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Ured za upravljanje kvalitetom 

 

PLAN AKTIVNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SASTAVNICE 
za akademsku godinu: 2016./2017. 

Naziv sastavnice: Fakultet elektrotehnike i računarstva 
 
Naziv nadležnog povjerenstva za osiguravanje kvalitete sastavnice: Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom  
 
Pregled planiranih aktivnosti po područjima unutarnjeg osiguravanja kvalitete kojima se uspostavljaju standardi i 
ostvaruju ciljevi propisani gore navedenom dokumentacijom: 
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1. Politika i unaprjeđenja sustava kvalitete 
[ESG 1.1]  

Aktivnost Način provedbe i očekivani rezultati Rok 
Odgovorna osoba i tijela 
koja sudjeluju u 
provedbi aktivnosti 

a) Priprema i usvajanje 
godišnjeg izvješća o 
provedbi plana aktivnosti 
za osiguranje kvalitete na 
Fakultetu elektrotehnike i 
računarstva (FER) za 
akademsku godinu 
2015./2016. 

Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom (PUK) sastavlja 
godišnje izvješće za ak. god. 2015./2016. Očekuje se da će 
Fakultetsko vijeće potvrditi uspješnost ovog izvješća.  

 
Studeni 
2016. 

 
PUK, Fakultetsko vijeće 

b) Priprema i usvajanje 
plana aktivnosti za 
osiguranje kvalitete na 
FER-u za akademsku 
godinu 2016./2017. 

PUK sastavlja plan aktivnosti osiguranja kvalitete na FER-
u za ak. god. 2016./2017. Očekuje se definiranje novih 
ciljeva. 

 
Studeni 
2016. 

 
PUK, Fakultetsko vijeće 

c) Ažuriranje Priručnika i 
Pravilnika za osiguranje 
kvalitete na FER-u i 
drugih dokumenata, 
temeljem očekivanih 
zakonskih promjena koja 
su inducirana revidiranim 
Europskim standardom i 
smjernicama za 
osiguranje kvalitete 
(ESG-2015).  

PUK sastavlja promjene u Priručniku i Pravilniku za 
osiguranja kvalitete na FER-u, te ga podnosi Fakultetskom 
vijeću na usvajanje. 

 
Tijekom 
2017. 

 
PUK, Fakultetsko vijeće 
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2. Odobrenje, kontinuirano praćenje te periodično vrjednovanje i revizija studijskih programa 
[ESG 1.2, ESG 1.9] 

Aktivnost Način provedbe i očekivani rezultati Rok 
Odgovorna osoba i 
tijela koja sudjeluju u 
provedbi aktivnosti 

a) Sudjelovanje u izradi 
novog nastavnog plana i 
programa FER-3 

Očekuje se nastavak pristupa koji je definiran novim 
nastavnim planom i programom FER-3. 

 
Tijekom 
akademske 
godine 

Povjerenstvo za izradu 
prijedloga novog 
studijskog programa 
FER-3, PUK, 
Fakultetsko vijeće 

b) Usvajanje novog 
Pravilnika o doktorskim 
studijima. 

Sastavljanje prijedloga Pravilnika o doktorskim studijima 
i usvajanje na Fakultetskom vijeću. 

Studeni 
2016. 

Odbor za doktorske 
studije, Fakultetsko 
vijeće 

c) Analiza i redefiniranje 
godišnjih izvješća 
predmeta. 

Očekuje se pojednostavljena forma godišnjeg izvješća 
predmeta.  

Tijekom 
akademske 
godine 

Centar za informatičku 
potporu (CIP), PUK 

d) Planiranje i utvrđivanje 
broja upisnih mjesta 
(kvota) studenata u prvu 
godinu studijskog 
programa. 

Na temelju kriterija Senata Sveučilišta u Zagrebu, 
Fakultetsko vijeće utvrđuje broj upisnih mjesta. 

 
Ožujak 
2017. 

 
Fakultetsko vijeće 
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3. Učenje, poučavanja i vrjednovanje studentskog rada 
[ESG 1.3] 

Aktivnost Način provedbe i očekivani rezultati Rok 
Odgovorna osoba i 
tijela koja sudjeluju u 
provedbi aktivnosti 

a) Kontinuirano učenje i  
provjera znanja za 
vrijeme trajanja kolegija.  

Školske zadaće, međuispiti i završni ispiti. Očekuje se da 
kontinuiranom provjerom znanja studenti budu potaknuti 
na kontinuirano učenje, što će rezultirati uspješnim 
polaganjem kolegija. 

Tijekom 
trajanja 
kolegija. 

