava, Ured za osiguravanje kvalitete Zapisnik s održanog sastanka 
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AKTIVNOST ROK ZA PROVEDBU  ODGOVORNI POKAZATELJ OSTVARENJA  

3.3. Reakreditacija poslijediplomskih 
doktorskih studija 
(naknadno praćenje - dostava izvješća o 
realizaciji akcijskih planova) 

listopad 2021. 
Međunarodni odnosi 
 
studeni 2021. 
Humanističke znanosti 
Kvaliteta u odgoju i obrazovanju 
 
ožujak 2022. 
Jadran – poveznica među kontinentima 
Društvo znanja i prijenos informacija 
 
lipanj 2022. 
Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja 

Ured za osiguravanje kvalitete 
(u suradnji s vijećima PDS-a i Uredom 
za poslijediplomske studije) 

Dokumentacija dostavljena AZVO-u 

3.4. Godišnja izvješća o realizaciji akcijskih 
planova sukladno akreditacijskim 
preporukama u postupku reakreditacije  

- Odjel za ekologiju, agronomiju i 
akvakulturu 

- Pomorski odjel 

 
 
 
 
travanj 2022. 
svibanj 2022. 

Ured za osiguravanje kvalitete 
(u suradnji s povjerenstvima za kvalitetu 
sastavnica, vijećem PDS-a i Uredom za 
poslijediplomske studije) 

Dokumentacija dostavljena AZVO-u 

 

4. EDUKACIJE 
4.1. Edukacije i stručno usavršavanje 

članova Povjerenstva za 
unaprjeđivanje kvalitete i 
Povjerenstva za unutarnju prosudbu 
SOUK-a 

kontinuirano PUK, PUP, Uprava Izvješća  o prisustvovanju radionicama, 
seminarima i sl. 

4.2. Akademska čestitost 
- diseminacijsko predavanje za 

akademsko osoblje  
- radionice za studente 

 
 
 
prosinac 2021. 
siječanj – ožujak 2022.  

 
Uprava, Ured za osiguravanje kvalitete, 
povjerenstva za kvalitetu sastavnica 

Zapisnik sa sastanka koordinacije  
 predstavnika tijela SOUK-a 
Izvješća o održanim radionicama 

4.3. Edukacije i stručno usavršavanje 
djelatnika Ureda za osiguravanje 
kvalitete 

kontinuirano PUK, Uprava, Ured za osiguravanje 
kvalitete 

Zapisi  o sudjelovanju na radionicama, 
seminarima i sl. 
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AKTIVNOST ROK ZA PROVEDBU  ODGOVORNI POKAZATELJ OSTVARENJA  
4.4. Poticanje razvoja kulture kvalitete 

uvođenjem suradničke procjene 
- prijedlog modela 

vanjske/suradničke procjene 
nastave (Radna skupina) 

- Pravilnik o provedbi suradničke 
procjene 

 
 
 
 
veljača 2022. 
 
srpanj 2022. 

PUK, Ured za osiguravanje kvalitete, 
Senat 

Zapis o održanoj tematskoj radionici 
Odluka o imenovanju Radne skupine 
Pravilnik usvojen i objavljen na mrežnim 
stranicama Sveučilišta 

4.5. Profesionalno usavršavanje 
akademskog osoblja  

Radionice: 
- Rad u statističkim programima za 

kvantitativnu obradu numeričkih podataka 
(neparametrijske metode; strukturalno 
modeliranje; multivarijantne analize) 

 
veljača 2022. Uprava, Ured za osiguravanje kvalitete Zapisnici s održanih radionica 

4.6. Profesionalno usavršavanje 
nenastavnog osoblja  

- Radionice Opći engleski jezik i 
Akademsko pisanje na engleskom jeziku 

 
siječanj / veljača 2022. Uprava, Ured za osiguravanje kvalitete Zapisnici s održanih radionica 

