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Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 
Ured za kvalitetu 
Zagrebačka 30 
52100 Pula 
 
KLASA: 003-08/16-02/32 
URBROJ: 380-01-16-2 
 
Pula, 11. listopada 2016. 
 
 

IZVJEŠĆE O RADU UREDA ZA KVALITETU 
SVEUČILIŠTA JURJA DOBRILE U PULI 
ZA AKADEMSKU 2015./2016. GODINU 

 
 
U skladu s Planom aktivnosti za akademsku 2015./2016. godinu, provedene su sljedeće 
aktivnosti: 
 
Aktivnost 1. Prezentirati SOUK studentima i educira ti ih o mogu ćnostima aktivnog 
sudjelovanja 
Ured za kvalitetu (UK) i Predsjednica Glavnog odbora za kvalitetu održali su prezentaciju o 
Sutavu osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli na 
Orijentacijskom danu. 

Svi dionici redovito su se obavještavali o aktivnostima putem mrežnih stranica SOUK-a. 

 
Aktivnost 2. Pružati stru čnu i administrativnu podršku izradi novih programa 
U akademskoj 2015./2016. godini izrađivani su elaborati nekoliko studijskih programa koji se 
trenutačno nalaze u različitim fazama procedure vrednovanja. UK bio je na raspolaganju 
predlagačima za stručno savjetovanje i dostavu podataka kojima raspolaže te je vršio i 
administrativnu podršku pokretanju programa (programe dostavljao GOK-u, Odboru za 
financijsko poslovanje, recenzentima, AZVO-u i MZOS-u). Status postupka pokretanja novih 
programa dostupan je na mrežnim stranicama SOUK-a. 
 
Aktivnost  3. Priprema dokumentacije za postupak un utarnjeg audita 
Postupak unutarnjeg audita nije još proveden tijekom ove akademske godine. 
 
Aktivnost  4. Priprema dokumentacije za postupak va njskog audita 
Postupak vanjskog audita nije proveden tijekom ove akademske godine. 
 
Aktivnost  5. Ispitivanje i analiza razloga neuspje šnog studiranja 
Ispitivanje se provodi kontinuirano putem upitnika u Službi za studente i ISVU. 
 
Aktivnost 6. Priprema procedure, provedba edukacije  studenata i izrada izvješ ća 
vezanih za studentsko vrednovanje nastavnog rada 
Ured za kvalitetu proveo je sve poslove vezane za navedeni postupak: unošenje korištenog 
obrasca, parametara obuhvata, opterećenja nastavnika po predmetu, raspoređivanje 
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studenata u grupe po predmetu, određivanje oblika nastave po predmetu, definiranje oblika 
izvješća za nastavnike te izrada izvješća o provedenom vrednovanju i njegovo objavljivanje. 
Izvješća su izrađena i za razinu sastavnica te za svako znanstveno područje i umjetničko 
područje. 
 
Aktivnost 7. Evaluacija kvalitete nastave Programa stjecanja pedagoških kompetencija 
Evaluacija je provedena i polazničkim anketama o kvaliteti nastavnika i kolegija (po završetku 
svakog kolegija) i nakon završetka cjelokupnog programa (putem završne ankete – 
elektroničkim putem). 
 
Aktivnost 8. Ostali poslovi  

• Izvršen izračun kriterija iz Mreže visokih učilišta i studijskih programa RH 
• Uređivanje, izrada i objavljivanje sadržaja mrežnih stranica Sveučilišta  
• Sudjelovanje u sastancima Senata i Glavnog odbora za kvalitetu 
• Praćenje realizacije i izvješćivanje o ciljevima iz Pilot programskih ugovora (izrada 

obrazaca, pisanje dijela izvješća, prikupljanje podataka i pomoć pri sastavljanju 
izvješća sastavnica, sumiranje izvješća, objavljivanje izvješća i sl.) 

• Izrada Izvješća o zastupljenosti stručne prakse i drugih oblika učenja kroz rad u 
studijskim programima Sveučilišta te Izvješća o provedenim mjerama Strategije 
obrazovanja, znanosti i tehnologije 

• Nastavljen rad na reviziji Priručnika za kvalitetu UNIPU 
• Nastavljen rad na izradi Strategije osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete Sveučilišta 
• Istraživanje mogućnosti financiranja postojećih i novih studijskih programa kroz EU 

fondove i natječaje ministarstva, te prezentacija istih potencijalnim korisnicima – 
članovima akademske zajednice na našem Sveučilištu 

• tumačenje načina tretiranja izmjena/dopuna IPN-ova prema Pravilniku o vrjednovanju 
obrazovnih programa Sveučilišta 

• pomoć u reviziji procesa ugovaranja i realizacije vanjske suradnje na Muzičkoj 
akademiji i Fakultetu za odgojen i obrazovne znanosti na Sveučilištu Jurja Dobrile 

• pomoć u reviziji preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studijskog programa 
Kultura i turizam  

 

 

Stručna suradnica za kvalitetu 

dr. sc. Sanja Radolović 

 

 
Izvješće o radu odobrio je Glavni odbor za kvalitetu na sv ome 54. sastanku održanom 
11. listopada 2016. i Senat Sveu čilišta na svojoj 8. sjednici održanoj 14. studenoga  2016. 
(Odluka o usvajanju Izvješ ća o radu, KLASA: 003-08/16-02/, URBROJ: 380-01-16-1 ). 


