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1. Upravljanje visokim učilištem i osiguranje kvalitete 
 

Cilj 1. Efikasna struktura organizacije Fakulteta 

 

Zadaci Indikatori Mehanizmi praćenja Odgovorne osobe Rok provedbe 

Redefiniranje misije i vizije 

Fakulteta 

Misija i vizija usvojene na 

Fakultetskom vijeću 

Odluka Fakultetskog 

vijeća o usvajanju 

misije i vizije 

Dekan, prodekani, 

predstojnici zavoda 
prosinac 2014. 

Optimiziranje broja 

ustrojbenih jedinica 

Fakulteta 

Analiza strukture i 

organizacije ustrojbenih 

jedinica - zavoda i katedri 

Fakulteta 

Provedena rasprava na 

Fakultetskom vijeću 

Usvojena nova 

organizacijska struktura 

Fakulteta 

Izvješće o analizi 

Odluka o novoj 

organizacijskoj 

strukturi Fakulteta 

Dekan, prodekani, 

predstojnici zavoda 

tajnik  

lipanj 2015. 

Osnivanje Ureda za 

međunarodnu suradnju 

Odluka o osnivanju ureda 

od strane Fakultetskog 

vijeća 

Pravilnik o radu ureda 

Prijem osoba za rad u uredu 

Usvojena odluka i 

Pravilnik 

Zaposlen djelatnik za 

rad u uredu 

Dekan; prodekan za 

međunarodnu suradnju; 

tajnik  

31. siječanj 2015. 

Formiranje skriptarnice 

Izrađen pravilnik o radu 

skriptarnice; Određen 

fakultetski prostor za 

skriptarnicu; Organiziran 

način naplate usluga; 

Preraspoređena osoba za 

rad u skriptarnici 

Pravilnik usvojen na 

Vijeću; Regulirana 

naplata i ustrojena 

blagajna; Odluka o 

osobi za rad u 

skriptarnici 

Dekan, prodekan za 

nastavu, tajnik, voditelj 

odjeljka za financijsko-

računovodstvene poslove 

18. listopada 2014. 

Kontinuirano praćenje 

kadrovske strukture 

Fakulteta 

Analiza godišnjih potreba 

Fakulteta za novim 

kadrovima 

Izrađen i usvojen plan 
Dekan, tajnik, predstojnici 

zavoda 

Kontinuirano, izrada plana 

svake godine do rujna 



3 
 

Izrada godišnjeg plana 

potreba za zapošljavanjem i 

napredovanjem 

Uspostavljanje formalnih 

postupaka za kontinuirano 

prikupljanje podataka o 

fakultetskim aktivnostima i 

njihovim ishodima 

Analiza potreba i oblika 

podataka za bazu podataka 

Fakulteta 

Odabrana tvrtka za izradu 

baze podataka 

Izrađena baza podataka 

Ugovor o izradi baze 

podataka s odabranim 

ponuditeljem 

Baza postavljena na 

server Fakulteta s 

unesenim podacima za 

2014. godinu 

Dekan, prodekani, 

predstojnici zavoda, tajnik 
siječanj 2015. 

 

 

 

Cilj 2. Kreiranje novog vizualnog identiteta Fakulteta 

 

Zadaci Indikatori Mehanizmi praćenja Odgovorne osobe Rok provedbe 

Izrada novog logotipa, 

memoranduma i zastave 

Fakulteta 

Izrađeni prijedlozi novog 

vizualnog identiteta 

Provedena rasprava po 

Zavodima 

Usvajanje prijedloga na 

Fakultetskom vijeću 

 

Zapisnici Stručnog 

kolegija i zavoda o 

provedenoj raspravi 

Odluka Fakultetskog 

vijeća o usvajanju 

novog vizualnog 

identiteta 

Provedene izmjene u 

registraciji i pravnim 

dokumentima Fakulteta 

Dekan, prodekani, tajnik, 

predstojnici zavoda, Odbor 

za izdavačku djelatnost 

veljača 2015. 

Izrada nove mrežne stranice 

Fakulteta - hrvatske i 

engleske inačice 

Analiza postojeće stranice 

Fakulteta 

Izrada smjernica za 

kreiranje nove stranice 

Odabrana tvrtka za izradu 

stranice 

Zapisnici Stručnog 

kolegija o analizi i 

smjernicama 

Ugovor o izradi 

stranice s odabranim 

ponuditeljem 

Dekan, prodekani, tajnik, 

predstojnici zavoda, 

informatička služba 

lipanj 2015. 
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Nove mrežne stranice 

izrađene 

Stranica postavljena na 

server i operativna 

Izrada propagandnih 

materijala Fakulteta na 

hrvatskom i engleskom 

jeziku 

Definirani oblici 

propagandnih materijala 

u suradnji s predstojnicima 

zavoda i studentima 

Izrađen tekst za 

propagandne materijale na 

hrvatskom i engleskom 

jeziku 

Zapisnici Stručnog 

kolegija 

Tiskani propagandni 

materijali 

 

Dekan, prodekani, 

predstojnici zavoda, 

studentski predstavnici, 

Odbor za izdavačku 

djelatnost 

veljača 2015. 
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Cilj 3. Osiguravanje sustava kvalitete u svim područjima rada Fakulteta 

Zadaci Indikatori Mehanizmi praćenja Odgovorne osobe Rok provedbe 

Razvoj sustava za praćenje 

kvalitete upravljanja 

Analizirani sustavi praćenja 

kvalitete upravljanja na 

sličnim institucijama u EU 

Odabran odgovarajući 

sustav i usvojen na 

Fakultetskom vijeću 

Izabrane osobe za 

provođenja sustava 

Izrađen i usvojen plan 

uspostavljanja, provedbe i 

kontrole sustava 

Zapisnici Stručnog 

kolegija 

Odluka Fakultetskog 

vijeća o odabiru 

sustava, osobama za 

provođenje i planu 

provedbe 

Dekan, prodekani, tajnik, 

predstojnici zavoda 
rujan 2015. 

Osiguranje kvalitete kao 

trajnog procesa u 

nastavnom, istraživačkom i 

administrativnom radu 

Tematske sjednice 

Fakultetskog vijeća o 

osiguranju kvalitete i 

provođenju Akcijskog 

plana 

Zapisnik sjednice 

Fakultetskog vijeća 

Dekani, prodekan za 

kvalitetu i cjeloživotno 

obrazovanje, predsjednik 

povjerenstva za osiguranje 

i unaprjeđenje kvalitete 

obrazovanja 

kontinuirano 

31. studenoga svake 

godine 

Osnivanje Ureda za 

kvalitetu 

Odluka o osnivanju ureda 

od strane Fakultetskog 

vijeća 

Pravilnik o radu ureda 

Prijem osoba za rad u uredu 

Usvojena odluka i 

Pravilnik 

Zaposlen djelatnik za 

rad u uredu 

Dekan; Prodekan za 

kvalitetu i cjeloživotno 

obrazovanje; tajnik  

31. siječanj 2015. 

