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Ured za upravljanje kvalitetom 

 

PLAN AKTIVNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SASTAVNICE 

za akademsku godinu: 2015./2016. 

Naziv sastavnice: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

 

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 (po potrebi, dodajte redove): 

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 

Pravno reguliranje ustrojstva i načina 

rada Studentskog zbora Fakulteta. 

Donošenje Statuta Studentskog zbora Fakulteta 

kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 

Zagrebu. 

Statut će pridonijeti transparentnosti načina rada 

Studentskog zbora Fakulteta. 

prosinac 2015. 

Studentski zbor 

Povjerenstvo za izradu 

pravilnika 

Dekan 

Tajnik 

Pravno reguliranje postupka izbora 

predloženika za dodjelu počasnog 

zvanja professor emeritus. 

Donošenje Pravilnika o postupku i kriterijima izbora 

predloženika za dodjelu počasnog zvanja professor 

emeritus. 

Pravilnik će pridonijeti transparentnosti izbora 

predloženika za dodjelu počasnog zvanja professor 

emeritus. 

prosinac 2015. 

Povjerenstvo za izradu 

pravilnika 

Dekan 

Tajnik 
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Pravno reguliranje ustroja, djelatnosti i 

poslovanja Fakulteta. 

Donošenje Statuta Fakulteta kemijskog inženjerstva i 

tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 

Novi Statut Fakulteta omogućit će provedbu 

preustroja Fakulteta sukladno Odluci Fakultetskog 

vijeća i usklađivanje s izmjenama i dopunama Statuta 

Sveučilišta u Zagrebu. 

travanj 2016. 

Povjerenstvo za izradu 

pravilnika 

Dekan 

Tajnik 

Pravno reguliranje provedbe zaštite na 

radu. 

Donošenje Pravilnika o zaštiti na radu Fakulteta 

kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 

Zagrebu. 

Pravilnik će pridonijeti povećanju razine zaštite na 

radu u smislu osiguranja kvalitetnijih uvjeta rada 

zaposlenika i zaštite materijalne imovine Fakulteta. 

rujan 2016. 

Stručnjak zaštite na radu 

Povjerenstvo za izradu 

pravilnika 

Dekan 

Tajnik 

Godišnje izvješće dekana za ak. god. 

2014./2015. 

Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba i tijela – 

sastanci i dopisne konzultacije; izvješće prihvaća 

Fakultetsko vijeće. 

Objavljivanje izvješća na mrežnim stranicama 

Fakulteta. 

listopad 2015. 

Dekan 

Prodekani 

Tajnik 

Fakultetsko vijeće 

Izrada godišnje samoanalize Fakulteta. 

Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba i tijela – 

sastanci i konzultacije; godišnju samoanalizu 

prihvaća Fakultetsko vijeće. 

Godišnja samoanaliza Fakulteta uz izvješće dekana 

pod 1b) sadrži još i sve relevantne brojčane 

pokazatelje. 

veljača 2016. 

Dekan 

Prodekani 

Fakultetsko vijeće 

Uspostava visokoobrazovnih 

sTandarda kvAlifikacija i zanimanja u 

sektoru Rudarstva, Geologije i 

kEmijske Tehnologije, projekt 

TARGET - Partner Rudarsko-

geološko-naftni fakultet Sveučilišta u 

Zagrebu. 

Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba i tijela – 

sastanci, dopisne konzultacije, ankete i radionice u 

okviru projekta TARGET; Ciljevi projekta su: (1) 

izrada standarda zanimanja te standarda kvalifikacija 

utemeljenih na potrebama tržišta rada, pojedinca i 

društva u cjelini, (2) unaprjeđenje postojećih 

studijskih programa, te (3) unaprjeđenje nastavničkih 

i studentskih kompetencija 

(http://www.rgn.unizg.hr/hr/studiji/projekt-target ). 

Rezultat aktivnosti su izrađeni prijedlozi standarda 

zanimanja i standarda kvalifikacija. 

lipanj 2015. – 

rujan 2016. 

Prodekanica za nastavu 

Ekspertna radna skupina 

Fakulteta za provedbu 

projekta TARGET 

http://www.rgn.unizg.hr/hr/studiji/projekt-target
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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 

Vrjednovanje sveučilišnih 

preddiplomskih i diplomskih studija u 

cjelini od strane studenata koji su 

završili studij. 