 
Nositelji kolegija 

b) E-učenje. Uključivanje nastavnika i studenata u proces nastave koji 
se odvija preko dostupnih elektronskih baza iz programa 
koje provodi SRCE i CARNet  (Moodle i drugi) 

 
Trajno. 

 
Nositelji kolegija. CIP 

c) Dekanova nagrada. Pravilnik o nagrađivanju studenata.  Tijekom 
2017. 

Povjerenstvo za 
nagrađivanje 
zaposlenika i studenata. 
Fakultetsko vijeće 

d) Organizacija i provođenje 
studentskih anketa 

Elektronska anketa. Očekuje se da povratna informacija 
dobivena od studenata može poboljšati proces učenja i 
poučavanja. 

Tijekom 
svakog 
semestra. 

 
CIP, PUK, nastavnici. 
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e) Organizacija i provođenje 
sveučilišne ankete za 
procjenu svih nastavnika 
FER-a osim redovitih 
profesora u trajnom 
zvanju. 

Pismena anketa. Očekuje se da povratna informacija 
dobivena od studenata može poboljšati proces učenja i 
podučavanja. 

 
Tijekom 
cijele 
akademske 
godine 

 
 
CIP, PUK, nastavnici 

f) Potaknuti proces 
implementacije smjernica 
iz ESG 1.3 u nastavi na 
predmetima 1. godine 
preddiplomskog studija. 

Koordinatori predmeta na 1. godini preddiplomskog 
studija organiziraju susrete svih nastavnika na svom 
predmetu, kako bi zajednički  sudjelovali u razvijanju i  
implementaciji metoda poučavanja i učenja, sa naglaskom 
na ishode učenja (poput: kritičkog, kreativnog i 
analitičkog načina razmišljanja). Anketama na stranicama 
predmeta će se dobiti povratna studentska informacija o 
uvedenim promjenama. 

 
Tijekom 
akademske 
godine. 

 
Koordinatori, 
nastavnici, PUK 
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4. Upisi i napredovanje studenata, priznavanje kompetencija 
[ESG 1.4] 

Aktivnost Način provedbe i očekivani rezultati. Rok 
Odgovorna osoba i 
tijela koja sudjeluju u 
provedbi aktivnosti 

a) Kriteriji za upis na studij. Na sjednici Fakultetskog vijeća se potvrđuju kriteriji za 
upis na preddiplomski i diplomski studij FER-a. 

Tijekom 
2017. 

Fakultetsko vijeće 

b) Godišnje nagrade i 
pohvale najboljim 
studentima FER-a. 

Odlukom Fakultetskog vijeća, Dekan javno dodjeljuje 
nagrade i pohvale najboljim studentima u protekloj 
godini. 

Tijekom 
akademske 
godine 

Povjerenstvo za 
nagrađivanje 
zaposlenika i studenata. 
Fakultetsko vijeće, 
Dekan 

c) Priznavanje stečenih 
kompentencija studenata 
na stranim sveučilištima. 

Razmjena znanja i mobilnost.  Tijekom 
cijele ak. 
god. 

 
Fakultetsko vijeće 
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5. Nastavno osoblje 
[ESG 1.5] 

Aktivnost Način provedbe i očekivani rezultati Rok 
Odgovorna osoba i 
tijela koja sudjeluju u 
provedbi aktivnosti 

a) Izbori i reizbori u 
znanstveno-nastavna i 
suradnička zvanja, te 
zapošljavanje novih 
nastavnika. 

Raspis javnih natječaja i oderđivanje povjerenstava za 
izbor/reizbor. 

 
Tijekom 
akademske 
godine. 

Odbor za izbore u 
zvanja. Fakultetsko 
vijeće 

b) Praćenje opterećenja 
nastavnika. 

Elektronički način pračenja (OPTER). Očekuje se da 
opterećenje nastavnika u nastavi bude ravnomjerno zbog 
kvalitete nastavnog iznanstvenog procesa.  

Početkom 
svakog 
semestra. 

Predstojnici zavoda 

c) Nagrađivanje nastavnika 
na temelju rezultata 
studentskih anketa. 

Elektronička analiza studentskih anketa. Očekuje se veći 
poticaj i sudjelovanje nastavnika na razvoju svojih 
nastavničkih kompetencija usmjerenih na studente i 
ishode učenja.   

 
Studeni 
2016. 

PUK, Povjerenstvo za 
nagrađivanje 
zaposlenika i studenata. 
Fakultetsko vijeće 

d) Unutarnje vrednovanje 
nastavnika FER-a koji 
nisu na ovaj način 
vrednovani u prethodnoj 
akademskoj godini. 

Nastavnik-vrednovatelj boravi na jednom predavanju 
vrednovanog nastavnika, te nakon održanog predavanja 
iskazuje svoje pisane i usmene komentare.  

