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Split, 11. studeni 2016. 

IZVJEŠTAJ O RADU ODBORA ZA UNAPRJEĐENJE KVALITETE 
FAKULTETA GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE U SPLITU 

ZA AKADEMSKU GODINU 2015./2016. 

 

1. Uvod 

U akademskoj godini održan je jedan sastanak Odbora za unapređenje kvalitete Fakulteta 
građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu. 

Članovi za unaprjeđenje kvalitete su: 

 

 Članovi/članice   Zamjenici/zamjenice 

 Doc. dr. sc. Nikolina Živaljić   Izv. prof. dr. sc. Nikša Jajac 

 Doc. dr. sc. Neno Torić   Doc. dr. sc. Maja Andrić 

 Izv. prof. dr. sc. Ivana Racetin   Prof. dr. sc. Željana Nikolić 

 Prof. dr. sc. Darovan Tušek   Doc. dr. sc. Robert Plejić 

 Izv. prof. dr. sc. Deana Breški   Prof. dr. sc. Vedrana Kozulić 

 Jakov Kusić, student   Ivan Gabrić, student 

 

2. Provedba aktivnosti prema planu rada Odbora za unaprjeđenje 
kvalitete za akademsku godinu 2015./2016. 
 

AKTIVNOST NOSITELJ AKTIVNOSTI DINAMIKA 

Donošenje odluka o provedbama postupka svih vidova 
studentskog vrednovanja, priprema i provedba 

postupaka u ak. god. 2015./2016. 

Odbor za unaprjeđenje 
kvalitete, Dekan, 
Povjerenstvo za 

kontrolu kvalitete 
nastave, Sanja Trogrlić, 

studentska služba 

Prema 
potrebama 
Centra za 

unapređenje 
kvalitete 

Sveučilišta u 
Splitu tijekom 

ak. god. 
2015./2016. 

Provedene aktivnosti: 
Donesena je odluka o načinu provedbe postupka studentskog vrednovanja nastavnog rada u 
zimskom semestru 2015./2016. ak. godine. Odlučeno je kako će se postupak vrednovanja provesti 
ispunjavanjem tiskanih anketnih upitnika u terminima redovne nastave. (Dekan, Voditelj Odbora za 
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unaprjeđenje kvalitete, prosinac, 2016.) 
 
Donesena je odluka o načinu provedbe postupka studentskog vrednovanja nastavnog rada stručnih i 
administrativnih službi te drugih vidova studentskog života. Odlučeno je kako će se postupak 
vrednovanja provesti on-line, pristupnim šiframa koje će biti dostavljene u studentsku referadu i 
podijeljene studentima. (Dekan, Voditelj Odbora za unaprjeđenje kvalitete, travanj, 2016.) 

Izrada izvješća za fakultetska vijeća 
Voditeljica Odbora za 

unaprjeđenje kvalitete 
jednom 

mjesečno 

Provedene aktivnosti: 
Voditelj/ica Odbora za unaprjeđenje kvalitete jednom mjesečno je izradila izvještaj o svim 
aktivnostima Odbora proteklog mjeseca za svako fakultetsko vijeće. 

Postupanje sukladno rezultatima postupaka 
studentskog vrednovanja nastavnog rada 

Dekan 

Prema zahtjevu 
Centra za 

unapređenje 
kvalitete 

Provedene aktivnosti: 
Rezultati postupka studentskog vrednovanja nastavnog rada za zimski semestar ak. god. 2015./2016. 
prezentirani dekanu. (Dekan, Voditelj Odbora za unaprjeđenje kvalitete, travanj, 2016.) 
 
Obavljen razgovor dekana s 10% najlošije ocijenjenih nastavnika u postupku studentskog 
vrednovanja nastavnog rada u zimskom semestru 2014./2015.( svibanj, 2015.)  
 
Rezultati postupka studentskog vrednovanja nastavnog rada za ljetni semestar ak. god. 2015./2016. 
prezentirani dekanu. (Dekan, Voditelj Odbora za unaprjeđenje kvalitete, rujan, 2016.) 
 