Anketa o vrjednovanju 

Povećanje prosječne ocjene zadovoljstvom studija u 

cjelini od strane studenata koji su završili studij u 

odnosu na prethodnu ak. god. 

listopad 2015. 

– rujan 2016. 

Prodekanica za nastavu 

Povjerenstvo za nastavu 

Povjerenstvo za 

upravljanje kvalitetom 

Definiranje ishoda učenja na razini 

svih sveučilišnih preddiplomskih i 

diplomskih studijskih programa na 

hrvatskom i engleskom jeziku. 

Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba i tijela – 

sastanci i dopisne konzultacije. 

Definirani ishodi učenja u skladu su sa zahtjevima 

strukovnih udruženja i tržišta rada, zahtjevima za 

nastavkom školovanja te općim društvenim 

potrebama; u skladu s ishodima učenja srodnih 

studija na akreditiranim sveučilištima u Europskoj 

uniji; mjerljivi su i jasno i precizno napisani, te 

uneseni u dopunske isprave o studiju 

listopad 2015. 
Prodekanica za nastavu 

Povjerenstvo za nastavu 

Prijedlog manjih izmjena i dopuna 

sveučilišnih diplomskih studijskih 

programa na hrvatskom i engleskom 

jeziku. 

Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba i tijela – 

sastanci i konzultacije. 

Za svaki navedeni kolegij izrađen je prijedlog 

motiviran prvenstveno boljim planiranjem, 

provođenjem i priznavanjem postignutih ishoda 

učenja, vodeći računa o radnom opterećenju koje se 

zahtijeva od studenata radi stjecanja očekivanih 

rezultata učenja, koje opisuje količinu vremena koja 

je studentima u prosjeku potrebna kako bi izvršili sve 

obveze vezane uz nastavu i učenje; Prijedlog manjih 

izmjena programa sveučilišnih diplomskih studija 

prihvaćen na Fakultetskom vijeću i poslan Uredu za 

upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu. 

listopad 2015. 

Prodekanica za nastavu 

Povjerenstvo za nastavu 

ECTS koordinator 

Fakultetsko vijeće 
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Uvođenje novih kolegija na 

engleskom jeziku. 

Korištenje natječaja i financijske potpore Sveučilišta 

u Zagrebu, odnosno korištenje vlastitih resursa, uz 

intenzivan rad samih nastavnika. 

Veći broj kolegija na engleskom jeziku općenito 

podiže kvalitetu studijskih programa. 

ljetni semestar 

ak. god. 

2015./2016. 

Prodekan za znanost i 

međunarodnu suradnju 

Povjerenstvo za 

međunarodnu suradnju 

Prodekanica za nastavu 

Nastavnici 

Fakultetsko vijeće 

Podizanje e-kolegija na razinu 3 na 

sveučilišnim preddiplomskim i 

diplomskim studijima. 

Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba i tijela – 

sastanci i konzultacije uz korištenje resursa projekta 

TARGET i resursa SRC-a te uz intenzivan rad samih 

nastavnika; Povjerenstvo za e-učenje sastavnice 

krajem ljetnog semestra predlaže dekanu priznavanje 

razine 3 e-učenja novim unaprijeđenim kolegijima u 

ak. god. 2015./2016.; 

Veći broj kolegija više razine e-učenja općenito 

podiže kvalitetu kolegija i studijskih programa u 

cjelini; 

srpanj 2016. 

Prodekanica za nastavu 

Povjerenstvo za e-učenje 

Ekspertna radna skupina 

sastavnice za provedbu 

projekta TARGET 

Nastavnici 
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3. Učenje, poučavanje i vrjednovanje studentskog rada 

[ESG 1.3] 

Aktivnost Način provedbe i očekivani rezultati Rok 

Odgovorna osoba i tijela 

koja sudjeluju u provedbi 

aktivnosti 

Provedba unutarnje preraspodjele tehničara i 

asistenata Fakulteta. 

Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba i 

tijela – sastanci i konzultacije. 

Unutarnja preraspodjela kratkoročno ublažava 

problem nejednolike opterećenosti zavoda 

nastavom. 

kontinuirano 
Dekan 

Prodekanica za nastavu 

Nagrađivanje znanstvenog rada studenata. 

Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba i 

tijela – sastanci i konzultacije; korištenje 

natječaja Sveučilišta u Zagrebu za Rektorove 

nagrade. 

Angažman nastavnika i studenata rezultira 

promicanjem kulture kvalitete i izvrsnosti u 

znanosti. 

lipanj 2016. 

Prodekanica za nastavu 

Povjerenstvo za 

znanstveni i umjetnički 

rad Fakulteta 

Nastavnici – mentori 

Promicanje rada studenata na inovacijama. 

Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba i 

tijela – konzultacije. 

Sudjelovanje studenata rezultira promicanjem 

kulture kvalitete i izvrsnosti kod studenata 

kontinuirano 

Prodekanica za nastavu 

Prodekan za znanost i 

međunarodnu suradnju 

AMACIZ – sekcija za 

inovatore 

Donošenje prijedloga rasporeda nastave za 

zimski i ljetni semestar ak. god. 2015./2016. 

Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba i 

tijela – sastanci i konzultacije. 

Objavljeni raspored uz uvažavanje prijedloga 

racionaliziranja rasporeda iz prethodne 

akademske godine omogućuje kvalitetno i 

učinkovito provođenje nastave 

rujan 2015., 

veljača 2016. 

Prodekanica za nastavu 

Povjerenici za satnicu 

Donošenje prijedloga rasporeda ispitnih 

rokova Fakulteta za ak. god. 2016./2017.  

Na prijedlog Povjerenika za satnicu, raspored 

ispitnih rokova potvrđuje Fakultetsko vijeće. 

Objavljeni raspored omogućuje studentima 

učinkovito polaganje ispita s dovoljnim 

brojem ispitnih rokova. 

svibanj 2016. 

Prodekanica za nastavu 

Povjerenstvo za nastavu 

Povjerenici za satnicu 

Fakultetsko vijeće 
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Kontinuirano racionaliziranje rasporeda 

nastave na sveučilišnim preddiplomskim i 

diplomskim studijima i usklađenje termina 

ispitnih rokova unutar iste studijske godine. 

Povremene aktivnosti odgovornih osoba i 

tijela – sastanci i konzultacije. 

Raspored nastave, odnosno ispitnih rokova 

racionalizira se prema potrebi i tijekom 

semestra, čime je omogućeno učinkovitije 

provođenje nastave, odnosno ispita. 

kontinuirano 

Prodekanica za nastavu 

Povjerenstvo za nastavu 

Povjerenici za satnicu 

Studentski zbor 

Nositelji kolegija 

Razvoj sustava stipendiranja izvrsnih 

studenata (nagrađivanje najboljih studenata 

svih diplomskih studija u suradnji s tvrtkama, 

te najboljih studenata po godinama studija). 

Izvješće studentske referade analiziraju dekan 

i prodekanica za nastavu. 

Dodijeljene nagrade temeljem sporazuma i 

ugovora o donaciji za Nagradu Vjera 

Marjanović-Krajovan s tvrtkama Končar – 

Institut za elektrotehniku d.d. Zagreb, Pliva 

d.o.o., Zagreb, Zagrebačke otpadne vode 

d.o.o., Zagreb i INA Industrija nafte d.d., 

Zagreb 

listopad 

2015. 

Dekan 

Prodekanica za nastavu 

Studentska referada 
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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 

Definiranje kriterija upisa na prvu godinu 

sveučilišnih preddiplomskih studija za ak. 

god. 2017./2018. 

Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba i tijela – 

sastanci i konzultacije; kriterije upisa donosi 

Fakultetsko vijeće. 

Objavljeni uvjeti za raspis natječaja za upis studenata 

u 1. godinu sveučilišnih preddiplomskih studija 

rezultiraju upisom kvalitetnijih studenata u 1. godinu 

studija uz povećanje ukupne prolaznosti. 

travanj 

2016. 

Prodekanica za nastavu 

Povjerenstvo za nastavu 

Fakultetsko vijeće 

Definiranje kriterija za upis na sveučilišne 

diplomske studije Fakulteta i razredbenog 

postupka za ak. god. 2017./2018. 

Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba i tijela – 

sastanci i konzultacije; kriterije upisa donosi 

Fakultetsko vijeće. 

Objavljeni uvjeti za raspis natječaja za upis studenata 

u 1. godinu sveučilišnih diplomskih studija rezultiraju 

upisom kvalitetnijih studenata u 1. godinu studija uz 

povećanje ukupne prolaznosti. 

travanj 

2016. 