Podizanje razine kvalitete 

istraživačkog rada i 

studentskih radova 

Nabava programskog 

paketa za otkrivanje 

plagijata 

Zapisnik Stručnog 

kolegija 

Programski paket 

instaliran i u funkciji 

prodekan za nastavu, 

prodekan za znanost, 

predsjednik povjerenstva 

za osiguranje i 

unaprjeđenje kvalitete 

obrazovanja 

predsjednik povjerenstva 

za diplomske ispite 

prosinac 2014. 
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2. Studijski programi 
 

Cilj 1. Podizanje razine atraktivnosti i kvalitete preddiplomskih i diplomskih studija Fakulteta 

  

Zadaci Indikatori Mehanizmi praćenja Odgovorne osobe Rok provedbe 

Izmjena postojećih 

preddiplomskih studija do 

20% 

Provedena analiza 

postojećih programa  

Izrađen prijedlog 

reorganizacije postojećih 

studija 

Provedena rasprava i 

usvajanje na Fakultetskom 

vijeću 

Provedena procedura za 

uvođenje usvojenih izmjena 

Odluka Fakultetskog 

vijeća o usvojenim 

izmjenama 

Odluka Senata 

Sveučilišta o 

prihvaćanju izmjena 

Izmjene unijete u 

MOZVAG 

Dekan, 

prodekan za nastavu 

prodekan za kvalitetu i 

cjeloživotno učenje 

listopad 2014. 

Sustavno analiziranje i 

definiranje upisne kvote 

Analiza uspješnosti 

studiranja 

Prikupljanje podataka o 

alumnijima i potrebama 

tržišta 

Zapisnik Fakultetskog 

vijeća 

Zapisnik Povjerenstva 

za nastavu 

Prodekan za nastavu 

kontinuirano 

izvješće na Fakultetskom 

vijeću u prosincu svake 

godine 

Izrada ishoda učenja za sve 

module studija 

Provedene radionice za 

ishode učenja 

Ishodi učenja izrađeni i 

analizirani 

Zapisnik Fakultetskog 

vijeća o rokovima 

izrade ishoda učenja 

Zapisnik s radionice o 

ishodima učenja 

Ishodi učenja 

objavljeni na mrežnim 

stranicama Fakulteta 

Prodekan za nastavu 

prodekan za kvalitetu i 

cjeloživotno učenje 

predsjednik povjerenstva 

za osiguranje i 

unaprjeđenje kvalitete 

obrazovanja 

 

listopad 2014. 

Kontinuirano praćenje 

prolaznosti na 

Analiza prolaznosti na 

studijima 

Zapisnici Povjerenstva 

za osiguranje i 

Prodekan za nastavu 

prodekan za kvalitetu i 

cjeloživotno učenje 

kontinuirano 
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preddiplomskim i 

diplomskim studijima 

Definiranje modula s 

niskom prolaznosti 

Provedena rasprava s 

nastavnicima i studentima o 

razlozima niske prolaznosti 

i mogućnosti poboljšanja 

Izrada mjera za poboljšanje 

prolaznosti 

unaprjeđenje kvalitete 

obrazovanja 

Zapisnici Povjerenstva 

za nastavu 

Odluke Fakultetskog 

vijeća o mjerama za 

poboljšanje 

 

predsjednik povjerenstva 

za osiguranje i 

unaprjeđenje kvalitete 

obrazovanja 

 

izvješće na Fakultetskom 

vijeću u studenom svake 

godine 

Izrada novih studijskih 

programa preddiplomskih 

studija 

Provedena analiza 

postojećih programa 

(atraktivnost, broj 

studenata, novi pravci u 

svijetu) 

Analiza usklađenosti sa 

HKO 

Provedena rasprava s 

vanjskim dionicima 

Izrađen prijedlog novih 

studija 

Provedena rasprava i 

usvajanje na Fakultetskom 

vijeću 

Provedena procedura za 

uvođenje novih programa 

Zapisnici Stručnog 

kolegija 

Zapisnici rasprava s 

vanjskim dionicima 

Odluka Fakultetskog 

vijeća 

Dopusnice za izvođenje 

studija 

Prodekan za nastavu 

prodekan za kvalitetu i 

cjeloživotno učenje 

predsjednik povjerenstva 

za osiguranje i 

unaprjeđenje kvalitete 

obrazovanja 

 

listopad 2016. 

Izrada novih studijskih 

programa diplomskih 

studija 

Provedena analiza 

postojećih programa 

(atraktivnost, broj 

studenata, novi pravci u 

svijetu) 

Analiza usklađenosti sa 

HKO 

Zapisnici Stručnog 

kolegija 

Zapisnici rasprava s 

vanjskim dionicima 

Odluka Fakultetskog 

vijeća 

Dopusnice za izvođenje 

studija 

Prodekan za nastavu 

prodekan za kvalitetu i 

cjeloživotno učenje 

predsjednik povjerenstva 

za osiguranje i 

unaprjeđenje kvalitete 

obrazovanja 

 

listopad 2017. 
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Provedena rasprava s 

vanjskim dionicima 

Izrađen prijedlog novih 

studija 

Provedena rasprava i 

usvajanje na Fakultetskom 

vijeću 

Provedena procedura za 

uvođenje novih programa 

Izrada zajedničkog 

diplomskog studija sa 

sastavnicama Sveučilišta 

Provedena analiza 

mogućnosti izrade studija 

Definirane sastavnice 

partneri u izradi studija 

Provedena rasprava sa 

vanjskim dionicima 

Izrađen prijedlog novog 

studija 

Studijski program usvojen 

na Fakultetskom vijeću i 

upućen u daljnju proceduru 

za uvođenje 

Zapisnici Stručnog 

kolegija 

Zapisnici sastanaka sa 

sastavnicama 

partnerima i vanjskim 

dionicima 

Odluka Fakultetskog 

vijeća 

Odluka Senata 

Sveučilišta 

Dopusnica za izvođenje 

studija 

Prodekan za nastavu 

prodekan za kvalitetu i 

cjeloživotno učenje 

predsjednik povjerenstva 

za osiguranje i 

unaprjeđenje kvalitete 

obrazovanja 

 

listopad 2015. 

