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Predmet: Izvješće o radu Odbora za unaprjeđenje kvalitete za akademsku  

  godinu 2021./2022. 
 

1. Uvod 

Prema Pravilniku o sustavu za unaprjeđenje kvalitete Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i 
brodogradnje, čl. 13., st. 5. i prema Priručniku za osiguravanje kvalitete Fakulteta 
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, aktivnost 4.1.4., Odbor za unaprjeđenje kvalitete 
je dužan Fakultetskom vijeću jednom godišnje podnijeti izvješće o svom radu. 
 
Na I. sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 15. listopada 2021. godine imenovani su članovi 
Odbora za unaprjeđenje kvalitete, koji prema Pravilniku broji 7 članova, u sastavu: 

1. Izv. prof. dr. sc. Tonći Modrić (Zavod za elektroenergetiku) - predsjednik 
2. Izv. prof. dr. sc. Nikola Gjeldum (Zavod za proizvodno strojarstvo) - član 
3. Doc. dr. sc. Milan Ćurković (Zavod za strojarstvo i brodogradnju) - član 
4. Dr. sc. Anita Carević (Zavod za matematiku i fiziku) - članica 
5. Dr. sc. Anna Šušnjara (Zavod za elektroniku i računarstvo) - članica 
6. Ante Markota, student - član 
7. Domagoj Šakota, student - član 

 

U akademskoj godini 2021./2022. ukupno je održano 9 sjednica Odbora za unaprjeđenje 
kvalitete FESB-a (6 redovitih i 3 elektroničke).  
U tablici koja slijedi prikazane su planirane i provedene aktivnosti za akademsku godinu 
2021./2022. 
 
 
 



 

 

2. Provedba aktivnosti prema planu rada Odbora za unaprjeđenje kvalitete za  

akademsku godinu 2021./2022. 

AKTIVNOST NOSITELJ AKTIVNOSTI DINAMIKA 

Izrada i prihvaćanje akcijskog plana te izvješća o 
realizaciji akcijskog plana prema Strategiji 
Fakulteta i Sveučilišta. 

Uprava, Odbor, 
Fakultetsko vijeće 

Do kraja 2022. 
godine  

Provedene aktivnosti: 

Akcijski plan FESB-a za 2022. godinu prema Strategiji razvoja Fakulteta elektrotehnike, 
strojarstva i brodogradnje za razdoblje 2017.-2021. godine i prema Strategiji Sveučilišta u 
Splitu za 2021.-2025. godine nije izrađen. 

Usklađivanje svih dokumenata s dokumentima 
Sveučilišta. 

Uprava, Odbor, 
Fakultetsko vijeće 

Kontinuirano 

Provedene aktivnosti: 

Nije bilo novih dokumenata Sveučilišta s kojima se trebalo usklađivati. 

Redovita provedba unutarnje prosudbe SOK-a 
Fakulteta. 

Povjerenstvo za 
unutarnju prosudbu, 

Fakultetsko vijeće 

Do kraja 
akademske 

godine 
2021./2022. 

Provedene aktivnosti: 

Novi ciklus unutarnje prosudbe SOK-a Fakulteta nije proveden. 

Odbor podnosi godišnje izvješće o radu. 
Odbor, Fakultetsko 

vijeće 
Godišnje 

Provedene aktivnosti: 

Odbor je podnio godišnje izvješće o radu u proteklom periodu na sjednici Fakultetskog vijeća 
u studenom 2022. godine. 

Odbor priprema plan aktivnosti za godišnji 
period. 

Odbor, Fakultetsko 
vijeće 

Godišnje 

Provedene aktivnosti: 

Odbor će pripremiti plan aktivnosti za naredni godišnji period te ga prezentirati na sjednici 
Fakultetskog vijeća u studenom 2022. 

 

 



 

 

Izrada izvješća i analiza rezultata koje su 
studenti postigli u akademskoj godini. 

Nositelji kolegija, 
odbori za studijske 

programe, prodekan za 
nastavu 

Kontinuirano 

Provedene aktivnosti: 

Izvješće o provedenoj analizi uspješnosti studiranja za akademsku godinu 2019./2020. i 
2020./2021. prezentirano je i usvojeno na IV. sjednici Fakultetskog vijeća u siječnju 2022. 
godine. 

