SAŽETAK ZAPISNIKA SA SASTANAKA ODBORA ZA OSIGURAVANJE I
UNAPREĐIVANJE KVALITETE
(ak.god. 2014./2015.)
Sastanak Odbora za kvalitetu 9. studenog 2014.
Predmetom sastanka bila je rasprava o provođenju studentskih evaluacija nastavnika u
zimskom semestru ak. god. 2014./2015. Predloženo je i usvojeno da se evaluacija provede
putem ISVU sustava u prva dva tjedna prosinca 2014.

Sastanak Odbora za kvalitetu 9. ožujka 2015.
Odbor je raspravljao o izmjenama i dopunama Pravilnika o sustavu za kvalitetu Pravnog
fakulteta Sveučilišta u Rijeci, a kojima bi se navedeni pravilnik trebao uskladiti sa
sveučilišnim.
Također, konstatirano je da je proveden dodatni postupak studentskih evaluacija
nastavnika u obliku tiskanih obrazaca/anketa te da su iste u postupku obrade.
Predsjednica Odbora izvijestila je o aktivnostima koje su se odvijale na Sveučilištu, a od
kojih je potrebno istaknuti da Sveučilište planira započeti s provođenjem ankete koja bi
pokazala koliko su studijskim programima zadovoljni studenti koji završavaju te studije.
Nadalje, u okviru Odbora raspravljano je o projektu Suradničke procjene koji je prvi puta
proveden u okviru programa usavršavanja nastavničkih kompetencija koji se izvodio na
Sveučilištu, a u kojem su sudjelovali i asistenti i znanstveni novaci Fakulteta. Sada se
postupak suradničke procjene provodi i na našem Fakultetu, kao pilot projekt, te će u
njemu sudjelovati najmanje tri para suradnika u nastavi. Navedeni postupak je vrlo bitan
jer će njegovo provođenje jednom u pet godina predstavljati i obvezu kod prvog izbora u
zvanje.
Sastanak Odbora za kvalitetu 20. travnja 2015.
Prodekanica za sveučilišni studij, izv. prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević prezentirala je
Odboru izvješće o prolaznosti studenata u protekloj akademskoj godini, a kojem se ranije
nije moglo pristupiti zbog tehničkih razloga. S obzirom da je prolaznost po svim kolegijima
u
okviru
preporuka
Sveučilišta,
Odbor
je
usvojio
navedeno
izvješće.
Doc. dr. sc. Sandra Fabijanić Gagro je kao članica Odbora sudjelovala na predstavljanju
edicije „E-quality“, a koja je rezultat rada Instituta za razvoj obrazovanja u okviru završetka
IPA projekta. Ova edicija sadrži rezultate istraživanja koje je ustanovilo institucijske
prepreke i poticaje uspjehu u studiju za ranjive skupine studenata te donosi listu prednosti
i nedostataka kao i preporuke.
Predsjednica Odbora informirala je članove da je odobreno financiranje za projekt
„Unapređenje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog
okvira“. U ovom projektu će kao partneri sudjelovati Pravni fakultet u Osijeku, Pravni
fakultet u Splitu te Pravni fakultet u Rijeci. U postupku je potpisivanje ugovora, a s
realizacijom aktivnosti ovog projekta članovi Odbora započeti će u rujnu.

Provedena je rasprava o provođenju studentskih evaluacija nastavnika u ljetnom semestru
ak. god. 2014./2015. te je Odbor donio odluku da će se evaluacija provesti preko ISVU
sustava u listopadu, prilikom upisa studenata u studijsku godinu.

Sastanak Odbora za kvalitetu 8. lipnja 2015.
Predsjednica Odbora informirala je članove o obrađenim rezultatima studentske evaluacije
nastavnika za zimski semestar ak. god. 2014./2015., a koja je provedena u obliku tiskanih
obrazaca/anketa. Svi nastavnici pozitivno su ocijenjeni te niti jedan nastavnik nije ocijenjen
ocjenom nižom od tri pa nema potrebe za pokretanjem dodatnih postupaka. S obzirom da
je veoma mali broj studenata koji su sudjelovali u ispunjavanju ovih anketa, zaključak je
Odbora kako će se ubuduće ankete provoditi elektroničkim putem, a samo u iznimnim
slučajevima i putem tiskanih obrazaca.
Odboru su dostavljena izvješća o održanoj nastavi u zimskom semestru ak. god.
2014./2015. te je utvrđeno kako se nastava na svim kolegijima uredno održava.
Prodekanica za znanost, prof. dr. sc. Edita Čulinović – Herc, potaknuta opservacijama
Reakreditacijskog odbora koji je u svibnju boravio na Fakultetu, sastavila je i prezentirala
članovima Odbora obrazac Plana znanstvenih istraživanja i objavljivanja koji uključuje i
SWOT analizu ovog segmenta djelatnosti Fakulteta.
Predsjednica Odbora izvijestila je o uspješnom provođenju projekta Suradničke procjene u
okviru koje se međusobno procjenjivalo osam suradnika u nastavi Fakulteta te su o tome
podnijeli odgovarajuća izvješća.
Uvažavajući primjedbe nastavnika o sve manjem broju studenata koji pohađaju nastavu
nakon što započne period međuispita/kolokvija, Odbor je raspravljao o mogućim mjerama
motivacije studenata za pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje u istoj.

Sastanak Odbora za kvalitetu 13. srpnja 2015.
Odbor je raspravljao o rezultatima studentskih evaluacija nastavnika koje su provedene u
obliku tiskanih obrazaca/anketa, analizirajući moguće razloge slabog odaziva studenata
kao i moguće načine motivacije studenata da pristupaju ovim anketama kojima je cilj
unaprjeđenje kvalitete nastavnog procesa, a koji se na ovaj način otežava.
Također, Odboru su dostavljena izvješća o održanoj nastavi u ljetnom semestru ak. god.
2014./2015., te su ista usvojena uz zaključak kako se nastava na svim studijima i svim
kolegijima uredno održavala.
Predsjednica Odbora izvijestila je članove o sastanku sveučilišnog Odbora za kvalitetu na
kojem je dano izvješće o provedbi sustava trogodišnjeg ciklusa unutarnje prosudbe sustava
za kvalitetu sastavnica Sveučilišta. Nadalje, informirala je članove da je u tijeku provođenje
anketa nastavnika i studenata koji diplomiraju na Fakultetu, a kako bi se provelo tematsko
vrednovanje diplomskih programa studija. Anketiranje provodi Ured za studente, a
podatke ove ankete obrađuje Sveučilište.
Konačno, Odbor je analizirao provedbu aktivnosti iz trogodišnjeg Plana aktivnosti za
unapređenje sustava osiguravanja kvalitete (2014. – 2017.). Zaključeno je kako je vidljiv
napredak s obzirom na planirane aktivnosti za ovu akademsku godinu te da se sve odvija
sukladno predviđenim planovima. Jedan od ključnih segmenata navedenog plana bilo je

uređivanje mrežnih stranica Fakulteta te povećanje vidljivosti Odbora na mrežnom
prostoru, na čemu je intenzivno rađeno posljednjih mjeseci. Mrežne stranice Odbora na
hrvatskom i engleskom jeziku su preuređene i ažurirane, a svima je trajno dostupna i
anonimna anketa putem koje je moguće dati primjedbe i sugestije na sve aspekte
djelovanja Fakulteta, s ciljem unapređenja sustava osiguranja kvalitete.