Obavljen razgovor dekana s 10% najlošije ocijenjenih nastavnika u postupku studentskog 
vrednovanja nastavnog rada u ljetnom semestru 2014./2015. (rujan, 2015.) 

 

Dorada strateških dokumenata FGAG-a 

Uprava, Voditeljica 
Odbora za unaprjeđenje 

kvalitete, Koordinator 
SOK-a 

kontinuirano 
tijekom ak. god. 

2015./2016. 

Provedene aktivnosti: 

Održan je radni sastanak na temu izrade Strateškog plana znanstveno-istraživačkog rada za plansko 
razdoblje od 5 godina. (Voditelj Odbora za unaprjeđenje kvalitete, Koordinatorica sustava osiguranja 
kvalitete, Prodekan za znanost, studeni, 2015.) 

Izrađen je i usvojen Strateški program znanstvenih istraživanja Fakulteta građevinarstva, arhitekture i 
geodezije za razdoblje 2015.-2020. (Članovi Fakultetskog vijeća, istraživači, nastavnici, suradnici, 
djelatnici i studenti Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije te vanjski dionici, 2015.-svibanj, 
2016.) 

 

Izrada godišnjeg izvješća o radu Odbora za 
unaprjeđenje kvalitete 

Odbor za unaprjeđenje 
kvalitete 

rujan, 2015. 
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Provedene aktivnosti: 
Održana je sjednica Odbora za unaprjeđenje kvalitete na kojoj je usvojeno godišnje izvješće o 
obavljenim aktivnostima Odbora za ak.god. 2014./2015. (Dekan, voditelj Odbora za unaprjeđenje 
kvalitete, koordinatorica sustava osiguranja kvalitete, prodekani, listopad, 2015.) 
 

Izrada godišnjeg plana aktivnosti o radu Odbora za 
unaprjeđenje kvalitete 

Odbor za unaprjeđenje 
kvalitete 

listopad, 2015. 

Provedene aktivnosti: 
Izrađen je Plan aktivnosti Odbora za unaprjeđenje kvalitete Fakulteta građevinarstva, arhitekture i 
geodezije Sveučilišta u Splitu za ak. godinu 2015./2016 . (Dekan, Voditelj Odbora za unaprjeđenje 
kvalitete, rujan, 2015.) 
Održana je sjednica Odbora za unaprjeđenje kvalitete na kojoj je usvojen godišnji plan o planiranim 
aktivnostima odbora za ak.god. 2015./2016. (Dekan, voditelj Odbora za unaprjeđenje kvalitete, 
koordinatorica sustava osiguranja kvalitete, prodekani, listopad, 2015.) 

Održavanje radnih sastanaka sa studentskim 
predstavnicima FGAG-a 

Povjerenstvo za 
studentska pitanja 

jednom 
mjesečno 

Provedene aktivnosti: 
Održana 3 sastanka s predstavnicima studijskih godina s ciljem upoznavanja rada i ciljeva Odbora i 
postizanjem suradnje na pitanjima nastavnog procesa. Obuhvaćene su teme vezane uz studentska 
pitanja, probleme s kojima se studeni susreću tijekom studiranja. (Dekan, Povjerenstvo za studentska 
pitanja, Voditelj odbora za unaprjeđenje kvalitete, listopad, 2015. - ožujak, 2016.) 
 
Održana 3 sastanka sa studentima predstavnicima studijskih godina s ciljem razmjene informacija, 
uvida u postojeće probleme studenata i studentska pitanja. (Dekan, Voditeljica Odbora za 
unaprjeđenje kvalitete, Povjerenstvo za studentska pitanja, travanj/lipanj, 2016.) 

