SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
ODJEL ZA KULTUROLOGIJU

PRAVILNIK O USTROJSTVU I DJELOVANJU SUSTAVA ZA
OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA NA
ODJELU ZA KULTUROLOGIJU

Osijek, prosinac 2015. godine

Na temelju članka 46. stavka 1. podstavka 15. i 76. Pravilnika Odjela za kulturologiju u
sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a na prijedlog Povjerenstva za
unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, Vijeće Odjela za kulturologiju
na 1. sjednici u akademskoj 2015./2016. godini održanoj 17. prosinca 2015. godine pod
točkom 4. dnevnog reda donijelo je

PRAVILNIK O USTROJSTVU I DJELOVANJU SUSTAVA ZA OSIGURANJE
KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA NA
ODJELU ZA KULTUROLOGIJU
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Pravilnikom o ustrojstvu i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete visokog obrazovanja
na Odjelu za kulturologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u
daljnjem tekstu: Pravilnik) pobliže se uređuju ustroj, djelovanje i područje vrednovanja
sustava za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Odjelu za
kulturologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu:
Odjel).
Članak 2.
Cilj organizacije sustava kvalitete visokog obrazovanja (u daljnjem tekstu: sustav kvalitete)
na Odjelu je osiguravanje i unaprjeđenje uvjeta studiranja od prijave i upisa studenata preko
cjelokupnog nastavnog procesa do stjecanja kvalifikacije, kao i unaprjeđenje znanstvenog i
stručnog rada nastavnika te rada stručnih službi Odjela.
Članak 3.
(1) Sustav kvalitete na Odjelu obuhvaća sudionike iz svih struktura na Odjelu kao i vanjske
sudionike s kojima Odjel kontinuirano održava suradnju i prikuplja povratne
informacije koje koristi u aktivnostima unaprjeđenja kvalitete.
(2) Pri organizaciji sustava kvalitete na Odjelu uzimaju se u obzir specifičnosti u području
znanstveno-istraživačkog i umjetničko-stvaralačkog rada.

II. ORGANIZACIJA SUSTAVA KVALITETE
Članak 4.
(1) Sustav za osiguranje kvalitete na Odjelu čine:
- Ured za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja (u daljnjem tekstu:
Ured) i
- Povjerenstvo za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo)

(2) Ured i Povjerenstvo djeluju usklađeno i dijele odgovornost za osiguranje i
unaprjeđivanje kvalitete u svim područjima djelovanja Odjela.
II.1 Ured za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja
Članak 5.
Ured je posebna ustrojbena jedinica u Tajništvu Odjela, koja djeluje usklađeno sa
Sveučilišnim centrom za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu: Centar) i odgovorna je
za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete na Odjelu.
Članak 6.
Ured je ustrojen za praćenje i unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja što obuhvaća
sljedeće aktivnosti:
- praćenje kvalitete studija koji obuhvaća praćenje studijskog programa za obje razine
obrazovanja: preddiplomsku i diplomsku
- praćenje kvalitete izvođenja nastave
- provodi istraživanje i anketiranje studenata i nastavnika o izvođenju nastave,
nastavnim sadržajima, literaturi, uvođenju novih pristupa i oblika izvođenja nastave,
ispitima, kompetencijama, komunikaciji s nastavnicima, informiranosti studenata o
studijskom programu, utjecaju studenata na sadržaj studijskih programa, izvođenje
nastave te radno opterećenje studenata-ECTS bodovi
- provodi sustavnu analizu načina provjere znanja, polaganja ispita, uspješnost
studiranja, analizu mobilnosti studenata u okviru Odjela i Sveučilišta i izvan Odjela i
Sveučilišta
- prikuplja potrebne informacije za analize Sveučilišnoga Centra
- u suradnji sa Sveučilišnim Centrom potiče stručno usavršavanje nastavnika, suradnika,
rukovoditelja i administrativnog osoblja u području kvalitete.
Članak 7.
(1) Ured je obvezan o svim poduzetim aktivnostima izvještavati Povjerenstvo.
(2) Za rad Ureda odgovoran je voditelj.
II. 2. Povjerenstvo za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja
Članak 8.
(1) Povjerenstvo je stručno tijelo koje imenuje Vijeće Odjela.
(2) Povjerenstvo je obvezno najmanje jednom godišnje u utvrđenim rokovima podnositi
izvješće o svom djelovanju Odboru za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog
obrazovanja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu:
Odbor) te Vijeću Odjela.
(3) Povjerenstvo može prilagoditi postupke sustava kvalitete sukladno vlastitim potrebama.
(4) Povjerenstvo izrađuje godišnji i dugoročni plan aktivnosti sukladno Pravilniku o ustroju
i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u

Osijeku.
II.2.1 Sastav Povjerenstva
Članak 9.
(1) Povjerenstvo čini sedam (7) članova i to:
- tri (3) člana predstavnika nastavnika
- jedan (1) član predstavnik asistenata
- jedan (1) član predstavnik studenata
- dva (2) člana predstavnika vanjskih dionika
(2) Mandat Povjerenstva traje četiri (4) godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana.

II. 2.2. Ovlasti Povjerenstva
Članak 10.
(1) Povjerenstvo organizira, koordinira i provodi postupke vrednovanja i razvija unutarnje
mehanizme osiguravanja, unaprjeđenja i promicanja kvalitete Odjela.
(2) Navedeni postupci uključuju sljedeće elemente:
- samoanalizu
- razvijanje indikatora kvalitete
- sudjelovanje studenata u praćenju kvalitete provedbe studija
- istraživanje uspješnosti studiranja i uzroka nekvalitetnog, neefikasnog i predugog
studiranja
- istraživanje kompetencija nastavnog osoblja
- usavršavanje sveučilišnih nastavnika (cjeloživotno obrazovanje)
- usavršavanje administrativnog i tehničkog osoblja
- dokazi o unaprjeđenju nastave
- kvaliteta općih i posebnih kompetencija ostvarenih studijskim programom
- definiranje i uvođenje tipa standardizacije u administrativnom dijelu sastavnica.
(3) Povjerenstvo u suradnji sa Sveučilišnim centrom za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete
visokog obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku:
- planira strategiju unaprjeđenja kvalitete Odjela
- provodi program procjene i postupak unaprjeđenja kvalitete na Odjelu
- koordinira provedbu projekata za profesionalni i stručni razvoj kadrova (akademski,
administrativni i tehnički) u području kvalitete.
III. PODRUČJA VREDNOVANJA
Članak 11.
Područja vrednovanja sustava za kvalitetu su:
- aktivnosti, pravila i postupci kontinuiranog unaprjeđenja i osiguravanja kvalitete
- odobrenje, praćenje i periodične provjere studijskih programa i kvalifikacija
- kvaliteta funkcioniranja nastavnog procesa
- kvaliteta postupka ocjenjivanja studenata
- osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete nastavnika

-