Izrada novih studijskih 

programa stručnih studija 

Provedena analiza 

postojećih programa 

(atraktivnost, broj 

studenata, novi pravci u 

svijetu) 

Analiza usklađenosti sa 

HKO 

Provedena rasprava s 

vanjskim dionicima 

Izrađen prijedlog novih 

studija 

Zapisnici Stručnog 

kolegija 

Zapisnici rasprava s 

vanjskim dionicima 

Odluka Fakultetskog 

vijeća 

Dopusnice za izvođenje 

studija 

Prodekan za nastavu 

prodekan za kvalitetu i 

cjeloživotno učenje 

predsjednik povjerenstva 

za osiguranje i 

unaprjeđenje kvalitete 

obrazovanja 

 

listopad 2017. 
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Provedena rasprava i 

usvajanje na Fakultetskom 

vijeću 

Provedena procedura za 

uvođenje novih programa 

 

 

Cilj 2. Razvoj nastavnog okruženja za inozemne studente  

 

Zadaci Indikatori Mehanizmi praćenja Odgovorne osobe Rok provedbe 

Izrada studijskog programa 

diplomskog studija na 

engleskom jeziku 

Provedena analiza 

mogućnosti izvođenja 

studija na engleskom jeziku 

Definiran i usvojen 

program i predavači na 

studiju 

Provedena procedura za 

provođenje studijskog 

programa 

Raspisan natječaj za upis na 

studij 

 

Zapisnici Stručnog 

kolegija 

Odluka Fakultetskog 

vijeća 

Odluka Senata 

Sveučilišta i dopusnica 

za izvođenje studija 

Prodekan za nastavu 

prodekan za međunarodnu 

suradnju 

prodekan za kvalitetu i 

cjeloživotno učenje 

predsjednik povjerenstva 

za osiguranje i 

unaprjeđenje kvalitete 

obrazovanja 

 

listopad 2017. 

Razvoj združenih 

diplomski studija s 

inozemnim partnerima 

Definirana mogućnost 

izrade i partneri u izradi 

programa 

Izrađen nastavni plan i 

program, usvojen na 

Fakultetskom vijeću 

Provedena procedura za 

provođenje programa 

Zapisnici Stručnog 

kolegija 

Odluka Fakultetskog 

vijeća 

Odluka Senata 

Sveučilišta i dopusnica 

za izvođenje studija 

Prodekan za nastavu 

prodekan za međunarodnu 

suradnju 

prodekan za kvalitetu i 

cjeloživotno učenje 

predsjednik povjerenstva 

za osiguranje i 

unaprjeđenje kvalitete 

obrazovanja 

travanj 2018. 
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Cilj 3. Organizacija programa cjeloživotnog učenja 

 

Zadaci Indikatori Mehanizmi praćenja Odgovorne osobe Rok provedbe 

Sustavna aktivnost na 

razvoju programa 

cjeloživotnog učenja 

potrebnih u sustavu 

poljoprivredne proizvodnje 

i upravljanja 

Provedena analiza 

mogućnosti organizacije i 

potreba gospodarstva za 

programima cjeloživotnog 

obrazovanja 

Izrađeni prijedlozi 

programa i usvojeni na 

Fakultetskom vijeću 

Pravilnik o provođenju 

programa cjeloživotnog 

obrazovanja 

Imenovani voditelji 

programa 

Izrađen reklamni materijal 

za predstavljanje programa 

Zapisnici Stručnog 

kolegija 

Odluke Fakultetskog 

vijeća 

Usvojeni Pravilnik o 

provođenju programa 

cjeloživotnog 

obrazovanja 

Odluke o imenovanju 

voditelja 

Tiskan reklamni 

materijal 

 

Prodekan za kvalitetu i 

cjeloživotno učenje 

 

kontinuirano 

godišnje izvješće na 

vijeću svakog studenog 

Izrada popratnih 

dokumenata i evidencije 

polaznika za programe 

cjeloživotnog učenja 

Analiza potrebne 

dokumentacije (registra) o 

programima i polaznicima 

Formiranje jedinstvene 

evidencije podataka o 

programima cjeloživotnog 

učenja 

Izrada jedinstvenog dizajna 

obrazaca za prijavu, 

ugovora o pohađanju 

programa, certifikata i 

uvjerenja  

Zapisnici Stručnog 

kolegija 

Odluka o Formiranju 

evidencije i osobi koja 

će je voditi 

Usvojen prijedlog i 

izrađen dizajn svih 

potrebnih dokumenata 

Prodekan za kvalitetu i 

cjeloživotno učenje 

Stručni kolegij 

Odbor za izdavačku 

djelatnost 

veljača 2015. 



11 
 

Osnaživanje 

poslijediplomskih 

specijalističkih studija te 

njihovo intenzivnije 

promoviranje 

Analiza potreba za novim i 

postojećim studijima – 

rasprava s predstavnicima 

gospodarstva 

Analiza kretanja na 

europskom tržištu 

Definiranje mjera za 

povećanje broja studenata 

Razvoj novih programa 

Zapisnici sastanaka  s 

gospodarstvenicima 

Zapisnici Stručnog 

kolegija 

Odluke Fakultetskog 

vijeća o mjerama za 

privlačenje studenata 

Odluke Fakultetskog 

vijeća o prihvaćanju 

novih programa 

Odluke Senata 

Sveučilišta o 

dopusnicama za 

izvođenje programa 

Prodekan za znanost 

prodekan za kvalitetu i 

cjeloživotno učenje 

 

kontinuirano 

godišnje izvješće na 

Fakultetskom vijeću 

svakog siječnja 
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3. Studenti 
 

Cilj 1. Podizanje razine uspješnosti studiranja 

 