Prikupljanje podataka za Analizu uspješnosti studiranja 
na FGAG-u 

Studentska služba, 
Odbor za unaprjeđenje 

kvalitete 

Prema potrebi 
Centra za 

unapređenje 
kvalitete 

Provedene aktivnosti: 
Postupak provedbe studentskog vrednovanja nastavnog rada je pripremljen i proveden u drugoj 
polovici siječnja 2016. godine. Priprema je obuhvatila sastanak sa studentima predstavnicima godina 
studijskih programa i dogovor oko termina provedbe studentske ankete. (Sanja Trogrlić, Voditelj 
Odbora za unaprjeđenje kvalitete, Povjerenstvo za kontrolu kvalitete nastave, siječanj, 2016.) 
 
Pripremljeni su podaci za provedbu postupka vrednovanja stručnih i administrativnih službi te drugih 
vidova studentskog života. (Studentska služba, Odbor za unapređenje kvalitete, travanj, 2016.) 
 
Proveden postupak studentskog vrednovanja stručnih stručnih i administrativnih službi te drugih 
vidova studentskog života. (Odbor za unaprjeđenje kvalitete, travanj/svibanj, 2016.)  
 
U pripremi provedbe postupka studentskog vrednovanja nastavnog rada dopunjeni su podaci o 
nastavnicima koji sudjeluju u izvođenju kolegija na studijskim programima Fakulteta građevinarstva, 
arhitekture i geodezije te su studenti predstavnici studijskih godina upoznati s načinom i protokolom 
provedbe postupka. Postupak se provodi ispunjavanjem tiskanih anketnih upitnika u razdoblju od 23. 
svibnja do 3. Lipnja. (Studentska služba, Sanja Trogrlić, Dekan, Voditeljica Odbora za unapređenje 
kvalitete, svibanj, 2016.) 
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Postupak provedbe studentskog vrednovanja nastavnog rada je proveden u drugoj polovici svibnja i 
početkom lipnja 2016. godine. (Voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete, Povjerenstvo za 
kontrolu kvalitete nastave, svibanj/lipanj, 2016.) 
 
Pripremljeni i centru za unapređenje kvalitete Sveučilišta u Splitu dostavljeni podaci za provedbu 
postupka studentskog vrednovanja cjelokupne razine studija za ak. god. 2015./2016. (Studentska 
služba, Voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete, lipanj, 2016.) 
 

Izrada izvješća o radu Radne skupine za praćenje 
kvalitete ishoda učenja FGAG-a 

Radna skupina za 
praćenje kvalitete 

ishoda učenja FGAG-a 
jednom godišnje 

Provedene aktivnosti: 
U okviru projekta razvoj i primjena HKO u području visokog obrazovanja građevinskih inženjera 
izvršena je detaljna revizija ishoda učenja te predložene određene izmjene i dopune u skladu s HKO-
om te će tako revidirani program biti prijedlog za izradu standarda kvalifikacije za mag.ing.građ. U toj 
radnoj skupini osim stalnih članova sudjelovali su vanjski dionici renomirani stručnjaci iz različitih 
područja građevinarstva koji su  dali svoj osvrt na dosadašnji program te predložili izmjene i 
poboljšice.  Osim toga napravljeno je anketno istraživanje na području Hrvatske kojim se ispitalo 
mišljenje studenata i poslodavaca o percepciji razvijenosti općih i stručnih kompetencija nakon 
završenog studija. ( nastavnici FGAG-a, vanjski dionici članovi nastavne baze, 2015/2016.) 
 

Izrada izvješća o radu Povjerenstva za kontrolu 
kvalitete nastave FGAG-a 

Povjerenstvo za 
kontrolu kvalitete 
nastave FGAG-a 

jednom godišnje 

Provedene aktivnosti: 
Članovi povjerenstva sudjeluju s dekanom u razgovoru s 10% najlošije ocijenjenih nastavnika u 
postupku studentskog vrednovanja nastavnog rada. Razgovor s nastavnicima se obavlja neposredno 
prije početka semestra s ciljem što boljeg ukazivanja na nedostatke istaknute u anketama. 

