
 
 

 

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE 

SASTAVNICE 

  

Naziv sastavnice: Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

 

Akademska godina: 2013./2014. 

 

Naziv nadležnog povjerenstva za osiguravanje kvalitete sastavnice: 

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete 

 

Pregled provedenih aktivnosti po područjima unutarnjeg osiguravanja kvalitete 

1. Pravila i postupci osiguravanja i unapređenja sustava kvalitete (molimo da 

navedete ukoliko sastavnica ima Pravilnik ili sličan dokument za nagrađivanje 

nastavnika, Pravilnik ili sličan dokument za dodatne uvjete za napredovanje 

nastavnika vezanih za rad u nastavi…) 

Aktivnosti: Rezultat: Objašnjenje rezultata: 

1.Usvajanje Pravilnika o 

nagrađivanju nastavnika 

 

 

 

 

2. Usvajanje dokumenta 

Politike kvalitete FBF-a 

 

 

3. Usvajanje prilagođenog 

Pravilnika o studiranju na 

diplomskom studiju FBF-a 

Sveučilišta u Zagrebu 

sukladno promjenama 

relevantnih pravnih i 

Usvojen Pravilnik o 

nagrađivanju (Pravilnik o 

nagradama i priznanjima) 

putem dodjela novčanih 

nagrada i pohvala Dekana, 

odobrilo Fakultetsko Vijeće 

na sjednici u srpnju 2014. 

 

Usvojena Politika kvalitete 

na sjednici Fakultetskog 

vijeća 

 

Usvojen Pravilnik o 

studiranju na sjednici 

Fakultetskog vijeća 

 

 

Pravilnik za nagrađivanje 

nastavnika usvojen u 

potpunosti na sjednici 

Fakultetskog vijeća čime se 

potiče i nagrađuje 

znanstvena, nastavna i 

društvena aktivnost 

nastavnika 

Politika kvalitete doprinosi 

misiji i viziji samog 

provođenja kvalitete na 

sastavnici 

 

Prilagođeni Pravilnik o 

studiranju donosi nove 

smjernice sukladno 

promjenama na razini 

Sveučilišta 



 
 

 

zakonskih akata na razini 

Sveučilišta 

3.Kontinuirano informiranje 

zaposlenika o svim 

aktivnostima vezanim uz 

osiguravanje kvalitete 

 

4.Analiza zapošljivosti 

završenih stručnjaka 

magistara farmacije i 

medicinske biokemije 

 

Povećanje broja javnih 

informacija preko mrežnih 

stranica i preko sjednica 

Fakultetskih vijeća 

 

Praćenje zapošljivosti 

tijekom ak.god. daje dobar 

uvid u potrebe za 

stručnjacima i podatke za 

upisnu kvotu 

 

 

Vijeće sastavnice je 

upoznato s radom 

Povjerenstva za 

osiguravanje kvalitete 

 

2. Odobrenje, nadzor i periodično vrjednovanje studijskih programa 

Aktivnosti: Rezultat: Objašnjenje rezultata: 

1.Provedba aktivnosti 

procjene stvarnog 

studentskog opterećenja, 

uspoređivanje i usklađivanje 

s predviđenim ECTS 

bodovima 

2. Analiza rezultata 

sveučilišnih anketa za 

studentice i studente koji su 

završili integrirani 

preddiplomski i diplomski 

studij 

 

Pravilnija usklađenost ECTS 

bodova 

 

 

 

Ocjena kvalitete studija 

Težnja što boljoj 

usklađenosti ECTS bodova s 

ciljem pravednijeg i boljeg 

vrjednovanja studentskog 

rada  

 

Upućivanje na eventualne 

nedostatke u studijskom 

programu (smjer Farmacija i 

smjer Medicinska 

biokemija) 

 

 

3. Vrjednovanje studentskog rada i ocjenjivanje studenata 

Aktivnosti: Rezultat: Objašnjenje rezultata: 

