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PLAN AKTIVNOSTI RADA ODBORA ZA UNAPRJEĐENJE KVALITETE 
FAKULTETA GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE U SPLITU 

ZA AKADEMSKU GODINU 2020./2021. 

 

 

Plan aktivnosti rada odbora za unaprjeđenje kvalitete Fakulteta građevinarstva, arhitekture i 
geodezije u Splitu za akademsku godinu 2020./2021. temelji se na ciljevima i aktivnostima 
Pravilnika sustava za osiguranje kvalitete i Priručnika za osiguravanje i unaprjeđivanje  
kvalitete Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu. 

 

AKTIVNOST NOSITELJ AKTIVNOSTI DINAMIKA 

Donošenje odluka o provedbama 
postupka svih vidova studentskog 
vrednovanja, priprema i provedba 
postupaka u ak. god. 2020./2021. 

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. 
2020./2021. 

Izrada izvješća za fakultetska vijeća 
Voditelj Odbora za 

unaprjeđenje kvalitete 

jednom mjesečno, 
prema dinamici 
održavanja FV 

Prikupljanje podataka za Analizu 
uspješnosti studiranja na FGAG-u 

Studentska služba, Odbor za 
unaprjeđenje kvalitete 

Prema potrebi Centra 
za unapređenje 

kvalitete 

Postupanje sukladno rezultatima 
postupaka studentskog vrednovanja 

nastavnog rada 
Dekan 

Prema zahtjevu 
Centra za 

unaprjeđenje 
kvalitete 
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Dorada dokumenata Sustava osiguranja 
kvalitete FGAG-a, usklađivanje s 

dokumentima Sveučilišta i Standardima i 
smjernicama za osiguravanje kvalitete na 
Europskom prostoru visokog obrazovanja 

Uprava, Voditelj Odbora za 
unaprjeđenje kvalitete 

kontinuirano 

Održavanje radnih sastanaka sa 
studentskim predstavnicima FGAG-a 

Povjerenstvo za studentska 
pitanja 

jednom u dva mjeseca 

Dorada ishoda učenja za studijske 
programe FGAG-a 

Nositelj kolegija, alumni, radna 
skupina za praćenje ishoda 

učenja 
kontinuirano 

Poticanje međuinstitucijske suradnje po 
pitanju Sustava za osiguranje kvalitete 

Prodekanica za upravljanje 
ljudskim resursima i kvalitetom, 
Odbor za unaprjeđenje kvalitete 

kontinuirano 

Održavanje web stranice Sustava 
osiguranja kvalitete FGAG-a  

Voditelj Odbora za 
unaprjeđenje, Prodekanica za 

upravljanje ljudskim resursima i 
kvalitetom, Sanja Trogrlić 

kontinuirano 

Održavanje sastanaka Odbora za 
unaprjeđenje sa Upravom FGAG-a 

Odbor za unaprjeđenje, Dekan, 
Prodekani, Šefovi katedri 

jednom u semestru ili 
češće po potrebi 

Provođenje ankete potencijalnih 
poslodavaca sa studentima koji su završili 

Fakultet građevinarstva, arhitekture i 
geodezije, Sveučilišta u Splitu 

Studentska služba, Odbor za 
unaprjeđenje kvalitete, Radna 
skupina za reviziju studijskog 

programa PDSSG 

jednom godišnje ak. 
god. 2020./2021. 

Provođenje revizije studijskih programa 
građevinarstva 

 

Radna skupina za reviziju 
studijskih programa FGAG-a, 
Uprava Fakulteta, Odbor za 

unaprjeđenje kvalitete 

kontinuirano 

Provođenje postupka internog osiguranja 
kvalitete poučavanja usmjerenog ka 

ostvarenju predviđenih ishoda  

Odbor za unaprjeđenje 
kvalitete, Uprava 

kontinuirano 

Izrada prijedloga Pravilnika o postupku 
provedbe internog osiguranja kvalitete 
poučavanja usmjerenog ka ostvarenju 

predviđenih ishoda učenja 

Odbor za unaprjeđenje 
kvalitete, Prodekanica za 

upravljanje ljudskim resursima i 
kvalitetom 

rujan 2021. 
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Organiziranje radionica na temu 
poboljšavanja uspješnosti podučavanja, 
te na temu vrednovanja ishoda učenja 

Uprava, Odbor za unaprjeđenje 
kvalitete 

jednom do dvaput 
godišnje 

Izrada izvješća o studiranju na studijskim 
programima FGAG-a u ak. god. 2019./20.  

Prodekani za studije studeni 2020. 

Praćenje statusa  studenata FGAG-a koji 
su u ak. god. 2019/20. diplomirali na 

Sveučilišnom diplomskom studiju 
Građevinarstvo  

Prodekani za studije i Odbor za 
unaprjeđenje kvalitete u 

suradnji s AZVO-om 
kontinuirano 

Organizacija i održavanje sedme ljetne 
škole „Split summer school“ 

Prodekan za međunarodnu 
suradnju, Odbor za 

unaprjeđenje kvalitete FGAG-a 
rujan, 2021. 

Praćenje podataka o nezaposlenosti u 
regiji zanimanja koja se obrazuju na 

FGAG-u u suradnji sa HZZ-om  

Odbor za unaprjeđenje 
kvalitete, HZZ 

kontinuirano 

Održavanje programa neformalnog i 
informalnog učenja na FGAG-u  

Uprava, Odbor za unaprjeđenje 
kvalitete 

kontinuirano 

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

Radna skupina za praćenje 
kvalitete ishoda učenja FGAG-a 

jednom godišnje 

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

Povjerenstvo za kontrolu 
kvalitete nastave FGAG-a 

jednom godišnje 

Izrada izvješća o radu Povjerenstva za 
studentska pitanja FGAG-a 

Povjerenstvo za studentska 
pitanja FGAG-a 

jednom godišnje 

Izrada izvješća o radu Stegovnog 
povjerenstva FGAG-a 

Stegovno povjerenstvo FGAG-a jednom godišnje 

Izrada prosudbe sustava osiguranja 
kvalitete FGAG-a 

Povjerenstvo za unutarnju 
prosudbu sustava osiguranja  

kvalitete FGAG-a 
jednom godišnje 

Provođenje petogodišnjeg akcijskog 
plana u cilju unaprijeđenja kvalitete 

sukladno preporukama stručnog 
povjerenstva za unutarnju prosudbu 

Uprava, Odbor za unaprjeđenje 
kvalitete, djelatnici FGAG-a 

kontinuirano 
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Izrada godišnjeg izvješća o radu Odbora 
za unaprjeđenje kvalitete 

Odbor za unaprjeđenje kvalitete listopad, 2021. 

Izrada godišnjeg plana aktivnosti o radu 
Odbora za unaprjeđenje kvalitete 

Odbor za unaprjeđenje kvalitete listopad, 2021. 

 

 

 

Voditelj Odbora za unaprjeđenje 
kvalitete 

 

 

doc. dr.sc. Goran Vlastelica 