Prodekanica za nastavu 

Povjerenstvo za nastavu 

Fakultetsko vijeće 

Definiranje upisne kvote studenata za 

sveučilišne preddiplomske i diplomske 

studije Fakulteta za ak. god. 2017./2018. 

Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba i tijela – 

sastanci i konzultacije; upisne kvote donosi 

Fakultetsko vijeće. 

Donesene upisne kvote na sveučilišnim 

preddiplomskim, odnosno sveučilišnim diplomskim 

studijima u skladu su s potrebama tržišta rada, te 

kadrovskim i prostornim mogućnostima Fakulteta. 

travanj 

2016. 

Prodekanica za nastavu 

Povjerenstvo za nastavu 

Fakultetsko vijeće 

Upis II. generacije studenata objedinjenoga 

doktorskog studija Kemijsko inženjerstvo i 

inženjerska kemija. 

Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba i tijela – 

sastanci i konzultacije. 

Upisana generacija u skladu s interesom kandidata, 

prema obavljenim ulaznim razgovorima s kandidatima 

te u skladu s kadrovskim i prostornim mogućnostima 

Fakulteta. 

listopad 

2015. 

Prodekan za znanost i 

međunarodnu suradnju, 

Voditelj doktorskog studija 

Vijeće doktorskog studija 

Studentska referada 
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Upis I. generacije studenata 

specijalističkog studija Naftno i 

petrokemijsko inženjerstvo. 

Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba i tijela – 

sastanci i konzultacije. 

Upisana generacija u skladu s interesom kandidata, 

prema obavljenim ulaznim razgovorima s kandidatima 

te u skladu s kadrovskim i prostornim mogućnostima 

Fakulteta. 

 

Prodekan za znanost i 

međunarodnu suradnju 

Voditelj specijalističkog 

studija 

Vijeće specijalističkog 

studija 

Studentska referada 
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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 

Provedba studentske ankete papir-olovka 

metodom za procjenu rada nastavnika na 

dijelu kolegija za koje u ak. god. 2014./2015. 

rezultati obrađenih anketa nisu dostavljeni 

Fakultetu. 

Anketa za procjenu rada nastavnika u zimskom 

i ljetnom semestru ak. god. 2015./2016. 

provedena metodom papir-olovka; anketa se 

provodi samo za kolegije koji u prethodnoj ak. 

god. 2014./2015. nisu prikupili dovoljan broj 

anketnih odgovora i za koje rezultati obrađenih 

aketa nisu dostavljeni Fakultetu. 

Anketni rezultati služe za vrjednovanje i u 

konačnici poboljšanje nastavnog procesa. 

posljednja 

dva tjedna 

zimskog i 

ljetnog 

semestra 

Prodekanica za nastavu 

Povjerenstvo za 

upravljanje kvalitetom 

Provedba on-line studentske ankete za 

procjenu rada nastavnika Fakulteta putem 

informacijskog sustava visokih učilišta – 

ISVU. 

Anketa za procjenu rada nastavnika u zimskom 

i ljetnom semestru ak. god. 2015./2016. 

provedena on-line pomoću informacijskog 

sustava visokih učilišta – ISVU; izvještaj o 

rezultatima sastavlja Povjerenstvo za 

upravljanje kvalitetom. 

Anketni izvještaj služi za vrednovanje i u 

konačnici poboljšanje nastavnog procesa. 

posljednja tri 

tjedna 

zimskog i 

ljetnog 

semestra 

Prodekanica za nastavu 

Povjerenstvo za 

upravljanje kvalitetom 

Provedba samoevaluacije cijelog nastavnog 

procesa putem standardiziranih obrazaca. 

Standardizirani anketni upitnici distribuirani 

nastavnicima. 

Anketni izvještaj služi za vrednovanje i u 

konačnici poboljšanje nastavnog procesa. 

studeni 2015. 
Povjerenstvo za 

upravljanje kvalitetom 

Izrada tablice nastavnog opterećenja svih 

dionika nastavnog procesa za ak. god. 

2015./2016. 

Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba i 

tijela – konzultacije. 