Zadaci Indikatori Mehanizmi praćenja Odgovorne osobe Rok provedbe 

Intenziviranje promidžbe 

Fakulteta u svrhu 

privlačenja najboljih 

srednjoškolaca 

Analiza broja upisanih 

studenata na prvu godinu 

studija i njihove uspješnosti 

studiranja u usporedbi s 

uspjehom na maturi 

Održavanje znanstveno-

popularnih predavanja 

profesora i asistenata u 

srednjim školama 

Održavanje prezentacija o 

Fakultetu na srednjim 

školama na području 

Slavonije i Baranje 

Sudjelovanje na Festivalu 

znanosti 

Organizacija Dana 

otvorenih vrata 

Predstavljanje na Smotri 

Sveučilišta 

Medijska promocija 

Usvojeni plan 

aktivnosti promidžbe 

za akademsku godinu 

Broj upisanih 

gimnazijalaca 

Broj održanih 

znanstveno-popularnih 

predavanja 

Broj održanih 

prezentacija o 

Fakultetu 

Broj sudjelovanja na 

Festivalu znanosti 

Organiziran Dan 

otvorenih vrata 

Prodekan za nastavu 

voditelj Ureda za kvalitetu 

predstojnici zavoda 

kontinuirano 

izvješće Fakultetskom 

vijeću u listopadu svake 

godine 

Jačanje mentorstva 

studentima prve godine 

preddiplomskih studija 

Analiza poteškoća s kojima 

se susreću u nastavi 

studenti prve godine studija 

Definiranje mjera za 

poboljšanje i veću 

prolaznost 

Zapisnici Stručnog 

kolegija 

Odluka Fakultetskog 

vijeća o mjerama 

poboljšanja 

Odluka Fakultetskog 

vijeća o imenovanju 

prodekan za nastavu 

voditelj Ureda za kvalitetu 

prodekan za kvalitetu i 

cjeloživotno učenje 

 

kontinuirano 

godišnje izvješće 

Fakultetskom vijeću 

svakog listopada 
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Definiranje uloge, zadataka 

i broja mentora studentima 

prve godine 

mentora studentima 

prve godine 

Odluka Fakultetskog 

vijeća o ulogama, 

zadacima i obvezama 

mentora 

Jačanje uloge 

demonstratora za pomoć 

studentima pri pripremi 

ispita 

Definiranje modula niske 

prolaznosti 

Izbor najboljih studenata za 

demonstratore 

Definiranje uloge, prava i 

obveza demonstratora 

Zapisnik Stručnog 

kolegija 

Odluka Fakultetskog 

vijeća o imenovanju 

demonstratora 

prodekan za nastavu 

kontinuirano 

godišnje izvješće i izbor 

demonstratora na vijeću u 

listopadu svake 

akademske godine 

Intenziviranje rada Alumni 

kluba 

Organiziranje predavanja, 

okruglih stolova, radionica 

s ciljem podizanja ugleda i 

privlačnosti Fakulteta 

budućim studentima 

Rad na promidžbenim 

aktivnostima Fakulteta 

Broj održanih 

predavanja, okruglih 

stolova, radionica 

Zapisi s održanih 

aktivnosti a popisom 

učesnika 

Broj promidžbenih 

aktivnosti 

dekan, tajnik Alumni 

kluba 

kontinuirano 

godišnje izvješće 

Fakultetskom vijeću 

svakog siječnja 

 

 

Cilj 2. Intenzivna i kontinuirana studentska mobilnost 

 

Zadaci Indikatori Mehanizmi praćenja Odgovorne osobe Rok provedbe 

Podizanje interesa i 

informiranosti studenata za 

programe razmjene 

Održavanje predavanja i 

radionica za studente o 

mogućnostima razmjene 

Izrada propagandnih 

materijala 

Uključenost studenata koji 

su koristili programe 

Broj održanih radionica 

Broj studenata koji 

prisustvuju 

radionicama 

Broj korisnika 

mobilnosti koji su 

održali prezentacije 

prodekan za nastavu 

prodekan za međunarodnu 

suradnju 

voditelj Ureda za 

studentska pitanja 

voditelj Ureda za 

međunarodnu suradnju 

kontinuirano 

godišnje izvješće na 

Fakultetskom vijeću 

svakog studenog 
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mobilnosti u njihovoj 

popularizaciji 

Tiskani materijali 

Povećanje broja studenata 

uključenih u program 

ERASMUS i CEEPUS 

Broj odlaznih studenata 

Broj dolaznih studenata 

Usporedba s 

prethodnom 

akademskom godinom 

voditelj Ureda za 

međunarodnu suradnju 

prodekan za međunarodnu 

suradnju 

prodekan za nastavu 

kontinuirano 

godišnje izvješće na 

Fakultetskom vijeću 

svakog studenog 

 

 

Cilj 3. Kontinuirano poboljšavanje položaja studenata 

 

Zadaci Indikatori Mehanizmi praćenja Odgovorne osobe Rok provedbe 

Osiguravanje resursa 

Fakulteta studentima 

Korištenje praktikuma za 

učenje 

Korištenje informatičkih 

resursa 

Korištenje knjižnice i 

čitaonice Fakulteta 

Materijalna sredstva 

uložena u resurse za 

studente 

Vrijeme i broj 

praktikuma korištenih 

za učenje i pripreme 

ispita 

Zapisi o korištenju 

informatičkih resursa 

od strane studenata 

Evidencija korištenja 

knjižnice i čitaonice 

Iznos sredstava uložen 

u resurse za studente 

Usporedba s proteklom 

godinom 

dekan, prodekan za 

nastavu, voditelj odjeljka 

studentske službe, voditelj 

knjižnice 

kontinuirano 

godišnje izvješće na 

fakultetskom vijeću 

svakog siječnja 

Podržavanje izvannastavnih 

aktivnosti studenata – 

stručnih, sportskih i 

kulturnih 

Podržane aktivnosti i 

manifestacije 

Uložena materijalna 

sredstva u potporu 

izvannastavnih aktivnosti 

Broj podržanih 

aktivnosti 

Iznos uloženih 

materijalnih sredstava 

Usporedba s 

prethodnom godinom 

dekan, prodekan za 

nastavu 

kontinuirano 

godišnje izvješće na 

fakultetskom vijeću 

svakog siječnja 
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Stimuliranje nagrađivanja 

izvrsnih studenata 

Broj nagrađenih studenata 

sukladno Pravilniku o 

dekanovoj nagradi 

Usporedba s 

prethodnom godinom 

dekan, prodekan za 

nastavu, predstojnici 

zavoda 

kontinuirano sukladno 

Pravilniku o dekanovoj 

nagradi 

Potpora u nastavku karijere 

najboljim studentima 

Održavanje tribina, 

radionica, sastanaka 

članova Fakulteta, vanjskih 

dionika iz gospodarstva i 

studenata 

Zapisnici s održanih 

sastanaka, tribina i 

radionica 

dekan, prodekan za 

nastavu, tajnik Alumni 

udruge, prodekan za 

kvalitetu i cjeloživotno 

obrazovanje 

kontinuirano 

godišnje izvješće na 

Fakultetskom vijeću 

svakog siječnja 

 

 

4. Nastavnici 
 

Cilj 1. Kontinuirano podizanje kvalitete nastavnog kadra Fakulteta 

 