 
Tijekom 
cijele 
godine. 

 
PUK 

e) Potaknuti raspravu o 
dodatnom pedagoškom 
obrazovanju djelatnika 
FERa 

Potaknuti raspravu među nastavnicima o  nužnosti i 
načinima dodatnog pedagoškog obrazovanja. 

Tijekom 
cijele 
godine. 

Nastavnici. PUK. 
Uprava Fakulteta. 
 

 

 



 
 

 
Sveučilište u Zagrebu, p.p. 407, Trg maršala Tita 14, HR‐10000 Zagreb 
tel.: +385 (0)1 4698 112, 4698 125 
e‐mail: urkva@unizg.hr; url.: www.unizg.hr 

8 | 14 

5.1 Znanstveno-istraživačka i umjetnička djelatnost 

Aktivnost Način provedbe i očekivani rezultati Rok 
Odgovorna osoba i 
tijela koja sudjeluju u 
provedbi aktivnosti 

a) Poticanje i podrška pri 
izradi, prijavi i 
provođenju znanstvenih 
projekata i programa 

Kontinuirana podrška Centra za potporu istraživanju. Trajno. Centar za potporu 
istraživanju. Dekan 

b) Poticanje i nagrađivanje 
nastavnika za 
publiciranje znanstvenih 
radova visoke kvalitete  

Nastavnici koji publiciraju znanstvene radove u 
međunarodnom časopisu kategorije Q1 i Q2 su nagrađeni. 

Tijekom 
akademske 
godine. 

Dekan. 

c) Nagrađivanje uspješnih 
znanstvenika. 

Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za 
nagrađivanje zaposlenika i studenata, nagrađuje 
najuspješnije znanstvenike. 

Tijekom 
akademske 
godine 

Povjerenstvo za 
nagrađivanje 
zaposlenika i studenata. 
Fakultetsko vijeće 

d) Poticanje izdavačke 
djelatnosti 

Izdavanje međunarodnih znanstvenih časopisa. Tijekom 
akademske 
godine 

Fakultetsko vijeće 
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5.2 Stručna djelatnost 

Aktivnost Način provedbe i očekivani rezultati Rok 
Odgovorna osoba i 
tijela koja sudjeluju u 
provedbi aktivnosti 

a) Promicanje i 
popularizacija nastavne i 
znanstvene djelatnosti na 
FER-u među 
srednjoškolcima. 

Održavaju se javni seminari, sajmovi, izložbe i radne 
grupe, na popularan način prilagođene mladima. Očekuje 
se razvijanje interesa među mladima za znanstveni i 
istraživački rad iz matematičkog i tehničkih područja. 

Tijekom 
akademske 
godine 

 
Nastavnici FER-a 

b) Priprema studenata za 
stručna i sportska 
međunarodna i domaća 
natjecanja. 

Očekuje se da stručna međunarodna natjecanja mogu dati 
poticaj za studentsku suradnju i mobilnosti.  

Tijekom 
akademske 
godine. 

 
Nastavnici FER-a 

c) Suradnja sa stručnjacima 
iz gospodarstva 

Organiziraju se posjeti i sastanci sa gospodarskim 
subjektima. Uključivanje i suradnja studenata sa 
gospodarstvom.  

Trajno. Uprava FER-a. 
Nastavnici. Dekan. 
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6. Resursi za učenje i podrška studentima 
[ESG 1.6] 

Aktivnost Način provedbe i očekivani rezultati Rok 
Odgovorna osoba i 
tijela koja sudjeluju u 
provedbi aktivnosti 

a) Internetska dostupnost 
nastavnih i ispitnih 
materijala. 

Na internet stranici svakog predmeta su dostupne sve 
informacije o predmetu, literaturi i nastavnicima te 
elektronička verzija nastavnih skripti i ispita. 

 
Trajno. 

 
Nositelji predmeta 

b) Opremanje knjižnice, 
laboratorija i učionica 

Literatura za učenje je dostupna u knjižnici, a 
laboratorijska i informatička oprema u laboratorijama i 
učionicama 

 
Trajno. 

 
Knjižnica, zavodi, CIP 

c) Provođenje seminarskog, 
projektnog i  mentorskog 
sustava 

Studentima su elektronskim putem dostupne baze za 
određivanje tema seminara i projekata, te mentora za 
izradu završnih i diplomskih radova. 

Tijekom 
akademske 
godine. 

CIP, nastavnici 

d) Finasijska potpora 
studentima 

Osiguranje prostornih i materijalnih resursa za pripremu i 
sudjelovanje studenata na natjecanjima. 

Tijekom 
godine. 

