SAŽETAK ZAPISNIKA SA SASTANAKA ODBORA ZA OSIGURAVANJE I
UNAPREĐIVANJE KVALITETE
(ak.god. 2016./2017.)
Sastanak Odbora za kvalitetu 10. listopada 2016.
Projekt „Iurisprudentia“ (19. 06. 2015. – 18. 09. 2016.) u okviru kojeg je fakultet bio
partnerska institucija uspješno je završen konferencijom održanom u rujnu. Brošura
proizašla iz projekta podijeljena je nastavnicima, fakultet je stekao ISO certifikat, a članovi
su sudjelovali na završnoj konferenciji u Osijeku. Odbor utvrđuje kako je projekt uspješno
odrađen.
Prof. dr. sc. Edita Čulinović-Herc izvještava o pripremama za reakreditaciju doktorskog
studija, a u koje su uključene i doktorandice studija. Usvojeno je godišnje izvješće o radu
Odbora za ak. god. 2015./2016.

Sastanak Odbora za kvalitetu 5. prosinca 2016.
Članovi Odbora diskutirali su o rezultatima provedene ankete koja se odnosila na kvalitetu
doktorskog studija. Istaknuto je kako su rezultati izuzetno pozitivni što znači da doktorski
studij ide u dobrom smjeru. Izlaznost na anketu je također visoka, a kao ponos se svakako
ističu mentori koji su najviše ocijenjeni. Članovi Odbora sudjelovali su u izradi Vodiča za
mentore doktorskog studija i Vodiča za doktorande kako bi se obje strane u početku mogle
ohrabriti i pripremiti na izazove doktorskog studija.

Sastanak Odbora za kvalitetu 13. ožujka 2017.
Članovi Odbora analizirali su rezultate provedene evaluacije nastave i nastavnika u
zimskom semestru ak. god. 2016/17. Ukupni rezultat evaluacija je vrlo visok, ali članovi
Odbora uočili su da i dalje postoji isti problem koji je postojao i ranije, a ogleda se u
relativno maloj izlaznosti studenata. Razgovaralo se o mogućim rješenjima za povećanje
izlaznosti odnosno motivacije studenata te prednostima i nedostatcima predloženih
rješenja. Predsjednica Odbora izvijestila je da su sve katedre predale izvješća o održavanju
nastave zajedno s pratećim listama studenata koji su bili prisutni na nastavi.
Sastanak Odbora za kvalitetu 8. svibnja 2017.
Predsjednica Odbora izvijestila je članove o sastanku koji je održan na Sveučilištu i u tom
kontekstu najavila započinjanje drugog ciklusa unutarnje prosudbe sustava kvalitete.
Najavljeno je da će se tijekom lipnja održati dvije radionice na Sveučilištu – jedna u
kontekstu priprema za unutarnju prosudbu kvalitete radi upoznavanja s novim
Standardima i smjernicama za osiguranje kvalitete, a druga za članove povjerenstva. Na
Sveučilištu se izrađuje novi priručnik za kvalitetu. Prof. dr. sc. Edita Čulinović-Herc
obavještava članove Odbora o provedenoj reakreditaciji Doktorskog studija. Očekuje se da
bi očitovanje povjerenstva trebalo stići u roku od dva mjeseca. Očekuju se dobre ocjene i
preporuke u vidu konkretnih mjera. Predsjednica Odbora obavještava da je anketa o
evaluaciji nastavnika i nastave za ljetni semestar ak. god. 2016/17 završena.

Sastanak Odbora za kvalitetu 5. srpnja 2017.
Predsjednica Odbora izvještava da su nositelji katedri poslali izvješća odnosno ispunjene
obrasce o održavanju nastave za ljetni semestar ak. god. 2016/17. Članovi Odbora
analizirali su i dostavljeno samovrednovanje nastavnice koja je u zimskom semestru
2016/17. od strane studenata ocijenjena ukupnom ocjenom nižom od tri. Nadalje, članovi
su zaključili da bi u uvodnom susretu sa studentima prve godine prvog dana kada nema
nastave bilo korisno uključiti i objašnjenje o važnosti kvalitete nastave i uključenosti
studenata u davanje povratnih informacija u obliku anketa, istaknuti da se informacije
prikupljaju i procjenjuju te im dati do znanja da postoje mehanizmi djelovanja koji su iznad
pojedinih nastavnika. Predsjednica Odbora podsjeća da su neki od članova Odbora
sudjelovali na radionici na Sveučilištu koja se održala u ponedjeljak 03. srpnja 2017.
Radionica se odnosila na pripremu unutarnje prosudbe, odnosno na upoznavanje s novim
Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog
obrazovanja te procedurom provedbe unutarnje prosudbe s naglaskom na postupak
samoanalize.

