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POLITIKA OSIGURAVANJA KVALITETE  

na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu 

 

 

Politika osiguravanja kvalitete Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu 

(Akademije) usmjerena je ka definiranju načela uspostave sustava, metoda i 

orijentacije te ka organizaciji toga sustava i razvijanju kulture kvalitete na ustanovi. 

 

Politika kvalitete važna je zadaća na svim područjima Akademijine djelatnosti i 

misije, od obrazovanja do umjetničkog istraživanja i stvaralaštva, u znanstvenim 

istraživanjima koja se provode kroz cijeli sustav, u svim aspektima njezina djelovanja 

i na svakom radnom mjestu te u svim studentskim aktivnostima. 

Temelji se to na standardima, dokumentima, smjernicama i propisima koji su dio 

svukupnih tendencija i aktivnosti u promicanju kulture kvalitete na Sveučilištu u 

Zagrebu i u hrvatskom sustavu visokog obrazovanja. Za održive postupke 

osiguravanja i unaprjeđenja kvalitete potrebno je uspostaviti prikladnu organizacijsku 

strukturu utemeljenu na standardima i primjerima dobre prakse, uz implementaciju 

vlastitih specifičnosti. 

 

Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu osnovnu supstancu kulture 

kvalitete temelji na akademskim, kulturnim i umjetničkim standardima koje želi 

sustavno promicati kroz svoje djelatnosti i aktivnosti. 

 

Temeljna načela politike osiguravanja kvalitete na Akademiji su:  

- Uspostavljanje standarda i načina rada koji će voditi prema unaprjeđenju 

kvalitete nastavne, istraživačke i umjetničke djelatnosti u skladu sa 

strateškim razvojnim ciljevima Sveučilišta u Zagrebu, i općenito s etičkim 

načelima i vrijednostima u visokom obrazovanju. 

- Daljnje razvijanje umjetničkih istraživačkih i stvaralačkih procesa kroz sva 

tri stupnja umjetničkog obrazovanja (preddiplomskog, diplomskog i 

poslijediplomskog),  kao i razvoj sustava cjeloživotnog obrazovanja. 

-    Poticanje akademske izvrsnosti i stručnog usavršavanja nastavnika, kao i 

administrativnog osoblja, s ciljem boljeg uvida u djelatnost  i kompetencije 

ustanove. 

-  Sudjelovanje studenata na svim razinama planiranja i osiguravanja 

kvalitete. 

-  Razvijanje svih aktivnosti međuinstitucionalne, međusveučilišne i 

međunarodne suradnje.  

- Razvijanje izlagačke i izdavačke djelatnost te umjetničkih projekata i 

produkcije koji istovremeno imaju i obrazovnu i javnu kulturnu funkciju. 



- Trajno osiguravanje kvalitetnih uvjeta izvođenja nastave provođenjem 

održivog i transparentnog  financijskog poslovanja, kvalitetne kadrovske 

pokrivenosti, te visokih standarada prostornih i tehnoloških uvjeta i dobrih 

informacijskih sustava. 

- Razvijanje postojećih sustava praćenja indikatora unaprjeđenja kvalitete u 

svrhu planiranja aktivnost, donošenja odluka i strateškog planiranja. 

- Razvijanje sustava u uskoj suradnji sa svim njegovim sudionicima: 

studentima, kulturnom i umjetničkom javnošću, institucijama i 

pojedincima, poslodavcima, društvenom zajednicom na lokalnoj i 

nacionalnoj razini te nadležnim državnim instancama. 

 

Odgovornost za politiku i sustav osiguravanja kvalitete u nadležnosti je dekana 

Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu i Akademijskog vijeća, koji uz 

pomoć Povjerenstva za upravljanje kvalitetom nadziru uspostavu i provedbu sustava. 

Zajedničku odgovornost dijeli cjelokupno  nastavno i  nenastavno osoblje, a odnosi se 

na aktivno zalaganje u provedbi valjanosti sustava kroz učinkovitu primjenu 

procedura unaprjeđenja i osiguravanja kvalitete. Na provedbenoj razini sustavom za 

osiguravanje kvalitete koordinira prodekan za nastavu. 

Ovaj dokument predstavlja početni okvir za uspostavu, provedbu i prosudbu ciljeva 

kvalitete, te se objavljuje javno kako bi se s  njim upoznali svi djelatnici ustanove.  

Akademija provjerava i revidira Politiku unaprjeđenja kvalitete sukladno potrebama, 

promjenama i razvoju sustava, te sukladno tome donosi nove dokumente.   

 

 

 

 

Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom 
Predsjednica  izv. prof. Mirjana Vodopija 