Izrada izvješća o radu Povjerenstva za studentska 
pitanja FGAG-a 

Povjerenstvo za 
studentska pitanja 

FGAG-a 
jednom godišnje 

Provedene aktivnosti: 

Jednom mjesečno održavani su sastanci s predstavnicima studijskih godina na kojima su se 
razmjenjivale informacije o postojećoj problematici studenata i njihovih pitanja. (Dekan, 
Voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete, Povjerenstvo za studentska pitanja, 2015./2016.) 
 

Izrada izvješća o radu Stegovnog povjerenstva FGAG-a 
Stegovno povjerenstvo 

FGAG-a 
jednom godišnje 

Provedene aktivnosti: 
Nisu evidentirane povrede Pravilnika o stegovnoj odgovornosti FGAG-a. 

Poduzimanje mjera poboljšanja sustava za osiguranje 
kvalitete sukladno Završnom akreditacijskom izvješću 

Koordinator SOK-a i 
voditeljica odbora za 
unaprjeđenje, Uprava 

kontinuirano 
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Fakulteta 

Provedene aktivnosti: 
Na adresu Agencije za znanost i visoko obrazovanje upućena je dokumentacija za potrebe postupka 
dokazivanja prijevremenog uklanjanja nedostataka u obavljanju dijela djelatnosti Fakulteta 
građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu (studijski program Geodezija i 
geoinformatika) sukladno Pismu očekivanja Kl. UO/I-602-04/13-13/0012; Ur. BR. 533-20-13-0003 od 
21. veljače 2013. (Uprava, Voditelj Odbora za unaprjeđenje kvalitete, Koordinatorica sustava 
osiguranja kvalitete, studeni, 2015.) 
 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje dostavila je Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije 
Sveučilišta u Splitu Akreditacijsku preporuku u postupku reakreditacije kojom se resornom ministru 
preporuča: i) Izdavanje potvrde o ispunjavanju uvjeta za obavljanje dijela djelatnosti visokog 
obrazovanja FGAG-u koji se odnosi na sveučilišni preddiplomski studijski program Geodezija i 
geoinformatika, ii) Naknadno praćenje iz točke i) koje obuhvaća donošenje akcijskog plana u roku 6 
mjeseci od dostavljanja potvrde te izradu godišnjih izvješća Agenciji o izvršenju akcijskog plana 
jednom godišnje (Uprava, Voditelj Odbora za unaprjeđenje kvalitete, Koordinatorica sustava 
osiguranja kvalitete, prosinac, 2015.) 
 

Dorada ishoda učenja za studijske programe FGAG-a 
Nositelj kolegija, alumni, 

radna skupina za 
praćenje ishoda učenja 

kontinuirano 

Provedene aktivnosti: 
Provedena je kontrola ishoda učenja za studijske programe FGAG-a (Nositelji kolegija, 2015./2016.) 
 

Poticanje međuinstitucijske suradnje po pitanju 
Sustava za osiguranje kvalitete 

Prodekanica za 
međunarodnu suradnju, 
Odbor za unaprjeđenje 

kvalitete 

kontinuirano 

Provedene aktivnosti: 
Međunarodni časopis „International Journal for Engineering Modelling“ kojeg izdaje FGAG 
promijenio je uredništvo te od 2015. jer časopis kojeg u cijelosti izdaju sastavnice Sveučilišta u Splitu 
– FGAG i FESB. Tiskan je Vol. 28, No. 1-4, 2015. a Vol. 29, No. 1-4, 2016 je u tisku. (Nastavnici FGAG-a i 
FESB-a, 2015./2016.) 
 
FGAG je član Udruge hrvatskih građevinskih fakulteta (Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci,  Građevinski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku,  
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu,  Građevinski fakultet Sveučilišta u 
Mostaru) koja okupljanjem vodećih znanstvenika, nastavnika i stručnjaka s područja građevinarstva i 
njemu srodnim znanstvenim i stručnim područjima aktivno sudjeluje u razvoju struke kroz zajedničko 
promišljanje o svima važnim pitanjima, razmjenu znanja i iskustava te suradnju sa sličnim 
međunarodnim udruženjima. Na taj način Udruga postaje neizostavan subjekt i mjesto stjecanja 
relevantnih profesionalnih informacija za sve svoje članice ali i druge zainteresirane organizacije i 
pojedince. 
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Održavanje web stranice Sustava osiguranja kvalitete 
FGAG-a  