Tablica nastavnog opterećenja je transparentan 

temelj za izradu prijedloga novih radnih mjesta, 

organizaciju ispomoći u nastavi te općenito za 

bolju organizaciju nastave. 

travanj 2016. 
Prodekanica za nastavu 

Predstojnici zavoda 
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Povećanje međunarodne mobilnosti 

nastavnika. 

Koriste se natječaji Sveučilišta u Zagrebu za 

akademsku mobilnost te mobilnost u okviru 

programa Erasmus+ i Erasmus Mundus, 

natječaji u okviru programa CEEPUS te 

sredstva bilateralnih sporazuma; nastavnici se 

informiraju o natječajima, provode se 

koordinirane aktivnosti odgovornih osoba i 

tijela – sastanci i konzultacije. 

Rezultat je broj ostvarenih kratkoročnih, 

odnosno dugoročnih mobilnosti. 

kontinuirano 

Prodekan za znanost i 

međunarodnu suradnju 

Povjerenstvo za 

međunarodnu suradnju 

Nastavnici 

Donošenje Izvedbenog plana nastave za 

sveučilišne preddiplomske i diplomske studije 

Fakulteta za ak. god. 2016./2017.  

Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba i 

tijela – sastanci i konzultacije; Izvedbeni plan 

usvaja Fakultetsko vijeće. 

Izvedbeni plan nastave jasno definira obveze u 

nastavi i omogućuje njenu učinkovitu 

provedbu. 

svibanj 2016. 

Prodekanica za nastavu 

Predstojnici Zavoda 

Povjerenstvo za nastavu 

Fakultetsko vijeće 

Donošenje Izvedbenog plana nastave za 

doktorski studij Fakulteta za ak. god. 

2015./2016. 

Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba i 

tijela – sastanci i konzultacije; Izvedbeni plan 

usvaja Fakultetsko vijeće. 

Izvedbeni plan nastave jasno definira obveze u 

nastavi i omogućuje njenu učinkovitu 

provedbu. 

prosinac 

2015. 

Prodekan za znanost i 

međunarodnu suradnju 

Voditelj doktorskog 

studija 

Vijeće doktorskog studija 

Fakultetsko vijeće 

Donošenje Izvedbenog plana nastave za 

specijalistički studij Fakulteta za ak. god. 

2015./2016. 

Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba i 

tijela – sastanci i konzultacije. 

Izvedbeni plan nastave je interni dokument 

Vijeća specijalističkog studija koji jasno 

definira obveze u nastavi i omogućuje njenu 

učinkovitu provedbu. 

prosinac 

2015. 

Prodekan za znanost i 

međunarodnu suradnju 

Voditelj specijalističkog 

studija 

Vijeće specijalističkog 

studija 
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5.1 Znanstveno-istraživačka i umjetnička djelatnost 

Aktivnost Način provedbe i očekivani rezultati Rok 

Odgovorna osoba i tijela 

koja sudjeluju u provedbi 

aktivnosti 

Prijava na natječaje u sklopu 

programa Obzor 2020. 

Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba i tijela – sastanci 

i konzultacije; informiranje kandidata; institucijska podrška 

prijaviteljima. 

Podnesene prijave; prihvaćeni i potpisani ugovori. 

u skladu s 

raspisom 

natječaja 

Europske 

unije 

Nastavnici 

Prodekan za znanost i 

međunarodnu suradnju 

Dekan 

Prodekan za poslovanje 

Služba za materijalno i 

financijsko poslovanje 

Prijava na natječaje Hrvatske 

zaklade za znanost. 

Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba i tijela – sastanci 

i konzultacije; informiranje kandidata; institucijska podrška 

prijaviteljima. 

Podnesene prijave; prihvaćeni i potpisani ugovori. 

u skladu s 

raspisom 

natječaja 

HRZZ 

Nastavnici 

Prodekan za znanost i 

međunarodnu suradnju 

Dekan 

Prodekan za poslovanje 

Služba za materijalno i 

financijsko poslovanje 

Prijava na natječaje Sveučilišta u 

Zagrebu za kratkoročne 

financijske potpore istraživanju. 

Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba i tijela – sastanci 

i konzultacije; informiranje kandidata; institucijska podrška 

prijaviteljima. 