4.7. Unaprjeđenje specifičnih znanja i 
vještina upravljačke strukture 
Sveučilišta  

- radionica za pročelnike i zamjenike    
  pročelnika na temu Upravljanje   
  financijama Odjela/Centra 

 
veljača 2022. Uprava, Ured za osiguravanje kvalitete Zapis o održanoj tematskoj radionici 

 

5. EVALUACIJE  
5.1. Studentska evaluacija nastave siječanj 2022. 

svibanj / lipanj 2022. Ured za osiguravanje kvalitete Zbirna izvješća o rezultatima evaluacija 
objavljena na mrežnim stranicama Sveučilišta 

5.2. Anketiranje studenata 
poslijediplomskih studija ožujak 2022. Ured za osiguravanje kvalitete Sastavljeno i objavljeno izvješće o provedenoj 

anketi 
5.3. Anketiranje akademskog osoblja o 

uvjetima rada siječanj 2022. Ured za osiguravanje kvalitete Sastavljeno i objavljeno izvješće o provedenoj 
anketi 

5.4. Anketiranje studenata o uvjetima 
studiranja ožujak - travanj 2022. Ured za osiguravanje kvalitete Sastavljeno i objavljeno izvješće o provedenoj 

anketi 
5.5. Anketiranje administrativnog i 

tehničkog osoblja o uvjetima rada  veljača 2022. Ured za osiguravanje kvalitete Izvješće o provedenoj anketi dostavljeno na 
uvid Upravi i PUK-u 

5.6. Prikupljanje podataka o radu 
povjerenstava za kvalitetu sastavnica prosinac 2021. Ured za osiguravanje kvalitete izvješće o prikupljenim podacima prezentirano 

Povjerenstvu za unaprjeđivanje kvalitete  
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AKTIVNOST ROK ZA PROVEDBU  ODGOVORNI POKAZATELJ OSTVARENJA  
5.7. Prikupljanje podataka o radu 

Sveučilišta 
studeni 2021. 
travanj 2022. Ured za osiguravanje kvalitete Analitičko izvješće dostavljeno Upravi 

5.8. Ocjene rada asistenata, 
poslijedoktoranada i mentora 

studeni 2021. 
rujan 2022. Ured za osiguravanje kvalitete Izvješća proslijeđena područnim stručnim 

vijećima 
5.9. Samoevaluacija nastavnika svibanj – lipanj 2022. Ured za osiguravanje kvalitete Izvješće dostavljeno Upravi 
 
6. OSTALO 
6.1. Praćenje zapošljivosti alumna 

- Prikupljanje podataka o završenim 
studentima diplomske razine 
studija u akad. 2020./'21. godini 

- Anketiranje alumna 

 
 
 
studeni - prosinac 2021. 
rujan - listopad 2022. 

Ured za osiguravanje kvalitete Izvješće dostavljeno Upravi i sastavnicama 

 
Prijedlog Plana usvojen je na I. redovitoj sjednici Senata u ak. god. 2021./2022. održanoj 26. listopada 2021.
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Vremenik provedbe Plana aktivnosti SOUK-a za akademsku godinu 2021./2022.  

aktivnost listopad 
2021. 

studeni 
2021. 

prosinac 
2021. 

siječanj 
2022. 

veljača 
2022. 

ožujak 
2022. 

travanj 
2022. 

svibanj 
2022. 

lipanj 
2022. 

srpanj 
2022. 

kolovoz 
2022. 

rujan 
2022. 

1.1.             
1.2.             
1.3.             
1.4.             
2.1.             
2.2.             
2.3.             
3.1.             
3.2.             
3.3.             
3.4.             
4.1.             
4.2.             
4.3.             
4.4.             
4.5.             
4.6.             
4.7             
5.1.             
5.2.             
5.3.             
5.4.             
5.5.             
5.6.             
5.7.             
5.8.             
5.9.             
6.1.             

 


