
 
 

25. sjednica Odbora za kvalitetu 

 

25. sjednica Odbora za kvalitetu održala se 06.11.2017. u 14:00 sati u Zagrebu u  

Konferencijskoj sobi na Visokom učilišta Algebra u Ilici 242, 10000 Zagreb. 

 

Za sjednicu je određen sljedeći dnevni red i dana su sljedeća mišljenja:  

 

 

Prijedlog člana Odbora za kvalitetu iz redova nenastavnog osoblja 

S porastom broja zaposlenih, a u svrhu potpunog i sustavnog uključivanja svih dionika  

Visokog učilišta Algebra, Predsjednica odbora predložila je proširenje Odbora za kvalitetu 

imenovanjem člana iz redova predstavnika nenastavnog osoblja. Predsjednica je podsjetila 

kako se sam sustava osiguranja kvalitete temelji na praćenju i promicanju mehanizama na 

institucijskoj razini što uključuje unapređenje kvalitete svih elemenata djelovanja, te isto tako 

podrazumijeva i uključivanje svih dionika Visokog učilišta Algebra u sam sustav osiguravanja 

kvalitete. Imenovanjem člana Odbora za kvalitetu iz redova nenastavnog osoblja, pri čemu se 

prvenstveno misli na administrativno i tehničko osoblje koje  i sam Pravilnik o osiguravanju 

kvalitete navodi kao aktivne dionike sustava dodatno bi se naglasila njihova važnost aktivnog 

sudjelovanja. Članovi odbora jednoglasno su prihvatili prijedlog. 

 

Izrada hodograma i plana aktivnosti unutarnje prosudbe osiguranja kvalitete 

Odbor za kvalitetu izradio je hodogram i plan daljnjih aktivnosti vezanih uz unutarnju 

prosudbu osiguranja kvalitete kako slijedi: 

Predviđen 

datum 
Aktivnost Izvršitelj Način izvršenja 

Do 

06.11.2017. 

A2: Izrada hodograma i plana 

aktivnosti 

A3: Raspodjela nadležnosti 

Odbor za kvalitetu Sjednica OK 

DO 

21.11.2017. 

A4: Prikupljanje podataka i ostalog 

materijala  
Član pojedinačno Mail/Sastanak 

DO 

21.11.2017. 
B1: Procjena prikupljenih materijala Član pojedinačno - 

22.11.2017. Sjednica Odora za kvalitetu i rasprava Odbor za kvalitetu Sjednica OK 

DO 

27.11.2017. 

B2: Razgovor s odgovornim osobama 

B3: Analiza i sintetiziranje materijala 

Odbor za 

kvalitetu/Član 

pojedinačno 

Sastanci 

DO 

04.12.2017. 
C: Pisanje izvješća i plana aktivnosti  Predsjednik OK - 



 

04.12.2017. Sjednica Odbora i usvajanje izvješća  Odbora za kvalitetu 
Elektronska sjednica 

OK 

- 
Usvajanje izvješća i plana aktivnosti 

od Stručnog vijeća 
Stručno vijeće Sjednica SV 

DO  

12.01.2018. 
D: Naknadno praćenje Zadužene osobe Mail  

15.01.2018. Sjednica Odbora za kvalitetu Odbor za kvalitetu Sjednica OK 

DO  

19.01.2018. 
Pisanje finalnog izvješća Predsjednik OK - 

- 
Usvajanje finalnog izvješća od 

Stručnog vijeća 
Stručno vijeće Sjednica SV 

 

Sama raspodjela nadležnosti vezanih uz ESG standarde bila bi:  

 standard 1.1. - mr.sc. Dragutin Vuković 

 standard 1.2. – Predstavnik nenastavnog osoblja 

 standard 1.3. - Marko Bocak, predstavnik studenata  

 standard 1.4. - Silvija Grgić, prof 

 standard 1.5. - Danijel Kučak, dipl.ing. 

 standard 1.6. - mr.sc. Ratka Jurković  

 standard 1.7. - Tomislav Dominković, dipl.ing., dsm 

 standard 1.8. - Tomislav Dominković, dipl.ing., dsm 

 standard 1.9. - mr.sc. Ratka Jurković 

 standard 1.10. - Silvija Grgić, prof. 

 

Razno  

Unutar točke razno Predsjednica odbora za kvalitetu predložila je revizija Pravilnika o sustavu 

osiguravanja kvalitete te sukladno time donošenje novog Poslovnika o radu Odbora za 

kvalitetu.  S porastom broja zaposlenih, a u svrhu potpunog i sustavnog uključivanja svih 

dionika Visokog učilišta Algebra u sustav osiguranja kvalitete, predloženo je imenovanje 

člana Odbora za kvalitetu iz redova nenastavnog osoblja, pri čemu se prvenstveno misli na 

administrativno i tehničko osoblje, koje i sam Pravilnik o osiguravanju kvalitete navodi kao 

aktivne dionike sustava, dodatno bi se naglasila njihova važnost aktivnog sudjelovanja. 

Predložene izmjene jednoglasno prihvaćene te će biti prezentirane na sljedećoj sjednici 

Stručnog vijeća. 

 