Podnesene prijave; prihvaćeni i potpisani ugovori. 

u skladu s 

raspisom 

natječaja 

Sveučilišta u 

Zagrebu 

Nastavnici 

Prodekan za znanost i 

međunarodnu suradnju 

Dekan 

Prodekan za poslovanje 

Služba za materijalno i 

financijsko poslovanje 

11. Susret mladih kemijskih 

inženjera. 

Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba i tijela – sastanci 

i konzultacije; organizacija skupa. 

Održan skup, podneseno završno i financijsko izvješće, 

objavljena knjiga sažetaka. 

veljača 

2016. 

lipanj 2016. 

Predsjednik 

Organizacijskog odbora 

Organizacijski odbor 

Hrvatsko društvo 

kemijskih inženjera i 

tehnologa 

Dekan 
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5.2 Stručna djelatnost 

Aktivnost Način provedbe i očekivani rezultati Rok 

Odgovorna osoba i tijela 

koja sudjeluju u provedbi 

aktivnosti 

Priprema izvješća o radu spin off 

tvrtke Comprehensive Water 

Technology d.o.o. 

Prijedlog godišnjeg i kvartalnih izvješća podnosi se Skupštini 

društva. 

Prihvaćeno godišnje izvješće, odnosno kvartalna izvješća 

iskazuju rezultat rada tvrtke. 

prosinac 

2015.;  

travanj 

2016.; 

rujan 

2016. 

 

Prodekan za poslovanje 

Skupština društva 

Izrada poslovnog plana za 2016. 

spin off tvrtke Comprehensive 

Watre Technology d.o.o. 

Prijedlog poslovnog plana prihvaća Skupština društva. 

Prihvaćeni poslovni plan osnova je rada tvrtke; njegovo 

ostvarenje prati se kvartalno i osnova je za kontrolu kvalitete 

rada tvrtke. 

prosinac 

2015.;  

travanj 

2016.; 

rujan 

2016. 

Prodekan za poslovanje 

Skupština društva 

 

Organizacija Sajma ideja u 

suradnji s Hrvatskom 

gospodarskom komorom 

Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba i tijela – sastanci i 

konzultacije; animiranje sudionika, izvedba događanja. 

Rezultat je samo događanje. Na sajmu ideja predstavljaju se 

stručne djelatnosti Fakulteta i time se osigurava promicanje 

stručne djelatnosti među gospodarskim subjektima. 

listopad 

2015. 

Dekan 

Predsjednik 

Organizacijskog odbora 

Članovi Organizacijskog 

odbora 

Hrvatska gospodarska 

komora 

Vanjski dionici 
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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 

Nabava sveučilišnih udžbenika. 

Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba – sastanci i 

konzultacije. 

Broj novih naslova, odnosno broj nabavljenih primjeraka; 

nabavljeni su potrebni udžbenici za obavezne kolegije 

Zavoda za matematiku, Zavoda za mehaničko i toplinsko 

procesno inženjerstvo i Zavoda za mjerenja i automatsko 

vođenje procesa; omogućen je lakši pristup obaveznoj 

literaturi uvažavajući broj studenata i broj postojećih 

dostupnih udžbenika u Bibliotečno-informacijskom Centru 

Fakulteta. 

listopad - 

prosinac 

2015. 

Prodekanica za nastavu 

Bibliotečno-

informacijski centar 

Nabava 17 novih računala za 

računalnu učionicu, sredstvima 

Fakulteta, odnosno sredstvima 

projekta TARGET. 

Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba – sastanci i 

konzultacije. 

Broj nabavljenih novih računala; unaprijeđeni su uvjeti za 

nastavu na svim kolegijima koji se održavaju u računalnoj 

učionici. 

listopad 

2015., 

siječanj 

2016. 

Prodekanica za nastavu 

Informatički referenti 

Razvoj sustava stipendiranja 

studenata lošijeg socijalno-

imovinskog stanja. 

Raspisivanje i provedba Fakultetskog natječaja za 

oslobađanje od participiranja u troškovima studija na 

preddiplomskim i diplomskim studijima. 

Do deset studenata lošijeg socijalno-imovinskog stanja 

oslobođeno je participiranja u troškovima studija. 

listopad 

2015. 

Dekan 

Prodekanica za nastavu 

Podupiranje aktivnosti 

Studentskog zbora Fakulteta. 

Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba – sastanci i 

konzultacije. 

