SAŽETAK ZAPISNIKA SA SASTANAKA ODBORA ZA OSIGURAVANJE I
UNAPREĐIVANJE KVALITETE
(ak.god. 2017./2018.)
Sastanak Odbora za kvalitetu 25. listopada 2017.
Članovi Odbora raspravljali su o Godišnjem izvješću o radu Odbora, kao i o Izvješću o
provedbi trogodišnjeg plana aktivnosti (2014.-2017.) te su detaljno analizirane provedene
aktivnosti i one čija će se provedba nastaviti u narednom razdoblju. Također, nakon
diskusije, članovi Odbora usvojili su Izvješće o o samovrednovanju Pravnog fakulteta
Sveučilišta u Rijeci.

Sastanak Odbora za kvalitetu 11. prosinca 2017.
Predsjednica Odbora je podnijela usmeni izvještaj o sastanku sveučilišnog Odbora za
osiguravanje i unapređivanje kvalitete koji je održan 5. prosinca 2017., a na kojem je kao
predsjednica sveučilišnog Odbora izabrana dosadašnja predsjednica prof. Sanja Smojver
Ažić. Članovi Odbora diskutirali su rezultate provedene studentske evaluacije nastave i
nastavnika u zimskom semestru ak. god. 2017./2018. Evaluacija je po prvi puta provedena
uz pomoć demonstratora koji su imali ulogu organiziranog informiranja studenata o
provođenju evaluacija i načinu pristupa istima na početku nastavnog sata kolegija čiji se
nastavnik evaluira. Studentima je omogućeno da evaluaciji pristupe putem mobilnih
telefona. Ovaj pristup je doprinio povećanoj aktivnosti studenata u smislu povećanja broja
studenata koji su pristupili evaluacijama za čak 6,2 puta odnosu na isti semestar prošle
akademske godine pa je sada većinu nastavnika ocijenilo više od 50% studenata upisanih
na kolegi, čime je Odbor iznimno zadovoljan.
Sastanak Odbora za kvalitetu 15. siječnja 2018.
Članovi Odbora u listopadu 2017. godine izradili su Izvješće o samovrednovanju Fakulteta
za potrebe unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete koje će se provesti 18.
siječnja 2018. te su na održanom sastanku još jednom analizirali sadržaj navedenog
Izvješća, kao pripremu za sastanak sa stručnim povjerenstvom za unutarnju prosudbu
sustava kvalitete.

Sastanak Odbora za kvalitetu 22. veljače 2018.
Predsjednica Odbora podnijela je članovima Odbora skupno izvješće o održanoj nastavi u
zimskom semestru ak. god. 2017./2018. iz kojeg proizlazi da se nastava redovito održava.
Članovi Odbora raspravljali su o potrebi uvođenja softverskog rješenja koje bi
pojednostavnilo vođenje evidencije o održanoj nastavi i omogućilo svrsishodnije
upravljanje prikupljenim podatcima te jednoobraznost njihovog evidentiranja te će
potražiti adekvatno rješenje i preporuku o tome iznijeti Fakultetskom vijeću.
Članovi Odbora zaprimili su 19. veljače 2018. godine „Izvješće o rezultatima unutarnje
prosudbe sustava osiguravanja kvalitete – zapisnik“, uz uputu da se o istom trebaju
očitovati do 23. veljače 2018. godine. Slijedom navedenoga, Predsjednica Odbora otvorila je

diskusiju o dostavljenom dokumentu kako bi se na temelju opservacija članova Odbora
sačinilo očitovanje i dostavilo u predviđenom roku.

Sastanak Odbora za kvalitetu 12. travnja 2018.
Tema održanog sastanka bio je odabir i predlaganje kandidata za dodjelu nagrade za
nastavnu izvrsnost Sveučilišta u Rijeci. Nakon provedene analize dostavljene
dokumentacije članovi Odbora su jednoglasno odlučili da će Dekanici predložiti dr. sc.
Danijelu Vrbljanac kao kandidata za dodjelu nagrade u kategoriji asistenata i
poslijedoktoranada te doc. dr. sc. Antoniju Zubović kao kandidata za dodjelu nagrade u
kategoriji nastavnika izabranih u znanstveno-nastavno zvanje.

Sastanak Odbora za kvalitetu 14. svibnja 2018.
Predsjednica Odbora istaknula je kako je Izvješće o rezultatima unutarnje prosudbe
pozitivno po svim točkama te da je potrebno izraditi novi trogodišnji akcijski plan koji će
uključivati preporuke iz ovog Izvješća, kao i druge planirane aktivnosti. Članovi Odbora
suglasili su se da će prijedloge za novi akcijski plan iznijeti na sljedećoj sjednici Odbora, u
lipnju.
Članovi Odbora raspravljali su o provedenim evaluacijama nastavnika i nastave u ljetnom
semestru ak. god. 2017./2018. Iako je u ovom semestru evaluaciju ispunilo manje
studenata nego u zimskom semestru, unatoč jednakom angažmanu demonstratora u
provođenju evaluacija, i dalje je evaluaciji pristupilo duplo više studenata nego u ljetnom
semestru prošle akademske godine. Ukupno je ocjenjeno 39 nastavnika, a prosječna ocjena
iznosi 4,6. Najviša ocjena je 4,96 dok je najniža 3,36.
Sastanak Odbora za kvalitetu 11. lipnja 2018.
Članovi Odbora radili su na analiziranju preporuka iz Izvješća o rezultatima unutarnje
prosudbe te na temelju navedenih preporuka predlagali aktivnosti za trogodišnji akcijski
plan, način njihove provedbe, odgovorne osobe i rokove provedbe. Navedeni plan
predviđen je za usvajanje na sljedećem sastanku Odbora u srpnju.
Sastanak Odbora za kvalitetu 9. srpnja 2018.
Članovi Odbora raspravljali su o evidenciji održane nastave u ljetnom semestru ak. god.
2017./2018. te zaključili kako je potrebno modificirati tablice koje se koriste za
evidentiranje nastave s obzirom da trenutno u njima nisu predviđena polja za Erasmus
studente i istraživačke seminare.
Također, izmijenjen je i dopunjen trogodišnji Plan aktivnosti za unaprjeđenje sustava
osiguravanja kvalitete te kao takav usvojen.

