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Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete 

 
 

Sukladno čl. 12. Pravilnika o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Odjela 
za informatiku Sveučilišta u Rijeci od 10. svibnja 2013. godine, podnosimo 
 

 
IZVJEŠĆE O RADU Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Odjela 

za informatiku Sveučilišta u Rijeci 
 

za kalendarsku godinu 2015. 

 
 
 

1. Promjene u sastavu Odbora za kvalitetu  
 

Nova članica Odbora za kvalitetu izabrana kao predstavnica nastavnika odlukom 
vijeća Odjela na 2. sjednici od 28. siječnja 2015. godine je doc. dr. sc. Sanja Čandrlić. 

Odlukom vijeća Odjela na 8. sjednici održanoj 16. srpnja 2015. godine novi članovi 
Odbora su mr. sc. Igor Jugo (predstavnika asistenata) i Marin Smajila iz tvrtke RIS 
(predstavnika vanjskih korisnika). 

Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Odjela za informatiku od 16. srpnja 
2015. je u sljedećem sastavu: 

1. prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić, predstavnik uprave i voditeljica Odbora 
2. doc. dr. sc. Sanja Čandrlić, predstavnik nastavnika 

3. mr. sc. Igor Jugo, predstavnik asistenata 
4. Hari Zamlić, predstavnik studenata 
5. Marin Smajila, tvrtka RIS, predstavnik vanjskih korisnika. 

 

2. Tematske točke vijeća o kvaliteti nastave  
 

Na 2. sjednici Vijeća Odjela za informatiku od 28. siječnja 2015. godine održana je 

tematska točka o kvaliteti nastave. 

Voditeljica Odbora prof. dr. sc. Hoić-Božić izvijestila je o radu Odbora za kvalitetu. 

Predstavljeni su dokumenti koje je izradio ili sudjelovao u izradi Odbor za kvalitetu 
te su jednoglasno prihvaćeni od članova Vijeća:  

 Izvješće samovrednovanja kvalitete studiranja Odjela za 2014. 

 Izvješće o radu Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete za 2014. 
 Plan rada Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete za 2015. 

Na istom vijeću usvojen je i dokument „Samoanaliza Odjela za informatiku Sveučilišta 
u Rijeci“ izrađen za potrebe postupka reakreditacije koju je provela Agencija za 

znanost i visoko obrazovanje. U izradi dokumenta sudjelovao je i Odbor za kvalitetu. 
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Na 3. sjednici  Vijeća Odjela za informatiku od 26. veljače 2015. godine održana je 
rasprava te je usvojena SWOT analiza Odjela, te „Izvješće o provedbi Strategije 

Sveučilišta u Rijeci za 2014.“ i „Akcijski plan Odjela za informatiku za 2015. prema 
Strategiji Sveučilišta“. Na 4. sjednici Vijeća održanoj 1. travnja 2015. godine usvojen 

je “Strateški programa znanstvenih istraživanja Odjela za informatiku Sveučilišta u 
Rijeci za razdoblje 2015. - 2020.” U pripremi ovih dokumenta sudjelovao je Odbor za 
kvalitetu. 

Na 11. sjednici Vijeća Odjela za informatiku od 29. listopada 2015. godine održana 
je tematska točka „Izvješće o vrednovanju nastave na Odjelu za informatiku u ak. 

god. 2014./2015. – analiza i mjere za poticanje studenata za ispunjavanje anketa.“ 
Voditeljica odbora prezentirala skupne rezultate evaluacije nastave od strane 
studenata te naglasila kako svaki nastavnik treba pogledati rezultate svojih anketa i 

u slučaju lošijih rezultata poboljšati se u određenim segmentima. Nakon rasprave u 
kojoj su se analizirali rezultati i mjere za poticanje studenata za ispunjavanje anketa, 

izvješće su jednoglasno usvojili prisutni članovi Vijeća.   

 

3. Vrednovanja nastave od strane studenata  

 
Provedeno je on-line vrednovanje nastave od strane studenata putem ISVU sustava 

za akademsku 2014./2015. godinu. Za studente 1. godine preddiplomskih studija 
studentski predstavnik u Odboru za kvalitetu je održao na kraju zimskog semestra 

prezentaciju o provođenju studentske evaluacije o uspješnosti nastavnog procesa te 
općenito ulozi Odbora za kvalitetu.  

2014./2015. akademske godine nešto je više studenata ispunilo ankete u odnosu na 

prethodnu. Skupni rezultati za zimski semestar podjednaki su kao i prošle godine 
(4,22), dok su se rezultati za ljetni semestar nešto smanjili (4,11) iako je odaziv 

studenata bio veći. Studente treba poticati na ispunjavanje anketa i onda kada su 
zadovoljni izvođenjem nastave jer se uočava da je odaziv veći za kolegije kod kojih 
su studenti manje zadovoljni nastavnicima ili izvođenjem nastave. 

Nastavnik s nezadovoljavajućim vrednovanjem od strane studenata proveo je 
samovrednovanje prema obrascu za samovrednovanje iz Sveučilišnog Priručnika za 

kvalitetu.  

 
4. Unutarnja prosudba i reakreditacija 

 
 

Povjerenstvo Sveučilišta u Rijeci za unutarnju prosudba sustava osiguravanja 
kvalitete posjetilo je Odjel za informatiku 12. ožujka 2015. godine. Odbor za kvalitetu 
je aktivno sudjelovao u razgovoru tijekom posjete kao i u pripremi izvješća i 

relevantnih dokumenata za ovu prosudbu. 

Posjeta povjerenstva AZVO u postupku reakreditacije održana je 15. travnja 2015. 

Članovi Odbora su imenovani članovima Povjerenstva za reakreditaciju Odjela za 
informatiku te su aktivno sudjelovali u posjeti i pripremi potrebne dokumentacije. 
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5. Ostale aktivnosti članova Odbora 
 

Zamjenica pročelnice koja je predstavnik uprave u Odboru za kvalitetu,  aktivno 
sudjeluje u radu sjednica Stručnog vijeća Centra za studije te izvješćuje ostale 

članove Odbora o relevantnim temama i odlukama. 

Provedeno je tematsko vrednovanje diplomskih studija Odjela za informatiku. 

Voditeljica Odbora za kvalitetu urednica je web stranica Odjela za informatiku.   

 
 

 
Rijeka, 25. siječnja 2016. 
 

 
 

Predsjednica Odbora za osiguravanja i unapređivanja kvalitete 

 

 
 

Prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić   

 

 


