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1. POSTUPAK PROVOðENJA UNUTARNJE PROSUDBE SUSTAVA ZA
KVALITETU (SKSP-30-02-A)
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Cilj provoñenja unutarnje prosudbe Sustava za kvalitetu je
utvrñivanje stupnja njegove razvijenosti s obzirom na Standarde i
smjernice za osiguravanje kvalitete na europskom prostoru
visokog obrazovanja (ESG).

Prosudbu provodi tim (povjerenstvo) kojega imenuje dekan.
Članovi povjerenstva za unutarnju prosudbu ne smiju biti članovi
ustrojbenih jedinica Sustava za kvalitetu.
Pri prosudbi povjerenstvo može uzeti u obzir Izvješća o radu
ustrojbene jedinice SKSP definirana obrascem SKSP-31-02.01.1A, Izvješće o radu Ureda za kvalitetu definirana obrascem SKSP31-02.01.2-A i Izvješće o radu SKSP, Analizu učinkovitosti
sustava i njegov utjecaj na kvalitetu obrazovanja, definiranu
obrascem SKSP-31-02.01.3-A, Analiza učinkovitosti SKSP i
njegov utjecaj na kvalitetu obrazovanja i sva područja definirana
Priručnikom, no naglasak je na područjima definiranim ESG-om:
• Politika kvalitete i postupci za osiguravanje kvalitete
• Odobrenje, praćenje i periodične provjere programa i
kvalifikacija
• Ocjenjivanje studenata
• Osiguravanje kvalitete nastavnog osoblja
• Resursi za učenje i pomoć studentima
• Informacijski sustavi
• Javno informiranje
Postupak provedbe:
• dekan odreñuje kada će se prosudba provesti i imenuje
povjerenstvo
• povjerenstvo odreñuje koje će dokumente koristiti u
prosudbi i program prosudbe
• nakon proučavanja dokumenata i razgovora s
predstavnicima svih skupina dionika, povjerenstvo izrañuje
izvješće i upoznaje upravu s donesenim zaključcima i
preporukama
Konačan oblik izvješća definiran je obrascem SKSP-31-02.02-A Izvješće o unutarnjoj prosudbi SKSP.
Na temelju izvješća, Ured za kvalitetu izrañuje obrazac SKSP-3102.03-A - Mehanizmi praćenja i informiranja o stupnju razvijenosti
sustava i plan aktivnosti poboljšavanja sustava (u razdoblju
naknadnog praćenja) kojeg mora prihvatiti prosudbeno
povjerenstvo i na kojem se temelji izrada obrasca SKSP-3102.01.3-A.
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Postupak se provodi najmanje jednom u dvije godine
Dekan POLITEHNIKE PULA, Predsjednik Odbora za kvalitetu
Uvid u rezultate postupka imaju svi unutrašnji i vanjski dionici
POLITEHNIKE PULA