Koordinator SOK-a i 
voditelj Odbora za 

unaprjeđenje, Sanja 
Trogrlić 

kontinuirano 

Provedene aktivnosti: 
Kontinuirano se provodi održavanje web stranice Sustava osiguranja kvalitete FGAG-a. (Koordinator 
SOK-a i voditelj Odbora za unaprjeđenje, Sanja Trogrlić, 2015./2016.) 
 

Održavanje sastanaka Odbora za unaprjeđenje sa 
Upravom FGAG-a 

Odbor za unaprjeđenje, 
Dekan, Prodekani, 

Šefovi katedri 

jednom u 
semestru ili 

češće po potrebi 

Provedene aktivnosti: 
Održan je radni sastanak na temu strategije djelovanja Odbora za unapređenje kvalitete Fakulteta 
građevinarstva, arhitekture i geodezije u nadolazećem razdoblju. (Voditeljica Odbora za unaprjeđenje 
kvalitete, Koordinator sustava osiguranja kvalitete, travanj, 2016.) 

Redovne aktivnosti na projektu HKO-a; Razvoj i 
primjena HKO u području visokog obrazovanja 

građevinskih inženjera  

Uprava, prodekanica 
za međunarodnu 

suradnju, dionici SOK-
a, dionici na projektu 

prema 
utvrđenom 
rasporedu 

Provedene aktivnosti: 
Održani su radni sastanci radnih skupina na projektu „Razvoj i primjena Hrvatskog kvalifikacijskog 
okvira u području visokog obrazovanja građevinskih inženjera“ tijekom kojih su definirani ishodi 
učenja po predviđenim usmjerenjima studija građevinarstva. (Nastavnici, Dekan, prodekani, Odbor za 
unaprjeđenje kvalitete, veljača, 2016.) 
 
Na Građevinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmajera u Osijeku održana završna 
konferencija projekta „Razvoj i primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području visokog 
obrazovanja građevinskih inženjera“ čiji je nositelj Građevinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmajera u Osijeku a Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu je 
partner. (Dekan, Prodekanica za međunarodnu suradnju, rujan, 2016.) 
 

Redovne aktivnosti na projektu HKO-a; Razvoj 
visokoobrazovnih standarda zanimanja i standarda 
kvalifikacije za područje održive i zelene gradnje uz 

razvoj novog sveučilišnog diplomskog programa 
održive i zelene gradnje s naglaskom na mediteransko 

područje 

Uprava, prodekanica 
za međunarodnu 

suradnju, dionici SOK-
a, dionici na projektu 

prema 
utvrđenom 
rasporedu 

Provedene aktivnosti: 
Održani su radni sastanci radnih skupina na projektu „Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja i 
standarda kvalifikacije za područje održive i zelene gradnje uz razvoj novog sveučilišnog diplomskog 
programa održive i zelene gradnje s naglaskom na mediteransko područje“. ((Nastavnici, Dekan, 
prodekani, Odbor za unaprjeđenje kvalitete, 2015./2016.) 
 
Na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije održana završna konferencija projekta Razvoj 
visokoobrazovnih standarda zanimanja i standarda kvalifikacije za područje održive i zelene gradnje 
uz razvoj novog sveučilišnog diplomskog programa održive i zelene gradnje s naglaskom na 
mediteransko područje čiji je nositelj Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u 
Splitu. (Nastavnici, Dekan, prodekani, Odbor za unaprjeđenje kvalitete, rujan, 2016.) 
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Ostale aktivnosti: 

 

Aktivnost Obavlja Razdoblje 

Održan je sastanak Uprave i studenata Sveučilišnog 
dodiplomskog studija građevinarstva i Stručnog 

studija građevinarstva („stari program“). 

Dekan, Prodekan za studije 
građevinarstva, Voditelj 
Odbora za unaprjeđenje 

kvalitete 

travanj, 2016. 

