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ANALIZA
učinkovitosti obavljenih aktivnosti (2009. – 2011.)

A) Uvod
Budući da je Odjel za sociologiju sustav osiguranja kvalitete započeo izgrađivati prije usvajanja
Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju koji je donesen je 6. travnja
2009. godine, kao i Odluke Senata Sveučilišta od 20. travnja 2009. o osnivanju Povjerenstva za
unutarnju prosudbu sustava za osiguranje kvalitete, Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete
Sveučilišta u Zadru od 25. studenoga 2009. te Pravilnika MZOŠ-a o sadržaju dopusnice te
uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje
studijskog programa i reakreditacije visokih učilišta od 9. veljače 2010. godine koji u člancima
12, 13 i 14 govori o uvjetima za izvođenje sveučilišnog studijskog programa, kao i obvezama
jedinice za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete, u svibnju 2011. godine
povjerenstvo u sastavu Sven Marcelić, Odjelni koordinator za osiguranje kvalitete (u mandatu
2010. – 2012.), Valerija Barada Odjelna ECTS koordinatorica i prof. sc. dr. Inga TomićKoludrović proveli su unutrašnju evaluaciju sustava za osiguranje kvalitete na Odjelu za
sociologiju i o tome izvijestili sve nazočne na sastanku svih koordinatora za osiguranje kvalitete
Sveučilišta s nadležnim prorektorom.
Cilj te evaluacije bio je ustanoviti jesu li svi prethodno doneseni dokumenti Sustava za
osiguranje kvalitete na Odjelu za sociologiju, kao i mehanizmi i postupci unapređivanja kvalitete
predviđeni Sustavom usklađeni s gore navedenim dokumentima.

B) Kratka analiza sustava za osiguranje kvalitete Odjela za sociologiju:
1. organizacijska struktura sustava za osiguranje kvalitete Odjela za sociologiju Sveučilišta u
Zadru usklađena je s navedenim dokumentima, jer funkcionira prema shemi:

Rektor/ Prorektor za osiguranje kvalitete/Senat
↓
Ured za osiguranje kvalitete
↓
Povjerenstvo za osiguranje kvalitete Sveučilišta u Zadru
↓
Stručno vijeće Odjela za sociologiju
↨
Pročelnik/ca Odjela za sociologiju i zamjenik/ca pročelnika/ce Odjela za sociologiju
↨
Povjerenstvo za osiguranje kvalitete Odjela za sociologiju
↨
Predsjednik Povjerenstva za osiguranje kvalitete i koordinator za osiguranje kvalitete Odjela za
sociologiju
↨
Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava za osiguranje kvalitete
2. predsjednik Povjerenstva za osiguranje kvalitete / Odjelni koordinator za osiguranje kvalitete Sven Marcelić
3. Povjerenstvo za osiguranje kvalitete djeluje u sastavu: Sven Marcelić, Jadranka Čačić-Kumpes
i Zlatko Bukač, student
4. Povjerenstvo za osiguranje kvalitete (2006. – 2010.) iniciralo je sljedeće djelatnosti:
4.1. ožujak 2006. – ožujak 2008. (sastav Povjerenstva: Inga Tomić-Koludrović, Mirko Petrić i
Valerija Barada)
- održano 8 predavanja „Bologna na sociologiji“
- održana 4 evaluacijska sastanka Odjela
- izrađeni Kriteriji za znanstveno-nastavnu evaluaciju Odjela (veljača 2008. godine, Inga
Tomić-Koludrović, Mirko Petrić i Valerija Barada)
4.2. ožujak 2008. – travanj 2010. (sastav Povjerenstva: Mirko Petrić, Sven Marcelić i student
Atila Lukići)
- održano 6 predavanja „Bologna na sociologiji“
- održana 3 evaluacijska sastanka Odjela
- održane 2 radionice o ishodima učenja
- predstavnici/e Odjela za sociologiju Inga Tomić-Koludrović, Mirko Petrić i Valerija Barada
održali/e su za predstavnike/ce svih sastavnica Sveučilišta radionicu o kriterijima
samoevaluacije znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, te načelima samoanalize odjelâ
(travanj 2008.)
- samoevaluacija Odjela sa SWOT analizom i samoevaluacijomznanstveno-nastavne i
stručne djelatnosti (lipanj 2008., priredila Inga Tomić-Koludrović)
- izrađene misija, vizija, ciljevi i Strategija Odjela (veljača 2009., Inga Tomić-Koludrović,
Mirko Petrić i Valerija Barada)
- izrađen Priručnik za osiguranje kvalitete (ožujak 2009., Inga Tomić-Koludrović, Mirko
Petrić, Valerija Barada i Sven Marcelić)
- usvojen Pravilnik Odjela za sociologiju (travanj 2009., Inga Tomić-Koludrović, Mirko
Petrić i Valerija Barada)