Zadaci Indikatori Mehanizmi praćenja Odgovorne osobe Rok provedbe 

Osiguravanje 

uravnoteženog nastavnog 

opterećenja nastavnika i 

suradnika 

Analiza nastavnog 

opterećenja nastavnika i 

suradnika 

Razvoj mjera za 

poboljšanje i 

uravnoteženost nastavnog 

opterećenja 

Broj norma sati 

nastavnika i suradnika 

Odluka Fakultetskog 

vijeća o mjerama za 

poboljšanje 

prodekan za nastavu 

kontinuirano 

godišnje izvješće na 

Fakultetskom vijeću 

svakog studenog 

Podizanje međunarodne 

mobilnosti nastavnika i 

suradnika 

Održane prezentacije 

nastavnika o sudjelovanju u 

programima razmjene 

Informiranje nastavnika i 

suradnika o mogućnosti 

razmjene 

Prijave na programe 

razmjene 

Zapisi o održanim 

prezentacijama i 

informiranju nastavnika 

Broj ostvarenih 

mobilnosti u 

akademskoj godini 

Usporedba s 

prethodnom godinom 

 

prodekan za međunarodnu 

suradnju 

voditelj Ureda za 

međunarodnu suradnju 

kontinuirano 

godišnje izvješće na 

Fakultetskom vijeću 

svakog listopada 
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Kontinuirana primjena 

Pravilnika o nagrađivanju 

izvrsnosti nastavnika i 

suradnika 

Objavljeni pozivi za 

dodjelu nagrada i pozivi na 

podnošenje prijedloga 

Broj prijava i 

nagrađenih nastavnika i 

suradnika 

Usporedba s prošlom 

godinom 

dekan, Povjerenstvo za 

dodjelu nagrada 

kontinuirano prema 

Pravilniku o nagrađivanju 

izvrsnosti nastavnika i 

suradnika 

 

 

5. Znanstvena i stručna djelatnost 
 

Cilj 1. Kontinuirano podizanje kvalitete znanstvenog istraživanja, te razvijanje multidisciplinarnog istraživačkog okružja uz efikasno 

korištenje istraživačkih kapaciteta 

 

Zadatak Indikatori Mehanizmi praćenja Odgovorne osobe Rok provedbe 

Kontinuirano povećavanje 

broja objavljenih 

znanstvenih radova 

indeksiranih u CC i SCI 

uz objavljivanje radova u 

časopisima više razine 

međunarodne 

prepoznatljivosti (Q2 i 

Q1) 

Broj objavljenih radova 

indeksiranih u CC i SCI 

Broj radova poslanih u 

objavu za časopise 

indeksirane u CC/SCI 

Usporedba s prethodnim 

razdobljem 

Prodekan za znanost; 

Prodekan za kvalitetu i 

cjeloživotno obrazovanje; 

Voditelj ureda za 

istraživanje i razvoj 

kontinuirano 

Izvješće izrađeno do 30. 

studenoga svake godine 

Povećati apliciranje za 

znanstvene projekte, te 

podići broj odobrenih 

znanstvenih projekata 

Broj aplikacija za 

znanstvene projekte 

Broj odobrenih 

znanstvenih projekata 

Usporedba s prethodnim 

razdobljem 

Prodekan za znanost; 

Voditelj ureda za 

istraživanje i razvoj 

kontinuirano 

Izvješće izrađeno do 30. 

studenoga svake godine 

Potaknuti udruživanje 

istraživanja s 

istraživačima i 

istraživačkim grupama 

drugih sastavnica 

Sveučilišta 

Broj apliciranih/odobrenih 

projekata zajedno s 

drugim sastavnicama 

Sveučilišta 

Broj objavljenih radova 

zajedno s istraživačima s 

Usporedba s prethodnim 

razdobljem 

Prodekan za znanost; 

Voditelj ureda za 

istraživanje i razvoj 

kontinuirano 

Izvješće izrađeno do 30. 

studenoga svake godine 
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 drugih sastavnica 

Sveučilišta 

Broj zajedničkih 

doktorskih radova 

Osnovati Centar za 

istraživanja u 

poljoprivredi i 

primijenjenim životnim 

znanostima (ALIS) u 

kojem bi se objedinila 

kapitalna i druga 

istraživačka oprema čime 

bi došlo do efikasnog 

iskorištenja opreme. 

Odluka Fakultetskog 

vijeća o osnivanju Centra 

Pravilnik o radu centra 

Imenovanje voditelja 

Centra 

Broj istraživača 

uključenih u rad centra 

Broj apliciranih/odobrenih 

projekata u Centru 

Usvojena Odluka i 

Pravilnik o radu centra; 

Prvo izvješće o broju 

uključenih istraživača i 

apliciranih projekata 

Dekan; Prodekan za 

znanost; Voditelj centra; 

Voditelj ureda za 

istraživanje i razvoj; 

Tajnik  

Centar u potpunosti 

operativan -lipanj 2016. 

Povećati broj gostujućih 

istraživača na PFOS-u, te 

poticati gostovanje 

profesora PFOS-a na 

drugim sveučilištima 

Broj gostujućih istraživača 

godišnje 

Broj profesora PFOS-a na 

istraživanju/specijalizaciji 

na drugim sveučilištima 

Usporedba s prethodnim 

razdobljem 

Prodekan za znanost; 

Prodekan za međunarodnu 

suradnju; Voditelj ureda 

za istraživanje i razvoj; 

Voditelj Ureda za 

međunarodnu suradnju 

kontinuirano 

Izvješće izrađeno do 30. 

studenoga svake godine 

Osigurati prijem mladih 

istraživača i znanstvenog 

podmlatka 

Broj primljenih mladih 

istraživača na projektima 

Broj docenata u odnosu na 

ukupni broj znanstveno-

nastavnog osoblja 

Usporedba s prethodnim 

razdobljem 

Prodekan za znanost; 

Voditelj ureda za 

istraživanje i razvoj 

kontinuirano 

Izvješće izrađeno do 30. 

studenoga svake godine 

Osigurati administrativnu 

podršku za istraživački 

rad, odlazak na 

specijalizaciju, 

organizaciju dolaska 

stranih istraživača, 

kontakti s industrijom i sl. 

Razrada kriterija, uvjeta i 

obveza za formiranje 

Ureda za istraživanje i 

razvoj– Pravilnik 

Odluka o osnivanju ureda 

od strane Fakultetskog 

vijeća 

Usvojena odluka o 

osnivanju; Usvojen 

Pravilnik 

Dekan; Tajnik; Prodekan 

za znanost; Prodekan za 

međunarodnu suradnju; 

Prodekan za kvalitetu i 

cjeloživotno obrazovanje 

31.siječnja 2015. 
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– Ured za istraživanje i 

razvoj 

Raspoređena osoba za rad 

u uredu 

Napraviti popis 

znanstveno-istraživačke 

opreme na PFOS-u 

Popisana znanstveno-

istraživačka oprema 

Izrađeni, na web-u 

dostupan popis opreme 

Prodekan za znanost, 

voditelj ureda za 

istraživanje i razvoj 

31.ožujka.2015. 

