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Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka, www.inf.uniri.hr 

   
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 2017. 

 
 

1. Promjene u sastavu Odbora za kvalitetu 

 
Na 38. sjednici Vijeća Odjela za informatiku održanoj 26. rujna 2017. godine odlučeno 

je da predstavnica Odjela za informatiku u Odboru za osiguravanje i unapređivanje 
kvalitete Sveučilišta u Rijeci ostane prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić. 

U Odboru za kvalitetu Odjela za informatiku u 2017. nije bilo promjena. 
 

2. Tematske i ostale točke vijeća o kvaliteti nastave  
 

Na 27. sjednici Vijeća Odjela za informatiku održanoj 24. siječnja 2017. prihvaćene 
su izmjene nastavnog plana i programa diplomskog studija informatike (s modulima 

Poslovna informatika  i Informacijsko-komunikacijski sustavi). 

Na 30. sjednici Vijeća Odjela za informatiku od 13. travnja 2017. održana je tematska 
točka „Rezultati ankete o studentskom zadovoljstvu u 2015./2016.“ 

Na 38. sjednici Vijeća Odjela za informatiku održanoj 26. rujna 2017. godine 
prezentirano je:  

a. Izvješće o vrednovanju nastave na Odjelu za informatiku u ak. god. 
2016./2017. - vrednovanje rada nastavnika i vrednovanje rada demonstratora 

b. Izvješće projekta Organizirana vršnjačka podrška i podrška nastavnika kroz 

studij (sustav student-mentor i nastavnik-mentor) 2016./2017. 

Na 39. sjednici Vijeća Odjela za informatiku od 26. listopada 2017. godine održana 

je tematska točka o osiguravanju i unapređivanju kvalitete nastave s temom: Mjere 
za poboljšanje učinkovitosti studiranja na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci 
poduzete u ak. god. 2016./2017. i planirane mjere za 2017./2018. Prezentirani su 

rezultati provedenih mjera i usvojeno je izvješće.  

Na 41. sjednici Vijeća Odjela za informatiku od 30. studenog 2017. godine održana 

je rasprava o predloženim izmjenama Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci te su 
definirani i usvojeni prijedlozi Odjela za informatiku koji su poslani Centru za studije 

Sveučilišta u Rijeci. 
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Na 42. sjednici Vijeća Odjela za informatiku održanoj 21. prosinca 2017. godine 
usvojeno je Izvješće o realizaciji akcijskog plana vezanog za preporuke stručnog 

povjerenstva u postupku reakreditacije 2015. godine. 

 

2. Vrednovanja nastave od strane studenata  
 

Provedeno je on-line vrednovanje nastave od strane studenata - rada nastavnika 

putem ISVU sustava za akademsku 2016./2017. godinu i rada demonstratora putem 
anonimne MudRi ankete u ljetnom semestru 2016./2017. 

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.  

Kao i prijašnjih godina, i dalje je prisutan problem neispunjavanja anketa od strane 
studenata. Pokušali su ih motivirati i predstavnici studenata u studentskom zboru no 

bez uspjeha. Stoga je predloženo da nastavnici koji to žele (npr. ankete su im 
potrebne za izbor u zvanje, nagradu za nastavnu izvrsnost i sl.) organiziraju 
ispunjavanje anketa na vježbama u zadnjem tjednu nastave.  

Od ljetnog semestra se po prvi puta vrednovao i rad demonstratora. I tu je bio slab 
odaziv studenata, a u anketama koje su ispunjene, demonstratori su dobili visoke 

ocjene. 

 

3. Tematsko vrednovanje studija Odjela za informatiku 
 

Anketu o studentskom zadovoljstvu ispunjavali su u studentskoj službi diplomirani 

studenti po završetku preddiplomskog i diplomskog studija. I u 2015./2016. rezultati 
su bili slični rezultatima prethodne godine odnosno studenti su najmanje zadovoljni 

nedostatkom stručne prakse i brojem izbornih kolegija. S obzirom na izmjene 
studijskog programa diplomskog studija, očekuje se da će se ovi stavovi promijeniti 
kod budućih generacija. Zaključak je kako treba nastaviti raditi na promjenama 

programa te na podizanju kvalitete studijskih programa.  

 

4. Izmjene studijskog programa Preddiplomskog studija informatike 
 
Na 34. sjednici Vijeća Odjela za informatiku održanoj 13. lipnja 2017. godine 

imenovano je Povjerenstvo za reviziju postojećeg studijskog programa 
Preddiplomskoga studija informatike i izradu prijedloga novog programa. U 

povjerenstvu su članovi Odbora za kvalitetu prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić, doc. dr. 
sc. Sanja Čandrlić i studentica Izabel Sušanj. 

Povjerenstvo je izradilo prvu verziju prijedloga plana studija pri čemu su se koristili 

HKO standardi kvalifikacija odnosno skupovi ishoda učenja razvijeni u sklopu 
Stand4Info projekta. Povjerenstvo se prilikom izrade konzultiralo s predstavnikom 

vanjskih dionika u Odboru za kvalitetu Marinom Smajilom iz tvrtke RIS. 
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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. 

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

Odbor je sudjelovao u izradi akcijskog plana na temelju preporuke stručnog 
povjerenstva u postupku reakreditacije 2015. godine, izradi izvješća o provedbi 

Strategije u 2016. godini Odjela za informatiku po Strategiji Sveučilišta u Rijeci 
2014.-2020. i akcijskog plana za 2017. godinu, realizaciji provođenju i unaprjeđenju 
mjera za poboljšanje učinkovitosti studiranja na Odjelu za informatiku te ostalim 

aktivnostima Odjela vezanim uz unaprjeđenje prvenstveno nastavnog, ali i 
znanstvenog i stručnog rada. 

 
 
 

Rijeka, 25. 1. 2018. 
 

 
 

Predsjednica Odbora za osiguravanje i unapređivanja kvalitete 

 
 

 
Prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić   

 

 