Na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije 
održana radionica „Inovativni modeli i metode 
poučavanja: put do zadovoljnijih nastavnika, 

studenata i optimalnih ishoda učenja“. u sklopu 
projekta Razvoj visokoobrazovnih standarda 

zanimanja i standarda kvalifikacija za područje 
održive i zelene gradnje uz razvoj novog sveučilišnog 

diplomskog programa održive i zelene gradnje s 
naglaskom na mediteransko područje 

Nastavnici Fakulteta 
građevinarstva, arhitekture 
i geodezije, Prodekanica za 

međunarodnu suradnju, 
Odbor za unaprjeđenje 

kvalitete 

travanj, 2016. 

Rezultati postupka studentskog vrednovanja 
stručnih i administrativnih službi te drugih vidova 

studentskog života prezentirani su Dekanu Fakulteta 
po primitku od strane Centra za unaprjeđenje 

kvalitete Sveučilišta u Splitu.  

Dekan, Voditelj Odbora za 
unaprjeđenje kvalitete 

lipanj, 2016. 

Na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije 
održana radionica „Razvoj i usavršavanje pedagoških 
kompetencija“ u sklopu projekta „Razvoj i primjena 
Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području visokog 

obrazovanja građevinskih inženjera“. 

Nastavnici Fakulteta 
građevinarstva, arhitekture 
i geodezije, Prodekanica za 

međunarodnu suradnju, 
Odbor za unaprjeđenje 

kvalitete 

svibanj, 2016. 

Na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije 
održana radionica „Priprema digitalnih obrazovnih 

materijala“ u sklopu projekta „Razvoj i primjena 
Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području visokog 

obrazovanja građevinskih inženjera“. 

Nastavnici Fakulteta 
građevinarstva, arhitekture 
i geodezije, Prodekanica za 

međunarodnu suradnju, 
Odbor za unaprjeđenje 

kvalitete 

svibanj, 2016. 

Studenti Preddiplomskog i Diplomskog studija 
arhitekture FGAG-a organizirali su 15. Arhitektonski 
studentski kongres ASK-2016. 

Studenti i nastavnici 
Fakulteta građevinarstva, 

arhitekture i geodezije 
svibanj, 2016. 

Na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije 
održana radionica „Interaktivna ploča za 

interaktivno učenje“ u sklopu projekta „Razvoj i 
primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u 
području visokog obrazovanja građevinskih 

inženjera“. 

Nastavnici Fakulteta 
građevinarstva, arhitekture 
i geodezije, Prodekanica za 

međunarodnu suradnju, 
Odbor za unaprjeđenje 

kvalitete 

lipanj, 2016. 

Na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije 
održana „3D modeliranje i 3D vizualizacije“ u sklopu 

projekta „Razvoj i primjena Hrvatskog 
kvalifikacijskog okvira u području visokog 

Nastavnici Fakulteta 
građevinarstva, arhitekture 
i geodezije, Prodekanica za 

međunarodnu suradnju, 

lipanj, 2016. 
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obrazovanja građevinskih inženjera“. Odbor za unaprjeđenje 
kvalitete 

Na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije, 
profesor David Roger Jones Owen koji je u to 

vrijeme dobio počasni doktorat Sveučilišta u Splitu, 
održao je predavanje " The finite element method 

historical perspective and future prospects ". 

Studenti, nastavnici, 
Dekan, prodekani, Odbor 
za unaprjeđenje kvalitete 

lipanj, 2016. 

Na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije 
održana „„Imam diplomu – što sad?“ u sklopu 

projekta „Razvoj i primjena Hrvatskog 
kvalifikacijskog okvira u području visokog 

obrazovanja građevinskih inženjera“. ( 

Studenti i nastavnici 
Fakulteta građevinarstva, 

arhitekture i geodezije, 
Prodekanica za 

međunarodnu suradnju, 
Odbor za unaprjeđenje 

kvalitete 

lipanj, 2016. 

