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PLAN AKTIVNOSTI RADA ODBORA ZA UNAPRJEĐENJE KVALITETE 
POMORSKOG FAKULTETA U SPLITU ZA AKADEMSKU GODINU 

2022./2023. 
 
Plan aktivnosti rada Odbora za unaprjeđenje kvalitete Pomorskog fakulteta u Splitu za 
akademsku godinu 2022./2023. temelji se na ciljevima i aktivnostima Priručnika sustava 
osiguravanja kvalitete Pomorskog fakulteta u Splitu i Priručnika kvalitete ISO 9001. 
 

AKTIVNOST NOSITELJ AKTIVNOSTI DINAMIKA 

Planiranje ciljeva kvalitete i Usvojeni mjerljivi 
ciljevi Fakulteta Uprava prosinac  2022. 

Revidiranje dokumenata Sustava 
osiguravanja kvalitete  OiC, Uprava, Tajnica rujan  2023. 

Provođenje pregleda QMS-a  OiC prosinac 2022. 

Izrada godišnjeg Izvješće o radu Odbora za 
ak. god. 2021./22. 
Prezentiranje i prihvaćanje Izvješća o radu 
Odbora za 2021./22. ak. god. na 
Fakultetskom vijeću.  

OiC studeni 2022. 

Izrada Plan aktivnosti Sustava  kvalitete za 
ak. god. 2022./23. OiC studeni 2022. 

Izrada Upravine ocjena za ak. god. 2021./22. OiC studeni 2022. 

Izrada mjerljivih ciljeva studijskih programa i 
utvrđivanje mogućih rizika 

Voditelji/ce studija 
Prodekan za nastavu siječanj 2023. 

Izrada Plana aktivnosti Studentskog zbora 
Fakulteta za ak. god. 2022./23. 
Prezentiranje i prihvaćanje Izvješća o radu 
Studentskog zbora za 2022./23. ak. god. na 
Fakultetskom vijeću. 

Studentski zbor Fakulteta prosinac 2022. 



Priprema dokumentacije za postupak 
unutarnjeg prosudbe  sustava upravljanja i 
osiguravanja kvalitete Fakulteta  

OiC1 
Povjerenstvo za unutarnju 

prosudbu  (PzUP) 
veljača  2023. 

Unutarnja prosudba učinkovitosti sustava 
upravljanja i osiguravanja kvalitete 
Fakulteta  ak. g. 2022./2023 i izrada izvješća 
za Fakultetsko vijeće s predloženim mjerama 
i rokovima za poboljšanje sustava  

Povjerenstvo za unutarnju 
prosudbu  (PzUP) rujan  2023. 

Analiza zainteresiranosti potencijalnih 
studenata za njihovo upisivanje 
Prezentiranje i usvajanje Izvješća na 
sastanku Odbora i sjednici FV-a 

Prodekan za nastavu 
Odbor siječanj 2023. 

Analiza podataka o zapošljivosti 
diplomiranih studenata od Zavoda za 
zapošljavanje 

Prodekan za nastavu 

 OiC 
siječanj 2023. 

Analiza podataka o broju nastavnika i 
studenata 

Uprava, Tajnica Fakulteta 
Studentska služba 
Voditelji/ce studija 

siječanj 2023. 

Analiza uspješnosti polaganja ispita za ak. 
god. 2021./22. razrađena po studijima. 
Prezentiranje izvješća sa prijedlozima mjera 
za poboljšanje na sastanku Odbora i FV-a  

Prodekan za nastavu  
Studentska služba 

Voditelji/ce  studija 
ISVU koordinator 

siječanj 2023.  

Provođenje analize broja studenata koji su 
završili studij i diplomirali 2021./2022., 
prosječna duljina studiranja po generaciji. 

Voditelji/ce studija 
Studentska služba veljača  2023. 

Priprema i provođenje postupka studentskog 
vrednovanja cjelokupne razine studija za ak. 
godinu 2022./2023.  

OiC 
Studentske službe 

od lipnja do rujna 
2023. 

Izrada izvještaja o provedenom studentskom 
vrednovanju cjelokupne razine studija ak. 
godine 2021./2022. Prezentacija rezultata 
na sastanku Odbora i  sjednici Fakultetskog 
vijeća. 

OiC veljača  2023. 

Organizacija i provođenje studentskog 
vrednovanja nastavnog rada za ljetni i zimski 
semestar 2022./2023. 

OiC, ISVU koordinator srpanj 2023.  

Izrada izvještaja o provedenom vrednovanju 
nastavnog rada za ljetni i zimski semestar 
ak. g. 2022./2023. Prezentacija rezultata na 
sastanku Odbora i  sjednici Fakultetskog 
vijeća. 

OiC 

lipanj 2023. za zimski 
semestar 

listopad 2023. za ljetni 
semestar 

Priprema i provođenje postupka studentskog 
vrednovanja rada stručnih i administrativnih 
službi te drugih vidova studentskog života 

OiC 
ISVU koordinator svibanj 2023. 

Izrada izvještaja i prezentiranje rezultata o 
provedenom studentskom vrednovanju rada 
stručnih i administrativnih službi na sastanku 
Odbora i  sjednici Fakultetskog vijeća. 

OiC 
 rujan 2023. 

Provoditi vrednovanje programa 
cjeloživotnog učenja od strane polaznika 

Voditelj Posebnog programa 
obrazovanja listopad 2023. 

Provođenje postupka studentskog Voditelj poslijediplomskog lipanj 2023. 

 
1 OiC – Odbor za unaprjeđenje kvalitete i Centar za kvalitetu Fakulteta 



vrednovanja poslijediplomskog studija. 
Izrada izvještaja i prezentiranje rezultata na 
sastanku Odbora i sjednici FV. 

studija 
Voditeljica studentske 

službe za poslijediplomski 
studij 

Samovrednovanje nastavnog rada OiC 
Prodekan za nastavu rujan 2023 

Vrednovanje nastavnog rada od strane 
kolega nastavnika 

OiC 
Prodekan za nastavu 

Voditelji studija 
rujan 2023 

Prikupljanje izvještaja o provedbi VIF 
projekata, nastalim troškovima, ostvarenim 
ciljevima, detektiranim odstupanjima i 
planiranim korektivnim radnjama. 
Prezentiranje rezultata na sastanku Odbora i 
sjednici FV 

Voditelji VIF-projekata, 
Prodekanica ta znanost 
Povjerenstvo za znanost 

siječanj 2022. 

Prikupljanje izvještaja o zadovoljstvu 
studenata radom s mentorima u nastavnim 
bazama te zadovoljstvo mentora radom 
studenata. Prezentiranje rezultata na 
sastanku sjednici FV. 

Prodekan za razvoj i 
međunarodnu suradnju rujan 2023. 

Prikupljanje izvještaja o rezultatima 
vrednovanja nastavnog rada ERASMUS 
studenata 

Prodekan za razvoj i 
međunarodnu suradnju rujan 2023. 

Voditeljica Odbora za 
unaprjeđenje kvalitete 

 

. prof. dr. sc. Anita Gudelj 

 

Ravnateljica Centra za 
upravljanje kvalitetom  

 

izv. prof.  dr. sc. Maja Krčum 

 
Odbor za unapređenje kvalitete Pomorskog fakulteta u Splitu je usvojio Plan na svojoj 

elektroničkoj sjednici održanoj 16. studenog 2022.  
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