Podizanje kvalitete 

časopisa Poljoprivreda 

Razraditi mjere za 

poticanje objavljivanja 

znansvenih radova 

djelatnika Fakulteta u 

časopisu Poljoprivreda 

Odluka o usvajanju mjera 

na Fakultetskom vijeću 

Broj objavljenih radova 

djelatnika 

Usporedba s prethodnom 

godinom 

Prodekan za znanost, 

urednik časopisa 

Poljoprivreda 

30. siječnja 2015. 

 

Godišnje izvješće o broju 

objavljenih radova 

djelatnika Fakultetskom 

vijeću u lipnju svake 

godine 

Analiza trenutnog stanja i 

mogućnosti uključivanja 

časopisa u baze podataka 

CC i SCI 

Izvještaj o analizi s 

predviđenim mogućim 

rokom uključivanja 

Prodekan za znanost, 

urednik časopisa 

Poljoprivreda 

30. studenog 2014. 

Aktivnosti na povećanju 

faktora odjeka 

Izvješće o aktivnostima 

Usporedba faktora odjeka 

s prošlom godinom 

Glavni urednik časopisa, 

prodekan za znanost 

kontinuirano 

Godišnje izvješće 

Fakultetskom vijeću u 

lipnju svake godine 

Podizanje kvalitete 

izdavačke djelatnosti 

Razrada mjera za 

stimuliranje izdavaštva; 

Broj objavljenih izdanja 

Odluka o usvajanju mjera 

na Fakultetskom vijeću; 

Usporedba s prethodnom 

godinom 

Prodekan za znanost, 

Prodekan za nastavu, 

Predsjednik odbora za 

izdavačku djelatnost 

kontinuirano 

Izvješće izrađeno do 30. 

studenoga svake godine 

 

Cilj 2. Podizanje razine kvalitete doktorskih programa, te kvalitete znanstvenog podmlatka 

 

Zadatak Indikatori Mehanizmi praćenja Odgovorne osobe Rok provedbe 

Reorganizirati doktorske 

studije i povećati broj i 

kvalitetu mentora na 

Broj novih mentora na 

doktorskom studiju po 

godini studija 

Usporedba s prethodnim 

razdobljem 

Prodekan za znanost, 

Voditelj ureda za 

istraživanje i razvoj 

kontinuirano 

Izvješće izrađeno do 30. 

studenoga svake godine 
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doktorskom studiju, te 

voditi računa o 

uključivanja kao mentora 

nastavnika izabranih u 

znanstveno-nastavna 

zvanja koji do tada nisu 

bili mentori. 

Ukupan broj mentora na 

doktorskom studiju po 

godini studija 

Reorganiziran doktorski 

studij 

Izrađen revidirani program 

doktorskog studija; 

dopusnica Senata 

sveučilišta 

Prodekan za znanost; 

voditelji smjerova  

postojećeg doktorskog 

studija 

30. listopada 2015. 

Sustavno povećanje broja 

obranjenih doktorata 

Broj obranjenih 

doktorata 

Usporedba s prethodnim 

razdobljem 

Prodekan za znanost, 

Voditelj ureda za 

istraživanje i razvoj 

kontinuirano 

Izvješće izrađeno do 30. 

studenoga svake godine 

Sustavno praćenje 

kvalitete doktorskih 

radova 

Broj i kvaliteta 

objavljenih znanstvenih 

radova (tip rada, kvaliteta 

časopisa) polaznika 

doktorskih studija prije i 

nakon obrane doktorskog 

rada 

Usporedba s prethodnim 

razdobljem 

Prodekan za znanost, 

Voditelj ureda za 

istraživanje i razvoj 

kontinuirano 

Izvješće izrađeno do 30. 

studenoga svake godine 

Povećati broj studenata na 

doktorskim studijima, 

osobito broj studenata koji 

dolaze na studij s drugih 

znanstvenih institucija 

Broj studenata na 

doktorskom studiju 

Usporedba s prethodnim 

razdobljem 

Prodekan za znanost; 

Voditelj studentske službe 

kontinuirano 

Izvješće izrađeno do 30. 

studenoga svake godine 

Razviti sustav koji će 

stimulirati najbolje 

diplomske studente na upis 

doktorskog studija, te će 

im omogućiti kvalitetan 

odabir teme istraživanja i 

mentora 

Dokument o stimulaciji 

upisa na doktorske 

studije 

 

Usvojeni i razrađen plan 

aktivnost za privlačenje 

najboljih studenata na 

doktorske studije 

Prodekan za nastavu; 

Prodekan za znanost; 

Prodekan za kvalitetu i 

cjeloživotno obrazovanje 

31. siječnja 2015. 

Omogućiti provođenje 

dijela istraživanja na 

Broj provedenih 

doktorskih istraživanja 

izvan PFOS-a 

Usporedba s prethodnim 

razdobljem 

Voditelj ureda za 

istraživanje i razvoj; 

Prodekan za znanost; 

kontinuirano 

Izvješće izrađeno do 30. 

studenoga svake godine 
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drugim institucijama u 

zemlji ili inozemstvu 

Prodekan za međunarodnu 

suradnju 

 

Cilj 3. Intenziviranje znanstvene aktivnosti na međunarodnom planu 

 

Zadatak Indikatori Mehanizmi praćenja Odgovorne osobe Rok provedbe 

Formirati Fakultetski fond 

za suradnju s inozemnim 

institucijama koji bi služio 

kao potpora odlasku 

djelatnika na kraći boravak 

u inozemstvo, u svrhu 

dogovaranja suradnje, 

pripreme i pisanja 

projekata sa stranim 

partnerima 

Formiran fond i 

osigurana materijalna 

sredstva za navedene 

aktivnosti 

Odluka o formiranom 

fondu i kriterijima dodjele 

sredstava 

Dekan; Prodekan za 

međunarodnu suradnju 
31. listopad 2014. 

Izraditi sustav 

stimulativnog 

nagrađivanja djelatnika 

koji su aktivni u 

inozemnim istraživačkim 

projektima. 

Pravilnik o nagrađivanju Usvojen Pravilnik 
Prodekan za međunarodnu 

suradnju; Tajnik PFOS-a 
15. prosinca 2014. 