Provedba studentske ankete za vrednovanje 
nastave i nastavnog rada.  
 

Odbor 

Završetak 
zimskog i 

ljetnog 
semestra 

Provedene aktivnosti: 

Odbor je prikupljao potrebne podatke te obavljao pripremne radnje kako bi se uspješno 
provela studentska vrednovanja nastave i nastavnog rada u akademskoj godini 2021./2022., 
a ista su uspješno provedene elektroničkim putem. 

Provedba studenske ankete za vrednovanje 
cjelokupnog studija. 

Odbor 
Nakon 

završetka 
studija 

Provedene aktivnosti: 

Odbor je prikupljao potrebne podatke te obavljao pripremne radnje kako bi se uspješno 
provela studentska anketa za vrednovanje cjelokupnog studija. 
Studentska anketa za vrednovanje cjelokupnog studija provodi se elektroničkim putem do 
31. listopada 2022. pa se u narednom razdoblju očekuju rezultati te analiza istih. 

Provedba studenske ankete za vrednovanje 
rada stručnih i administrativnih službi te drugih 
vidova studentskog života. 

Odbor Srpanj 2022. 

Provedene aktivnosti: 

Studentska anketa za vrednovanje rada stručnih i administrativnih službi te drugih vidova 
studentskog života provodila se elektroničkim putem od 03. svibnja do 20. lipnja 2022.  
Odbor je pripremio sve potrebne podatke i poslao ih na Sveučilište. 

 



 

 

Analizirati rezultate svih provedenih 
studentskih anketa i podnijeti izvješća o tome. 

Odbor, Fakultetsko 
vijeće 

Nakon svake 
provedene 

ankete 

Provedene aktivnosti: 

Rezultati ankete o vrednovanju cjelokupne razine studija za ak. god. 2020./2021. su 
analizirani te je izvješće podnijeto na III. sjednici Fakultetskog vijeća 10. prosinca 2021. 

Rezultati ankete o vrednovanju nastavnog rada za zimski semestar ak. god. 2021./2022. su 
analizirani te je izvješće podnijeto na VII. sjednici Fakultetskog vijeća 25. travnja 2022. 

Rezultati ankete o vrednovanju rada stručnih i administrativnih službi te drugih vidova 
studentskog života za ak. god. 2021./2022. su analizirani te je izvješće podnijeto na II. 
sjednici Fakultetskog vijeća 11. studenog 2022. 

Rezultati ankete o vrednovanju nastavnog rada za ljetni semestar ak. god. 2021./2022. su 
analizirani te je izvješće podnijeto na II. sjednici Fakultetskog vijeća 11. studenog 2022. 

3. Izvještaj o ostalim provedenim anketama na sastavnicama 

FESB osim Sveučilišnih anketa provodi i anketu o zadovoljstvu studenata stručnom praksom. 
Prema Pravilniku o stručnoj praksi FESB-a, čl. 11., nakon obavljene stručne prakse studenti 
putem obrasca popunjavaju anketu o zadovoljstvu stručnom praksom.  
Rezultati ankete su analizirani te je na II. sjednici Fakultetskog vijeća 11. studenog 2022. 
podneseno izvješće o provedenom postupku studentskog vrednovanja kvalitete stručne 
prakse u ak. godini 2021./2022. 

4. Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete 

Na II. sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 14. studenoga 2018. godine imenovano je 
Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava osiguranja kvalitete u sastavu: 

1. Prof. dr. sc. Boženko Bilić - predsjednik (predstavnik zaposlenika u znanstveno-
nastavnim zvanjima) 

2. Marina Crnjac, mag. ing. - član (predstavnica ostalog nastavnog osoblja) 
3. Klementina Vidjak - član (predstavnica studenata) 
4. Maša Bogdanović Lovrić, dipl. iur. - član (predstavnica ostalih zaposlenika) 
5. Frane Galzina, dipl. oec. - član (predstavnik vanjskih dionika) 

 

Unutarnja prosudba je provedena i usvojena na Fakultetskom vijeću 15. veljače 2017. 
 

 

Predsjednik Odbora za 

unaprjeđenje kvalitete 

 
  izv. prof. dr. sc. Tonći Modrić 

 


