Mjere unaprijeđenja kvalitete poduzete na KBF-u u 2011. godini

















Nacrt strategije razvoja KBF-a u razdoblju od 2010-2015. godine predstavljen je na
FV 20. siječnja 2011.
Predsjednik povjerenstva za unaprjeđenje kvalitete, kao član sveučilišnog odbora za
kvalitetu, podnio je 20. siječnja 2011. FV izvješće o radu sveučilišnog odbora i
izvijestio o zadaćama koje stoje pred KBF-om, a to su: rad na unutarnjem ustroju
osiguranja kvalitete, posebno što se tiče postupaka samoanalize i procesa
reakreditacije; donošenje strategije razvoja s akcijskim planom i hodogramom;
donošenje priručnika za osiguranje kvalitete; donošenje etičkog kodeksa; osiguranje
dostupnosti svih relevantnih materijala na web stranicama te njihov prijevod na
engleski jezik.
Od 17. do 21. siječnja 2011. provedena je studentska anketa za zimski semestar
2010./2011., te su svi materijali 21. siječnja dostavljeni sveučilišnom Centru za
unaprjeđenje kvalitete.
Povjerenstvo za izradu etičkog kodeksa dostavilo je prijedlog Etičkog kodeksa našeg
Fakulteta, koji je raspravljan na sjednici FV 17. veljače 2011., sa zaključkom da se
njegovo usvajanje ostavi za neku od sljedećih sjednica, kako bi se mogli unijeti
dopune, prijedlozi i primjedbe. Etički kodeks je usvojen na sjednici FV održanoj 14.
travnja 2011.
Na sjednici FV KBF-a održanoj 14. travnja 2011. usvojen je Pravilnik o ustroju radnih
mjesta KBF-a, što ga je izradilo posebno Povjerenstvo, te je dostavljen na potpis
Velikom kancelaru, nakon čega je stupio na snagu.
4. svibnja 2011. održana je izvanredna sjednica FV na temu rasprave o prijedlozima
Zakona o znanosti, Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o sveučilištu
Od 23. do 27. svibnja 2011., u suradnji sa Studentskim zborom, na KBF-u provedena
je studentska anketa za ljetni semestar 2010./2011. godine.
FV KBF-a, na sjednici održanoj 16. lipnja 2011., prihvatilo je Pravilnik o izboru u
nastavnička i suradnička zvanja te ga je dostavilo Velikom Kancelaru da ga potvrdi.
Predsjednik Povjerenstva za kvalitetu, prof. dr. sc. Ante Mateljan izvijestio je na istoj
sjednici o zbirnim rezultatima studentske ankete, provedene u zimskom semestru
akad. god. 2010./2011., te o nastojanjima sveučilišnog Centra za kvalitetu studija oko
poboljšanja ankete. Uz to, izvijestio je o bitnim elementima koji bi trebali biti
uključeni u Nastavnu i znanstvenu strategiju razvitka KBF-a (misija i vizija, strateški i
prioritetni ciljevi, resursi i SWOT analiza), zatim o pripremama za osiguranje "Normi
za upravljanje sigurnošću informacija", te o mogućem uključivanju u IPA projekte
(posebno što se tiče poticaja za studij osoba s posebnim potrebama).
Dekan je na istoj sjednici pročitao dopis koji je u ime KBF-a, u svezi kvalitete studija
na temelju provedene ankete, uputio Sveučilištu u Splitu.
Predsjednik Povjerenstva za kvalitetu podnio je na sjednici FV KBF-a, održanoj 13.
listopada 2011., izviješće o rezultatima studentske ankete u ljetnom semestru
2010./2011. Ujedno je izložio nastojanja oko prijedloga Radne skupine sveučilišnog
Centra za kvalitetu studija oko obnove studentske ankete i oblikovanja ankete za
nastavnike, te o prijedlogu Pravilnika za kvalitetu studija, posebno što se tiče izmjena
studijskih programa, te mogućih tečajeva za usavršavanje u struci na razini
Sveučilišta. Osvrnuo se također i na potrebu skorašnje samoanalize kvalitete studija na
KBF-u, gledom na predstojeću Vanjsku prosudbu sustava kvalitete, koju prema
europskim standardima treba provesti AZVO.

Druga sjednica Povjerenstva za kvalitetu studija održana je 3. studenoga 2011.












Povjerenstvo je upoznato s prijedlogom Pravilnika za kvalitetu što ga je Sveučilišni
Centar za kvalitetu studija izradio i predložio Senatu sveučilišta na usvajanje.
Zaključeno je da će se, nakon usvajanja toga dokumenta, Povjerenstvo poticati
njegovu provedbu na našemu učilištu.
Na sjednici su prokomentirani rezultati studentske ankete, što se tiče odaziva studenata
te rezultata ankete, kao i njihova utjecaja na rad pojedinih profesora, odnosno na
oblikovanje pojedinih predmeta i izvedbe predviđenog programa.
Povjerenstvo smatra da nije dobro što se mali broj profesora odazvao anketi
provedenoj u ime sveučilišnog Centra za kvalitetu među nastavnicima Sveučilišta u
Splitu, kojom se željelo vidjeti kakvi su stavovi, prijedlozi i razmišljanja nastavnika o
studentskoj anketi u dosadašnjem obliku, te o prijedlozima promjena i o eventualnoj
potrebi provedbe slične ankete među nastavnim osobljem.
Budući da našem učilištu predstoji postupak reakreditacije, što zahtijeva i provedbu
samoanalize, Povjerenstvo je zaključilo da će prikupiti iskustva učilišta koja su taj
postupak već provela.
Povjerenstvo je zaključilo da će sjednice održavati barem jednom u semestru, kako bi
moglo analizirati rezultate studentske ankete, te FV KBF-a predlagati aktivnosti nužne
za poboljšanje kvalitete studija na našem učilištu.
O ovim zaključcima bit će podnesen izvještaj FV KBF-a.

