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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 2020. 

 

 

1. Tematske i ostale točke vijeća o kvaliteti nastave  

Na 77. sjednici Vijeća Odjela za informatiku od 30. siječnja 2020. usvojena su 
Izvješća o radu Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Odjela za 

informatiku za 2019. i Plan rada za 2020. godinu.  

Na 85. online sjednici Vijeća Odjela za informatiku od  23. srpnja 2020. godine 

imenovano je Povjerenstvo za pripremu izvješća - samoanalize OIRI zbog postupka 

reakreditacije u 2021. koje je prošireno na 92. elektroničkoj sjednici Vijeća od 7. 
prosinca 2020. godine. 

Na 89. online sjednici Vijeća Odjela za informatiku od 29. listopada 2020. 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. 2019./2020. i planirane mjere za 2020./2021. 
Prezentirani su rezultati provedenih mjera i usvojeno je izvješće.  

 

3. Vrednovanja nastave od strane studenata  

Provedeno je vrednovanje nastave od strane studenata putem ISVU sustava za 

akademsku 2019./2020. godinu prema donekle izmijenjenom upitniku Sveučilišta u 

Rijeci koji je prilagođen online izvođenju nastave zbog situacije uslijed COVID-19 
pandemije. Sveučilište u Rijeci provelo je i dodatni upitnik o zadovoljstvu studenata 

online nastavom tijekom pandemijske COVID-19 situacije ožujak-svibanj 2020. u 

čijem su popunjavanju sudjelovali i studenti OIRI. 

Tematsko vrednovanje studija Odjela za informatiku koje se provodi putem anketnih 

listića u papirnatom obliku neposredno nakon što studenti obrane završni ili diplomski 
rad nije provedeno u 2020. godini zbog provođenja obrana pretežno u online obliku 

uslijed COVID-19 pandemije. 

 

4. Priprema za reakreditaciju u 2021. godini 

U radu na pripremi izvješća - samoanalize OIRI zbog postupka reakreditacije aktivno 
su sudjelovali članovi za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Odjela za informatiku. 
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5. Ostale aktivnosti članova Odbora 

Zamjenica pročelnice koja je predstavnik uprave u Odboru za kvalitetu, sudjeluje u 

radu sjednica Stručnog vijeća Centra za studije te izvješćuje ostale članove Odbora 

o relevantnim temama i odlukama. 

Voditeljica Odbora za kvalitetu imenovana je voditeljicom Povjerenstva za online 

učenje na Sveučilištu u Rijeci u srpnju 2020. godine. 

Odbor je sudjelovao u izradi izvješća o realizaciji akcijskog plana na temelju 

preporuke stručnog povjerenstva u postupku reakreditacije 2015. godine za 2019. 

godinu, izradi izvješća o provedbi Strategije u 2019. godini Odjela za informatiku po 

Strategiji Sveučilišta u Rijeci 2014.-2020., realizaciji provođenju i unaprjeđenju 

mjera za poboljšanje učinkovitosti studiranja na Odjelu za informatiku te ostalim 
aktivnostima Odjela vezanim uz unaprjeđenje nastavnog, znanstvenog i stručnog 

rada. 

 

 

Rijeka, 15. 1. 2020. 
 

Predsjednica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete 

 

 

                                  Prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić   