1.Usvojeni ishodi učenja na 

razini svih kolegija oba 

studijska programa (smjer 

Farmacija i smjer 

Studenti upoznati s 

očekivanjima nastavnika na 

svim predmetima 

 

Bolja organiziranost učenja i 

prenošenja znanja 

 



 
 

 

Medicinska biokemija) 

2.Za svaki predmet javno se 

objavljuju pravila 

ocjenjivanja i ispitni rokovi 

 

3.Redovito izvješćivanje 

studenata o radu 

Povjerenstva za 

osiguravanje kvalitete 

 

Bolja komunikacija sa 

studentima 

 

Preko svojih studentskih 

udruga, studenti se redovito 

obavješćuju o aktivnostima 

koje provodi Povjerenstvo 

za osiguravanje kvalitete 

 

Bolja organiziranost 

vrjednovanja studentskog 

rada 

 

Predstavnik studenata,član 

Povjerenstva za 

osiguravanje kvalitete 

zadužen je za informiranje 

studenata oba smjera FBF 

preko studentskih udruga 

 

4. Resursi za učenje i potpora studentima 

Aktivnosti: Rezultat: Objašnjenje rezultata: 

1.poticanje e-učenja  

 

 

2.Osigurani su sustavi 

podrške studentima i 

mentori studentima  

Svi kolegiji sastavnice imaju 

pripremljene materijale u 

sklopu e-učenja (sustav 

Merlin) 

Lakša prohodnost kroz 

studij 

Bolja dostupnost i 

raspoloživost nastavnih 

sadržaja studentima 

 

Praćenje studenata kroz 

studij 

 

5. Osiguravanje kvalitete nastave i unapređenje nastavničkih kompetencija: 

 

 popis edukacija u području unapređenja nastavničkih kompetencija i kvalitete nastave koje su nastavnici 

(grupno i individualno) prošli tijekom izvještajnog razdoblja s brojem uključenih nastavnika 

 popis studijskih posjeta s ciljem unapređenja kvalitete nastave; 

 popis članaka/publikacija koje su napisali nastavnici Vaše sastavnice za područja visokoškolskog 

obrazovanja, izvedbe nastave, nastavničkih kompetencija i slično (molimo navesti reference); 

 eventualne nagrade, priznanja koje sastavnica dodjeljuje nastavnicima za doprinos unapređenju nastave, 

kvaliteti nastavničkog djelovanja, inovativnosti nastavnog procesa ili slično; 

Aktivnosti: Rezultat: Objašnjenje rezultata: 

1.Vrjednovanje rada 

nastavnika putem 

sveučilišne ankete za 

procjenu rada nastavnika 

 

Provedene su Sveučilišne 

ankete za procjenu rada 

nastavnika na nivou 

sastavnice za zimski i ljetni 

semestar ak.god. 

Za ak. god. 2013./2014., 

provedena je ciklička 

Anketa za procjenu 

nastavnika. Rezultate ankete 

Odbor za upravljanje 

kvalitetom Sveučilišta u 



 
 

 

 

 

 

 

2. CEEPUS_pitati jel itko 

lani bio??? 

 

3.Radionice CEZaN: 

Od grafičke facilitacije do 

mentalne mape 

 

3. Tečajevi SRCE: Osnove 

rada u sustavu Merlin, e-

učenje 

2013./2014. 

 

 

 

  

 

 

Vanjski suradnik i nastavnik 

(1+1) polazili navedenu 

radionicu 

 

Uvođenje e-kolegija u 

gotovo sve kolegije na 

Fakultetu  

Zagrebu analizirao je za 

svakog pojedinog 

nastavnika i za sastavnicu u 

cjelini 

 

unaprjeđivanje nastave  

 

 

 

 

 

Osim što su nastavnici 

educirani u smislu uvođenja 

e-kolegija, putem 

naprednijih tečajeva i uz 

pomoć Povjerenstva za e-

učenje unaprjeđeni su i neki 

već postojeći kolegiji na 

višu razinu e-učenja  

 

 