Sve aktivnosti iz godišnjeg plana Studentskog zbora 

financijski se podupiru; aktivnost povećana u odnosu na 

prethodnu akademsku godinu. 

kontinuirano 

Dekan 

Prodekanica za nastavu 

Povjerenstvo za 

promicanje imena 

Fakulteta 

Studentski zbor 
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Dobrotvorno darivanje krvi 

studenata Fakulteta. 

Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba – sastanci i 

konzultacije; zajednički odlazak na akcije darivanja krvi. 

Promicanje solidarnosti među studentskom populacijom, 

odnosno podizanje društvene odgovornosti studenata. 

kontinuirano 
Studentski zbor 

Fakulteta 

Humanitarna akcija Studentskog 

zbora Fakulteta za udrugu Mali 

zmaj. 

Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba – sastanci i 

konzultacije; zajednički posjet i darivanje prikupljenih 

sredstava udruzi Mali zmaj. 

Promicanje solidarnosti među studentskom populacijom, 

odnosno podizanje društvene odgovornosti studenata. 

prosinac 

2015. 

Studentski zbor 

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 

Revizija poslovnog procesa 

Suradnja s gospodarstvom. 

Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba – sastanci i 

konzultacije; revizija dokumentacije; kontrola i implementacija 

u svakodnevni rad. 

Proces poslovanja s gospodarstvom pojednostavljen i usklađen 

sa zakonskom regulativom. 

studeni, 

2016. 

Prodekan za poslovanje 

Dekan 

Tajnik 

Vanjska tvrtka – izvoditelj 

Služba za materijalno i 

financijsko poslovanje 

Razvoj računalnog sučelja za 

upravljanje dokumentacijom. 

Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba – sastanci i 

konzultacije; instaliranje aplikacije na server; revizija poslovnih 

procesa; implementacija u svakodnevni rad. 

Jednostavnije i preglednije upravljanje dokumentacijom. 

siječanj 

2016. 

Prodekan za poslovanje 

Dekan 

Tajnik 

Vanjska tvrtka – izvoditelj 

Služba za administrativne i 

opće poslove 

Obnova web stranica vezano uz 

izdavačku djelatnost i 

promidžbeni materijal. 

Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba – sastanci i 

konzultacije; izrada i implementacija novih mrežnih stranica. 

Olakšan pristup edicijama Fakulteta. 

ožujak 

2016. 

Prodekan za poslovanje 

Dekan 

Informatički referenti 

Služba za materijalno i 

financijsko poslovanje 
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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 

Objavljivanje informacija iz djelokruga 

rada Fakulteta. 

Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba 

– sastanci i konzultacije; praćenje 

prisutnosti Fakulteta u medijima; 

postavljanje materijala na mrežne 

stranice. 

Sve informacije javno dostupne. 

kontinuirano 

Dekan 

Prodekani 

Tajnik 

Održavanje Dana otvorenih vrata 

Fakulteta. 

Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba 

– sastanci i konzultacije; organizacija 

grupnih i pojedinačnih posjeta, uređenje 

prostora, izvedba pokaznih vježbi i 

predavanja. 

Veća prisutnost Fakulteta u javnosti. 

veljača 2016. 

Dekan 

Prodekanica za nastavu 

Povjerenstvo za promicanje imena 

Fakulteta 

Predstojnici zavoda 

Sudjelovanje na Festivalu znanosti u 

Tehničkom muzeju grada Zagreba. 

Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba 

– sastanci i konzultacije; organizacija i 

izvedba pokaznih vježbi i predavanja. 

Veća prisutnost Fakulteta u javnosti. 

travanj 2016. 

Prodekanica za nastavu 

Tehnički muzej 

Organizacijski odbor imenovan od 

Sveučilišta u Zagrebu 

Predstavnik Fakulteta u 

Organizacijskom odboru 

Predavači 

Sudjelovanje na Smotri Sveučilišta u 

Zagrebu. 

Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba 

– sastanci i konzultacije; organizacija i 

izvedba predstavljanja Fakulteta. 

Veća prisutnost Fakulteta u javnosti. 

studeni 2015. 

Dekan 

Prodekanica za nastavu 

Povjerenstvo za promicanje imena 

Fakulteta 

Studentski zbor Fakulteta 
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Razvoj mrežne stranice Studentskog 

zbora Fakulteta. 

Kontinuirana izgradnja i širenje 

informacija na mrežama Facebook, 

Twitter, LinkedIn. 