Uprava fakulteta. 
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7. Upravljanje informacijama 
[ESG 1.7] 

Aktivnost Način provedbe i očekivani rezultati Rok 
Odgovorna osoba i 
tijela koja sudjeluju u 
provedbi aktivnosti 

a) Izvještaji o napredovanju 
studenata: prolaznost 
studenata na ispitima, 
ostvareni ECTS bodovi, 
broj upisanih studenata 
za svaku godinu studija, 
broj diplomiranih 
studenata. 

Prikupljanje informacija elektroničkim putem.  
Trajno. 

 
CIP. Zavodi. Uprava 
fakulteta. 

b) Izvještaji o povratnim 
informacijama studenata 

Prikupljanje informacija studentskim anketama. Tijekom 
akademske 
godine. 

CIP. PUK. 
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8. Informiranje javnosti 
[ESG 1.8] 

Aktivnost Način provedbe i očekivani rezultati Rok 
Odgovorna osoba i tijela 
koja sudjeluju u 
provedbi aktivnosti 

a) Informacije o dostupnosti 
nastavnih resursa 

Dostupnost učionica, nastavnog materijala i informatičke 
opreme na unutarnjim internetskim stranicama FER-a 

Trajno. CIP. Uprava fakulteta 

b) Informacije o nastavnim 
programima 

Sve informacije o nastavnim predmetima su dostupne i 
stalno ažurirane na internetskim stranicama FER-a  

Trajno. CIP. Uprava fakulteta 

c) Informacije o najnovijim 
događanjima iz nastave, 
struke i znanosti na FER-u 

Internetska stranica FER-a Trajno. CIP. Uprava fakulteta 
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9. Mobilnost i međunarodna suradnja 
[Priručnik, područje br.8] 

Aktivnost Način provedbe i očekivani rezultati Rok 
Odgovorna osoba i 
tijela koja sudjeluju u 
provedbi aktivnosti 

a) Upis kolegija studijskih 
programa za studente s 
drugih fakulteta i 
sveučilišta. 

Studenti s drugih fakulteta i sveučilišta mogu upisati 
pojedine kolegije. 

Prije 
početka 
semestra. 

Uprava fakulteta. 
Odbor za 
preddiplomske i 
diplomske studije. 

b) Izvođenje predmeta na 
engleskom jeziku. 

Za svaki predmet su određene razine upotrebe stranog 
jezika. 

Tijekom 
akademske 
godine. 

Nositelji. Odbor za 
preddiplomske i 
diplomske studije. 
Fakultetsko vijeće. 

c) Upis kolegija na 
studijskim programima 
za strane studente. 

Strani studenti mogu upisati pojedine kolegije. Prije 
početka 
akademske 
godine. 

Odbor za 
preddiplomske i 
diplomske studije. 
Fakultetsko vijeće. 

d) Erasmus programi Ostvarenje svih aktivnih Erasmus sporazuma. Ovisno o 
natječaju. 

Odbor za 
preddiplomske i 
diplomske studije. 
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10. Periodička vanjska vrjednovanja 
[ESG 1.10] 

Aktivnost Način provedbe i očekivani rezultati Rok 
Odgovorna osoba i tijela 
koja sudjeluju u 
provedbi aktivnosti 

a) Reakreditacija 
poslijediplomskih sveučilišnih 
studijskih programa 

Agencija za znanost i visoko obrazovanje 2017. Odbor za preddiplomske 
i diplomske studije. 
PUK. Uprava fakulteta.  

 

Članovi Povjerenstva za upravljanje kvalitetom sastavnice: 

1. doc. dr. sc. Ana Babić   
2. doc. dr. sc. Mirjana Domazet-Lošo   
3. izv. prof. dr. sc. Marin Golub 
4. prof. dr. sc. Damir Ilić 
5. izv. prof. dr. sc. Igor Lacković 
6. izv. prof. dr. sc. Miljenko Mikuc 
7. prof. dr. sc. Mervan Pašić, predsjednik Povjerenstva za upravljanje kvalitetom 
8. Damir Vuljaj, mag. ing., predstavnik zaposlenika u suradničkom zvanju 
9. izv. prof. dr. sc. Radovan Zentner 
10. mr. sc. Marijan Kuri, predstavnik tehničkog osoblja 
11. Sonja Majstorović, predstavnica administrativnog osoblja 
12. Tomislav Car, dipl. ing., predstavnik vanjskih dionika 
13. Lovro Marković, predstavnik studenata 
14. Domagoj Badanjak, zamjenik predstavnika studenata 

Datum sačinjavanja Plana aktivnosti:  1.10.2016.                                             Plan pripremio: prof. dr. sc. Mervan Pašić 

 