6. Znanstveno-istraživačka i umjetnička djelatnost 

Aktivnosti: Rezultat: Objašnjenje rezultata: 

1.Organizacija znanstvenih 

skupova, radionica i 

predavanja 

Bolje povezivanje 

znanstvenika unutar 

sastavnice, dobivene brojne 

Sveučilišne potpore i 

prijavljeni međunarodni 

projekti 

 

 

7. Stručna djelatnost 

Aktivnosti: Rezultat: Objašnjenje 

rezultata: 

1.Organizirani su tečajevi Tečaj stručnog usavršavanja  



 
 

 

stručnog usavršavanja za 

farmaceute i medicinske 

biokemičare 

 

 

2.Organizacija kongresa 

magistara farmacije s temom: 

Utjecaj interakcija lijekova na ishod 

liječenja bolesnika starije životne 

dobi (15. studenog 2014., FBF, A. 

Kovačića 1) 

 

Organiziran 1. hrvatski kongres 

kliničke farmacije s međunarodnim 

sudjelovanjem "Optimizacija 

farmakoterapije i sigurnost 

bolesnika". (Zagreb, 10.-12. travnja 

2014. g.) u organizaciji Sekcije za 

kliničku farmaciju Hrvatskog 

farmaceutskog društva u suradnji s 

Farmaceutskim fakultetom 

Sveučilišta u Zagrebu  

 

8. Mobilnost i međunarodna suradnja 

Aktivnosti: Rezultat: Objašnjenje rezultata: 

1.Osigurana je potpora 

mladim znanstvenicima i 

nastavnicima za 

usavršavanje 

Odobrenje plaćenih dopusta Financijska potpora 

 

9. Resursi za obrazovnu, znanstveno-istraživačku i umjetničku te stručnu 

djelatnost 

Aktivnosti: Rezultat: Objašnjenje rezultata: 

1.Osigurana je potpora 

mladim znanstvenicima i 

nastavnicima za 

usavršavanje 

Financijska potpora Omogućeni odlasci mladim 

znanstvenicima i 

nastavnicima na stipendije i 

usavršavanja 

 

10. Informacijski sustav ustanove 

Aktivnosti: Rezultat: Objašnjenje rezultata: 

1.Aktivnosti pripreme za 

izradu nove mrežne stranice 

Financijska potpora Buduća bolja interaktivna 

mrežna stranica omogućiti 

će bolju dostupnost 



 
 

 

 informacijama i ažuriranje 

podataka 

 

11. Javnost djelovanja 

Aktivnosti: Rezultat: Objašnjenje rezultata: 

1. Smotra Sveučilišta u 

Zagrebu, 14.-16.studenog 

2014. 

2. Dani otvorenih vrata FBF, 

 ̎ Od molekule do lijeka ̎, 

11.-12.travnja 2014. 

Popularizacija znanosti i 

bolja aktivnost javnosti 

djelovanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Pregled dokumentacije sustava osiguravanja kvalitete: 

1.Pravilnik sustava za osiguravanje kvalitete na FBF-u 

2.Priručnik za osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Zagrebu 

3.Politika kvalitete FBF-a 

4. Zapisnici sa sastanaka Povjerenstva za osiguravanje kvalitete FBF-a 

 

 

Sastav Povjerenstva za upravljanje kvalitetom sastavnice: 

1. Sandra Šupraha Goreta, doc.dr.sc. 

2. Anita Hafner, doc.dr.sc. 

3. Erim Bešić, doc.dr.sc. 

4. Iva Mucalo, dr.sc. 

5. Ognjen Čulić, dr.sc. 

6. Ksenija Fumić, doc.dr.sc. 

7. Biserka Cetina Čižmek, dr.sc. 

8. Teo Morožin, student  

9. Iva Zorić, administrator 

 

 

Mjesto i datum ispunjavanja godišnjeg izvješća: Izvješće pripremio/la: 

Zagreb, 25.11.2014 Sandra Šupraha Goreta, doc.dr.sc.      