- usvojen Poslovnik Odjela za sociologiju (travanj 2009., Inga Tomić-Koludrović, Mirko
Petrić i Valerija Barada)
4.3. travanj 2010. - 2012. (sastav Povjerenstva: Sven Marcelić, Jadranka Čačić-Kumpes i Ivan
Pešut)
- radionica o nacionalnom kvalifikacijskom okviru – HKO (veljača 2010.)
- usvojen Poslovnik o radu Povjerenstva za osiguranje kvalitete Odjela za sociologiju (travanj
2010., Inga Tomić-Koludrović, Mirko Petrić i Valerija Barada)
- usvojen Pravilnik o sustavu osiguranja kvalitete Odjela za sociologiju (travanj 2010., Inga
Tomić-Koludrović, Mirko Petrić i Valerija Barada)
5. Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava osiguranja kvalitete koje je djelovalo
od ožujka 2008. do travnja 2010. u sastavu: Inga Tomić-Koludrović, Mirko Petrić i Valerija
Barada, u ožujku 2009. godine je obavilo unutarnju prosudbu sustava za osiguranje kvalitete i
izradilo Izvješće o unutarnjoj prosudbi (Inga Tomić-Koludrović, Valerija Barada i Mirko Petrić)
6. da se Odjel, osim službenih evaluacija tzv. Studentskim anketama, samoevaluira nakon svakog
semestra na odjelnim evaluacijskim radionicama na kojima nastavnici/ce, studenti/ce raspravljaju
o svakom kolegiju održanom u prethodnom semestru, te zajednički planiraju ishode učenja za
svaki kolegij u idućem semestru, te usavršavaju svoja znanja stalnim praćenjem najnovijih
spoznaja u području unapređenja sustava osiguranja kvalitete.
7. Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava za osiguranje kvalitete u sastavu Sven Marcelić,
Odjelni koordinator za osiguranje kvalitete (u mandatu 2010. – 2012.) , Valerija Barada Odjelna
ECTS koordinatorica i Antonija Anić utvrdilo je:
7.1. postojanje svih navedenih dokumenata te njihovu usklađenost sa zakonskim propisima.
7.2. da su nakon prve unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete Odjela postignuti
sljedeći rezultati:
prikupljeni su i analizirani podatci o svim relevantnim aktivnostima Odjela
utvrđeno je stanje razvoja i provedbe Sustava osiguravanja kvalitete na Odjelu
svi nastavnici/ce su redovito pozitivno evaluirani kroz tzv. „studentske ankete“
na temelju razgovora i evaluacijskih sastanaka sa studentima/cama redovito se usklađuju
sadržaji, ciljevi i opterećenja svih kolegija na svim razinama studija
potiče se međunarodna mobilnost i studenata/ica i nastavnika/ica
Odjel svojim aktivnostima djeluje kao diseminacijsko čvorište kulture kvalitete i saznanja
o sustavu njenog promoviranja
Odjelni sustav za osiguranje kvalitete ima međunarodnu dimenziju zbog:
o s obzirom da je pokrenut međunarodni združeni doktorski studij Socilogije
regionalnog i lokalnog razvoja sa Sveučilištem u Teramu (Italija), s tim je
partnerima razrađen zajednički sustav praćenja kulture kvalitete
o izrađen je prijedlog za međunarodni združeni studij Kulturne sociologije na
diplomskoj razini sa Sveučilištima u Grazu (Austrija), Brnu (Češka Republika),
Trentu (Italija) u sklopu kojeg je razrađen zajednički sustav osiguranja kvalitete.
Navedene rezultate postignuti su mnogim aktivnostima koje se mogu grupirati na sljedeći način:
a. Provjera izgradnje Sustava osiguravanja kvalitete, što je uključivalo prikupljanje i
analizu usklađenosti svih relevantnih dokumenata Odjelnog sustava za osiguranje sa
zakonskim propisima.

b. Provjera provedbe osiguranja kvalitete, što je uključivalo analizu i utvrđivanje stanja
organiziranja i provođenja odgovarajućih aktivnosti te njihove usklađenosti sa zakonskim
propisima i aktima Sveučilišta (pravilnici, odluke, te drugi materijali o aktivnostima i
razultatima, te njihovim pokazateljima na sastavnicama, uključujući dokumente i aktivnosti
Povjerenstva za unaprijeđivanje kvalitete).
c. Izravna provjera, što uključuje semestralne samoevaluacije i razgovore sa studentima/cama
i nastavnicima/ama te administrativnim osobljem.
d. Izrada Izvješća, što uključuje izradu prijedloga za daljnji razvoj, te slijedeće aktivnosti
Povjerenstva u daljnjem praćenju razvoja Sustava.
8. da je u povodu dopisa Povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete
Sveučilišta u Zadru od 25. studenog 2011. koje nas je obavijestilo o razgovoru o ustroju i
funkcioniranju sustava osiguravanja kvalitete, radna grupa u sastavu mr. sc. Mirko Petrić,
koordinator vanjske suradnje, Valerija Barada, ECTS koordinatorica, te Antonija Anić izradilo
je ovo izvješće.
C) Zaključak i preporuke
U cilju osiguravanja dosadašnje razine izgradnje i provedbe Sustava na Odjelu, te zadovoljavanja
svih uvjeta potrebnih za reakreditaciju, kako se detaljno propisuje Pravilnikom MZOŠ-a,
predlažemo sljedeće:
a) pokrenuti izradu Strategije Odjela za iduće petogodišnje razdoblje
b) izradu standarda i propisa za provjeru stečenih kompetencija
c) ojačati sudjelovanja studenata/ica u svim procesima vezanim uz osiguravanje i
unaprjeđivanje kvalitete na Sveučilištu
d) povećati sudjelovanja svih dionika/ca, a posebno predstavnika/ca tržišta rada u razvoju
Sveučilišta
e) ustrojavanje prikladnog informatičkog sustava, kojim bi se olakšala izgradnja alumnija te na
taj način provjeravalo koliko je sustav za unaprjeđuje kvalitete na Odjelu pridonio
uspješnosti završenih studenata/ica u svijetu rada
f) nastavljanje izgradnje standarda i propisa o stalnim revizijima studijskih programa u suradnji
s inozemnim kolegama s kojima se izvodi doktorski studij i s kojima se planira izvođenje
diplomskog studija.
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