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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 2016. 

 
 
 

1. Promjene u sastavu Odbora za kvalitetu  
 

Na prijedlog Studentskog zbora Odjela za informatiku nova članica Odbora od 
listopada 2016. godine je Izabel Sušanj (predstavnica studenata) jer je prethodni 

predstavnik studenata završio studij. 

Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Odjela za informatiku djeluje u 
sljedećem sastavu: 

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

3. dr. sc. Igor Jugo, predstavnik asistenata 
4. Izabel  Sušanj, predstavnica studenata 

5. Marin Smajila, tvrtka RIS, predstavnik vanjskih korisnika. 

 

2. Tematske točke vijeća o kvaliteti nastave  
 

Na 14. sjednici Vijeća Odjela za informatiku od 28. siječnja 2016. godine održana je 
tematska točka o osiguravanju i unapređivanju kvalitete nastave:  

a. Izvješće o radu Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Odjela za 

informatiku za 2015. 
b. Izvješće o tematskoj točki: Prijedlog Mjera za osiguranje i unapređenje 

kvalitete na Sveučilištu u Rijeci sa Stručnog vijeća centra za studije 
- Zaključci Odbora za kvalitetu o tematskom vrednovanju diplomskih studija 
- Unutrašnja prosudba sustava osiguranja kvalitete i novi ESG standardi i 

smjernice 
- Mjere za osiguranje i unapređenje kvalitete na SuRi 

Na 20. sjednice Vijeća Odjela za informatiku održanoj 29. rujna 2016. godine 
usvojeno je Izvješće o vrednovanju nastave na Odjelu za informatiku u ak. god. 

2015./2016. te Izvješće o upisima i uspješnosti studiranja na studijima Odjela za 
informatiku u ak. god. 2015./2016. 
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3. Vrednovanja nastave od strane studenata  
 

Provedeno je on-line vrednovanje nastave od strane studenata putem ISVU sustava 
za akademsku 2015./2016. 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.  

Ankete je ispunio veoma mali broj studenata (manji nego prošle godine), te nema 
relevantnih podataka. Također, rezultati nešto viši, pa izgleda kako ankete 

ispunjavaju zadovoljni studenti. U ovoj akad. godini nije bilo nastavnika s 
nezadovoljavajućim vrednovanjem od strane studenata. 

Pred kraj semestra studente treba motivirati da ispunjavaju ankete, u to se trebaju 

uključiti i studentski predstavnici. 

 

4. 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.  

Odbor je sudjelovao u pripremi rezultata anketa studentskog vrednovanja kako bi se 
mogle dodijeliti zahvalnice nastavnicima Odjela za informatiku koje su studenti najbolje 
ocijenili u postupku studentskih evaluacija u akad. god. 2014./2015. te se istaknuli 
posebnim doprinosom u nastavi.  

Odbor je sudjelovao u izradi akcijskog plana vezanog za preporuke stručnog povjerenstva 
u postupku reakreditacije 2015. godine. 

Voditeljica Odbora za kvalitetu sudjelovala je u projektu Razvoj visokoobrazovnih 
standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama 

Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području informatike - Stand4Info  

 
 

 
Rijeka, 15. veljače 2017. 

 
 
 

Predsjednica Odbora za osiguravanja i unapređivanja kvalitete 

 

 
 

Prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić   
 