Izgrađena socijalna mreža Studentskog 

zbora; učinkovitije i transparentnije 

informiranje. 

kontinuirano 
Studentski zbor Fakulteta 

Informatički referenti 

Javni istupi u sredstvima informiranja 

(televizija, radio, tiskovine). 

Povremeni kontakti s novinarima; 

predstavljanje djelatnosti Fakulteta. 

Veća prisutnost Fakulteta u medijima. 

kontinuirano 

Uprava 

Nastavnici 

Asistenti 
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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 

Uvođenje novih kolegija na engleskom 

jeziku (isto kao i pod 2). 

Korištenje natječaja i financijske potpore 

Sveučilišta u Zagrebu, odnosno korištenje vlastitih 

resursa, uz intenzivan rad samih nastavnika. 

Povećana dolazna mobilnost. 

ljetni 

semestar ak. 

god. 

2015./2016. 

Prodekan za znanost i 

međunarodnu suradnju 

ECTS koordinator 

Povjerenstvo za 

međunarodnu suradnju 

Prodekanica za nastavu 

Nastavnici 

Internacionalizacija ishoda učenja. 

Prevođenje ishoda učenja na engleski jezik; 

usklađivanje s ishodima učenja na inozemnim 

učilištima. 

Povećana dolazna mobilnost. 

zimski 

semestar ak. 

god. 

2015./2016. 

Prodekan za znanost i 

međunarodnu suradnju 

Prodekanica za nastavu 

Nastavnici 

Jačanje međunarodnih mreža. 

Potpisivanje novih sporazuma u okviru programa 

Erasmus+; raskidanje neaktivnih sporazuma u 

okviru programa Erasmus+; uključivanje u nove 

mreže i obnova postojećih mreža u okviru programa 

CEEPUS III. 

Povećana odlazna i dolazna mobilnost. 

kontinuirano 

Prodekan za znanost i 

međunarodnu suradnju 

ECTS koordinator 

Koordinatori CEEPUS 

mreža 

Ured za međunarodnu 

suradnju Sveučilišta u 

Zagrebu 

Nacionalni CEEPUS ured 

Poticanje bilateralnih projekata. 

Praćenje natječaja MZOS; informiranje nastavnika; 

administrativna podrška. 

Povećana dolazna i odlazna mobilnost. 

kontinuirano 

Prodekan za znanost i 

međunarodnu suradnju 

Odgovorna tijela MZOS 

http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Studiji_studiranje/Studiji/Kvaliteta/Upravljanje_kvalitetom/Prirucnik-osiguravanje-kvalitete-web.pdf
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Jačanje organizacijske potpore odlaznoj 

mobilnosti. 

Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba – 

sastanci i konzultacije; praćenje aktivnosti 

Sveučilišta; praćenje sveučilišnih natječaja; 

promicanje program Erasmus+ i CEEPUS među 

odlaznim studentima. 

Povećan broj odlaznih mobilnosti. 

kontinuirano 

Prodekan za znanost i 

međunarodnu suradnju 

ECTS koordinator 

Povjerenstvo za 

međunarodnu suradnju 

Studentska referada 
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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 

Revizija poslovanja Fakulteta od 

strane Državnog ureda za reviziju. 

Koordinirane aktivnosti odgovornih osoba – sastanci i 

konzultacije; posjeti djelatnika Državnog ureda za reviziju. 

Rezultat je završno izvješće Državnog ureda za reviziju; 

sukladno izvješću ureda unaprijediti će se poslovni procesi. 

lipanj 

2016. 

Prodekan za poslovanje 

Tajnik 

Kadrovska referada 

Studentska referada 

Služba za materijalno i 

financijsko poslovanje 

Državni ured za reviziju 

 

Članovi Povjerenstva za upravljanje kvalitetom sastavnice: 

1. izv. prof. dr. sc. Danijela Ašperger 

2. izv. prof. dr. sc. Ana Vrsalović Presečki 

3. doc. dr. sc. Helena Otmačić Ćurković 

 

Datum sačinjavanja Plana aktivnosti:      Izvješće pripremio/la: 

10. siječanj 2016. 

           izv. prof. dr. sc. Irena Škorić 

 

           prof. dr. sc. Marko Rogošić 

 

           prof. dr. sc. Tomislav Bolanča 

 