Na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije 
održana druga ljetna škola „Split Summer School“ 

Nastavnici studija 
građevinarstva i studija 

geodezije i geoinformatike, 
Prodekanica za 

međunarodnu suradnju 

rujan, 2016. 

Akcijski plan za unapređenje kvalitete i godišnje 
izvješće o ostvarenju akcijskog plana izrađen na 

zahtjev AZVO-a i poslan.  

Uprava, Koordinatorica 
Odbora za unapređenje 

kvalitete 
listopad, 2015. 

Projekt radnog naziva INFRA („Implementacijom 
suvremene znanstveno-istraživačke infrastrukture 

na FGAG Split do pametne specijalizacije u zelenoj i 
energetski učinkovitoj gradnji“), financiran iz 

Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR 2014. – 
2020., treći poziv MZOS-a) kojim se namjerava 

opremiti 11 laboratorija Fakulteta suvremenom 
znanstveno-istraživačkom infrastrukturom i izgraditi 
novi hidrotehnički laboratorij u Žrnovnici je taj da je 

projekt prošao administrativnu provjeru te su na 
posebnom natječaju dobivena sredstva za izradu 
svih izvedbenih projekata i studije izvodljivosti. 

Polazište za daljnji razvoj istraživanja Fakulteta jesu 
istraživačke znanstvene 

Uprava, nastavnici, voditelji 
laboratorijskih cjelina, 
Odbor za unaprjeđenje 

kvalitete 

2015./2016. 

Izdavačka djelatnost FGAG-a u akademskoj godini 
2015./2016. (listopad 2015. – rujan 2016.) 

Autorske knjige: 

Dujmo Žižić: „Povijest industrije cementa u Dalmaciji 
: 150 godina suživota“,  Sveučilište u Splitu, Fakultet 
građevinarstva, arhitekture i geodezije, 2015. 

Udžbenici:  

Tanja Toje-Bonacci:  „Nasute građevine“, Sveučilište 
u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i 
geodezije, 2015. 

Nastavnici FGAG-a 2015./2016. 
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Predrag Miščević: „Inženjerska mehanika stijena“, 
Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, 
arhitekture i geodezije, 2015. 

Uredničke knjige: 

Spomenica: 30 godina od odluke o početku rada na 
projektu „Gospodarenje prostorom Kaštelanskog 
zaljeva“, Urednici: J.Miličić, P. Marović, B. Trogrlić, S. 
Pavasović, Sveučilište u Splitu, Fakultet 
građevinarstva, arhitekture i geodezije, 2016. 

Zbornik radova Sedmog susreta Hrvatskoga društva 
za mehaniku, Urednici: Pavao Marović, Mirela Galić, 
Lovre Krstulović-Opara, Izdavač: Hrvatsko društvo za 
mehaniku 

 

3. Izvještaj o ostalim provedenim anketama na sastavnicama 

Na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije provode se samo ankete na razini 
Sveučilišta. 

 Anketa za studentsko vrednovanje rada stručnih i administrativnih službi i drugih 
vidova studentskog života 

Rezultati navedenih anketa su predstavljene dekanu a potom na redovnoj sjednici vijeća.  

 Anketa za vrednovanje cjelokupne razine studija 

Rezultati navedenih anketa su predstavljene dekanu a potom ne redovnoj sjednici vijeća.  
Nakon toga se dekan i prodekani obavili razgovor s 10% najlošije ocijenjenih nastavnika. 

4. Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete 

 

Članovi Povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete FGAG-a: 

 
 Ana Ružica Budimir, studentica 

 Prof. dr. sc. Snježana Knezić 

 Doc. dr. sc. Neno Torić 

 Doc. dr. sc. Martina Baučić 

 Izv. prof. dr. sc. Katja Marasović 

  

Zadnja prosudba sustava osiguranja kvalitete na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i 
geodezije provedena je 2014. godine.  

 

Voditeljica Odbora za 
unaprjeđenje kvalitete 

doc. dr. sc. Nikolina Živaljić 

       