Intenzivirati prijave na 

projekte programa Horizon 

2020 

Broj održanih radionica i 

predavanja o Horizon 

2020 - the Framework 

Programme for Research 

and Innovation 

Broj 

prijavljenih/odobrenih 

Horizon 2020 projekata 

Usporedba s prethodnim 

razdobljem 

Prodekan za međunarodnu 

suradnju; Voditelj ureda za 

međunarodnu suradnju 

kontinuirano 

Izvješće izrađeno do 30. 

studenoga svake godine 
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Povećati broj PhD 

studenata iz inozemstva 

pri čemu je potrebno 

omogućiti provođenje 

modula doktorskih studija 

na engleskom jeziku. 

Povećati broj 

poslijedoktoranada, te 

istraživača iz inozemstva 

na PFOS-u kroz programe 

međunarodne razmjene i 

stipendiranje. 

Broj modula doktorskog 

studija koji se izvode na 

engleskom jeziku 

Broj inozemnih PhD 

studenata, 

poslijedoktoranada i 

istraživača 

Usporedba s prethodnim 

razdobljem 

Prodekan za međunarodnu 

suradnju; Prodekan za 

znanost; Voditelj ureda za 

međunarodnu suradnju, 

Voditelj ureda za 

istraživanje i razvoj 

kontinuirano 

Izvješće izrađeno do 30. 

studenoga svake godine 

 

 

Cilj 4. Podizanje razine transfera znanja u gospodarstvo 

 

Zadaci Indikatori Mehanizmi praćenja Odgovorne osobe Rok provedbe 

Formiranje Povjerenstva 

za suradnju s 

gospodarstvom i transfer 

znanja 

Definirani ciljevi rada 

Povjerenstva 

Određeni članovi i 

predsjednik Povjerenstva 

Odluka Fakultetskog 

vijeća o formiranju 

Povjerenstva 

Odluka Fakultetskog 

vijeća o izboru članova 

povjerenstva i 

predsjedniku Povjerenstva 

dekan, predstojnici zavoda listopad 2014. 

Intenziviranje postojećih 

ugovora o suradnji s 

privrednim subjektima 

kroz osmišljavanje novih 

zajedničkih projekata, 

potpisivanje novih 

ugovora o suradnji, 

provođenje dijela 

Analiza i razvoj novih 

projekata za potrebe 

gospodarstva 

Analiza mogućnosti 

prijave projekata s 

gospodarskim subjektima 

financiranim iz EU 

fondova 

Broj projekata s 

privrednim partnerima 

Broj projekata s 

gospodarstvom 

financiranih iz EU 

fondova 

dekan, predstojnici zavoda 

kontinuirano 

godišnje izvješće na 

Fakultetskom vijeću 

svakog listopada 
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istraživačkog/praktičnog 

rada doktoranada kod 

privrednog subjekta, te 

povećanje broja 

doktoranada iz privrede 

Potpisivanje novih 

ugovora o suradnji s 

gospodarskim subjektima 

Količina materijalnih 

sredstava iz projekata s 

privredom 

Broj doktoranada iz 

privrede 

Broj ugovora s privrednim 

partnerima 

 

 

 

Organiziranje tribina i 

seminara u suradnji s 

partnerima iz 

gospodarstva 

Definiranje tema i 

održavanje 

tribina/seminara o 

rješavanju konkretnih 

problema u poljoprivredi 

temeljeno na znanosti 

Broj održanih 

tribina/seminara 

Zapisi s održanih 

tribina/seminara 

predsjednik Povjerenstva 

za suradnju s 

gospodarstvom, tajnik 

Alumni kluba, prodekan 

za znanost, voditelj Ureda 

za istraživanje i razvoj 

kontinuirano 

godišnje izvješće na 

Fakultetskom vijeću 

svakog listopada 

6. Mobilnost i međunarodna suradnja 
 

Cilj 1. Jačanje razina međunarodne povezanosti i umreženosti Fakulteta 

 

Zadaci Indikatori Mehanizmi praćenja Odgovorne osobe Rok provedbe 

Podizanje razine 

međunarodne suradnje 

Fakulteta kroz postojeće i 

novopotpisane ugovore 

Provedena analiza 

dosadašnje realizacije 

međunarodnih ugovora 

Definirani potencijalni 

partneri za nove ugovore 

Povećana realizacija 

potpisanih ugovora kroz 

gostujuće profesore i 

studente u oba smjera 

Broj novo potpisanih 

ugovora 

Broj aktivno realiziranih 

ugovora 

prodekan za međunarodnu 

suradnju, voditelj ureda za 

međunarodnu suradnju 

kontinuirano 

godišnje izvješće 

Fakultetskom vijeću u 

prosincu svake godine 
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Veći angažman i uloga u 

radu međunarodnih 

udruženja i mreža - ICA i 

CASEE network i sl. 

Sudjelovanje u radu 

sjednica, radionica i 

skupova u organizaciji 

ICA i CASEE, ili sličnih 

organizacija 

Članstvo u odborima 

navedenih udruženja 

Sudjelovanje u 

organizaciji skupova i 

radionica ovih i sličnih 

udruženja 

Broj djelatnika uključen u 

odbore, radionice, 

sastanke međunarodnih 

udruženja 

prodekan za međunarodnu 

suradnju, voditelj ureda za 

međunarodnu suradnju 

kontinuirano 

godišnje izvješće 

Fakultetskom vijeću u 

prosincu svake godine 

Jačanje organizacije 

postojećih i organizacija 

novih međunarodnih 

skupova i radionica 

 

Analiza dosadašnje 

organizacije 

međunarodnih skupova i 

mogućnosti poboljšanja i 

povećanog broja učesnika 

Analiza potreba i 

mogućnosti u organizaciji 

novih međunarodnih 

skupova i radionica 

Broj organiziranih 

međunarodnih skupova i 

radionica 

Broj učesnika, 

prezentiranih radova i 

plakata na pojedinom 

skupu/radionici 

Broj zemalja i institucija 

iz kojih dolaze učesnici 

pojedinog skupa/radionice 

dekan, prodekan za 

međunarodnu suradnju, 

prodekan za znanost, 

predstojnici zavoda, 

voditelj Ureda za 

međunarodnu suradnju, 

voditelj Ureda za 

istraživanje i razvoj 

kontinuirano 

godišnje izvješće 

Fakultetskom vijeću u 

prosincu svake godine 

Povećavanje broja 

gostujućih predavača na 

Fakultetu 

Analiza mogućnosti 

dolaska uglednih 

znanstvenika iz 

inozemstva na pozvana 

predavanja – troškovi 

dolaska i boravka, teme 

predavanja, postojeći 

kontakti 

Izrađen plan gostujućih 

predavanja 

Obavljeni kontakti s 

potencijalnim 

predavačima 

Broj održanih pozvanih 

predavanja 

Usporedba s prethodnom 

godinom 

prodekan za međunarodnu 

suradnju, voditelj ureda za 

međunarodnu suradnju, 

predstojnici zavoda, 

prodekan za znanost 

kontinuirano 

godišnje izvješće 

Fakultetskom vijeću u 

prosincu svake godine 
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Cilj 2. Osiguravanje uvjeta za intenziviranje sudjelovanja u programima razmjene u oba smjera  

 

Zadaci Indikatori Mehanizmi praćenja Odgovorne osobe Rok provedbe 

Povećati broj potpisanih 

Erasmus ugovora 

Analiza broja potpisanih 

ugovora i definiranje 

novih partnera 

Broj potpisanih ugovora 

Usporedba s prethodnom 

godinom 

prodekan za međunarodnu 

suradnju, voditelj Ureda 

za međunarodnu suradnju 

kontinuirano 

godišnje izvješće 

Fakultetskom vijeću u 

prosincu svake godine 

Povećati sudjelovanje u 

CEEPUS mrežama 

Analiza mogućnosti 

uključivanja u nove mreže 

Obavljeni kontakti s 

voditeljima mreža 

Broj mreža u kojima je 

Fakultet uključen 

prodekan za međunarodnu 

suradnju, voditelj Ureda 

za međunarodnu suradnju 

kontinuirano 

godišnje izvješće 

Fakultetskom vijeću u 

prosincu svake godine 

Izrada modula 

preddiplomskog i 

diplomskog studija na 

engleskom jeziku 

Analiza postojećih modula 

na engleskom jeziku i 

izrada novih 

Zapisnik Stručnog 

kolegija 

Izrađeni moduli objavljeni 

na mrežnim stranicama 

prodekan za međunarodnu 

suradnju, voditelj Ureda 

za međunarodnu suradnju, 

predstojnici zavoda 

kontinuirano 

godišnje izvješće 

Fakultetskom vijeću u 

prosincu svake godine 

 

 

 

7. Resursi: stručne službe, prostor, oprema, financije 
 

Cilj 1. Formiranje uvjeta za provođenje terenskog i laboratorijskog istraživačkog i nastavnog rada   

 

Zadaci Indikatori Mehanizmi praćenja Odgovorne osobe Rok provedbe 

Formiranje fakultetskog 

pokušališta 

Pokušalište u funkciji 

znanstveno-istraživačkog i 

nastavnog rada 

Dokumenti o vlasništvu; 

Pravilnik o radu 

pokušališta; imenovan 

voditelj pokušališta; 

napravljen prvi godišnji 

plan rada; 

godišnja izvješća o radu 

na Fakultetskom vijeću 

Dekan; sva četiri 

prodekana; predstojnici 

zavoda; tajnik; voditelj 

pokušališta 

31.siječnja 2017. 
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Kontinuirano unapređenje 

kvalitete laboratorija, 

praktikuma i predavaonica 

Analiza postojećeg stanja 

opremljenosti 

Definiranje izvora 

financiranja opreme 

Pronalazak potencijalnih 

sponzora 

Izrađeni plan opremanja 

za svaku godinu 

Potpisani 

sponzorski/donatorski 

ugovori 

dekan, prodekani, 

predstojnici zavoda, tajnik 

kontinuirano 

godišnje izvješće 

Fakultetskom vijeću u 

lipnju svake godine 

 

Cilj 2. Podizanje razine stručnosti administrativnih stručnih službi Fakulteta 

 

Zadaci Indikatori Mehanizmi praćenja Odgovorne osobe Rok provedbe 

Uspostaviti sustav 

cjeloživotnog obrazovanja 

ne-nastavnog 

(administrativnog) osoblja 

Fakulteta 

Analizirati potrebe za 

obukom djelatnika 

Tajništva i djelatnika 

knjižnice Fakulteta 

 

Izrađen plan obuke 

djelatnika na godišnjoj 

bazi 

Definirani načini praćenja 

uspješnosti primjene 

novostečenih znanja i 

indikatori poboljšanja 

kvalitete rada 

Broj administrativnih 

djelatnika  koji je pohađao 

obuku u sklopu 

cjeloživotnog obrazovanja 

dekan, tajnik, voditelj 

odjeljka za financijsko-

računovodstvene poslove 

kontinuirano 

godišnje izvješće 

Fakultetskom vijeću u 

siječnju svake godine 

Jačanje djelotvornosti 

stručnih službi 

Brzina obrade 

dokumenata 

(urudžbiranje, 

potpisivanje dokumenata, 

obrada putnih naloga, 

izdavanje narudžbenica, 

postupak javne nabave) 

Zadovoljstvo djelatnika 

kroz rezultate kratke 

ankete 

Broj prihvaćenih 

prijedloga djelatnika 

dekan, tajnik, voditelj 

odjeljka za financijsko 

računovodstvene poslove 

kontinuirano 

godišnje izvješće 

Fakultetskom vijeću u 

siječnju svake godine 

 

Cilj 3. Osnaživanje kapaciteta knjižnice 

 



26 
 

Zadaci Indikatori Mehanizmi praćenja Odgovorne osobe Rok provedbe 

Poboljšanje usluge 

knjižnice studentima i 

djelatnicima Fakulteta 

Analiza postojećeg 

knjižnog fonda 

Analiza dostupnih 

elektroničkih baza 

znanstvenih i stručnih 

časopisa i definiranje 

potrebnih za Fakultet 

Analiza raspoloživih 

mjesta za studente i 

mogućnosti povećanja 

kapaciteta 

Izrada mrežne stranice 

knjižnice 

Izrađen katalog postojećeg 

knjižnog fonda 

Izrađen spisak i plan 

nabave udžbenika za 

preddiplomski, diplomski 

i doktorski studij u 

tiskanom ili elektronskom 

obliku 

Baza znanstvenih i 

stručnih radova dostupna 

studentima i djelatnicima 

fakulteta 

Proširen kapacitet za 

boravak studenata u 

knjižnici 

Mrežna stranica dostupna 

djelatnicima i studentima 

dekan, prodekan za 

nastavu, voditelj 

knjižnice, predstojnici 

zavoda, voditelj odjeljka 

za informatiku 

kontinuirano 

godišnje izvješće 

Fakultetskom vijeću u 

lipnju svake godine 

 


