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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 

Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci 
 

za kalendarsku godinu 2021. 
 
 

1. Promjene u sastavu Odbora za kvalitetu 

Na 3. online sjednici Vijeća Odjela za informatiku od 29. siječnja 2021. godine 

imenovan je novi sastav Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Odjela za 
informatiku. 

Na 17. sjednici Vijeća OIRI održanoj 28. listopada 2021. imenovan je novi predstavnik 

asistenata i viših asistenata u Odbor za kvalitetu OIRI (umjesto dotadašnje 
predstavnice R. Matanie koja je prestala biti zaposlenik Odjela). 

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

1. izv. prof. dr. sc. Sanja Čandrlić, voditeljica Odbora 

2. prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić, predstavnica nastavnika 

3. doc. dr. sc. Martina Holenko Dlab, predstavnica uprave 

4. dr. sc. Slobodan Beliga, predstavnik asistenata 

4. Ivan Vrsalović, predstavnik studenata 

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

 

2. Predstavnica Odjela u Odboru za kvalitetu Sveučilišta 

Na 14. sjednici Vijeća Odjela za informatiku od 23. srpnja 2021. godine imenovana 
je nova predstavnica OIRI u Odbor za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete 

Sveučilišta (voditeljica Odbora OIRI umjesto prijašnje voditeljice). 

3. Tematske i ostale točke vijeća o kvaliteti nastave  

Na 3. online sjednici Vijeća Odjela za informatiku od 29. siječnja 2021. godine 

imenovan je prošireni sastav povjerenstva za pisanje izvješća samoanalize Odjela u 
procesu reakreditacije.  
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Na 5. sjednici Vijeća Odjela za informatiku od 25. veljače 2021. usvojena su Izvješće 
o radu Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Odjela za informatiku za 
2020. i Plan rada za 2021. godinu.  

Na 7. online sjednici Vijeća Odjela za informatiku od 18. ožujka 2021. usvojena je 
Samoanaliza u procesu reakreditacije 2021. godine. 

Na 11. online sjednici Vijeća Odjela za informatiku od 29. travnja 2021. godine 
održana je tematska točka o osiguravanju i unapređivanju kvalitete nastave s dvije 

teme: Analiza zadovoljstva završenih studenata preddiplomskih i diplomskih studija 
te Analiza zadovoljstva studenata poslijediplomskog studija. 

Na 14. sjednici Vijeća Odjela za informatiku od 23. srpnja 2021. godine predstavljeno 

je izvješće o vrednovanju hibridnog modela nastave. Ono se temelji na okviru za 
razvoj i procjenu kvalitete e-kolegija  kojeg je izradilo Povjerenstvo za online učenje, 

a doradio Odbor za kvalitetu UNIRI, u kojima sudjeluju i predstavnici OIRI.  

Također je na istoj sjednici predstavljeno i pozitivno izvješće AZVO-a o reakreditaciji. 

Na 17. sjednici Vijeća OIRI održanoj 28. listopada 2021. u okviru tematske točke 

usvojen je prijedlog nastavka korištenja Mjera za poboljšanje učinkovitosti studiranja 
na OIRI koje uključuju mjere vezane uz definiranje ulaznih uvjeta, mjere vezane uz 

nadoknadu nedostajućih kompetencija i potpora studentima te mjere informiranja i 
edukacija nastavnika i studenata. 

 

4. Vrednovanja nastave od strane studenata  

Provedeno je vrednovanje nastave od strane preddiplomskih i diplomskih studenata 

putem ISVU sustava za akademsku 2020./2021. godinu koristeći upitnik koji je 
definiralo Sveučilište te su analizirani rezultati vrednovanja. 

Dostavljeni su i analizirani rezultati vrednovanja zadovoljstva studenata 

poslijediplomskih studija na Sveučilištu u Rijeci u akademskoj godini 2019./2020. 

Dostavljeni su i analizirani rezultati vrednovanja zadovoljstva studenata završenih 

preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija na 
Sveučilištu u Rijeci u akademskoj godini 2019./2020. 

 

5. Reakreditacija  

Članovi Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Odjela za informatiku 

sudjelovali su u procesu reakreditacije koja je uspješno provedena u travnju 2021. 
godine. 

6. 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. 

Članica Odbora za kvalitetu prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić nastavlja svoje djelovanje 
kao voditeljica Povjerenstva za online učenje na Sveučilištu u Rijeci. 



3 
 

Voditeljica Odbora za kvalitetu od srpnja 2021. sudjeluje kao predstavnik OIRI u radu 
Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta. 

Dva člana Odbora za kvalitetu imenovana su u Povjerenstvo za izmjene i dopune 

studijskih programa diplomskog studija u studenom 2021.  

Dva člana Odbora za kvalitetu sudjelovala su u projektu DIP2Future: Razvoj 

obrazovnih programa, standarda kvalifikacija i standarda zanimanja iz područja IKT-
a u skladu s HKO-om. 

Odbor je sudjelovao u radu Povjerenstva za doktorski studij, praćenju opterećenja 
nastavnika mentoriranjem doktorskih studenata te praćenju prijavljenih i prihvaćenih 
projektnih prijedloga mentora te u izradi novog Pravilnika o poslijediplomskom 

sveučilišnom studiju(doktorskom studiju) „Informatika“. 

Odbor je sudjelovao u izradi Izvješća o realizaciji akcijskog plana za 2020. vezanog 

za preporuke stručnog povjerenstva u postupku reakreditacije poslijediplomskog 
studija Informatika Odjela za informatiku 2017. godine. 

Odbor je sudjelovao u izradi  Strateškog programa razvoja znanstvenih istraživanja 

Odjela.Odbor je sudjelovao u organizaciji i vrednovanju stručne prakse za studente  
diplomskog studija informatike. 

Odbor je sudjelovao i u pripremi izvođenja nastave 3. godine preddiplomskog studija. 

Odbor sudjeluje u uredništvu mrežnih stranica Odjela i promociji Odjela putem 
društvenih mreža. 

Odbor je izradio prijedlog pročelnici OIRI za prijedlog dodjele nagrade za nastavnu 
izvrsnost u akademskoj 2020./2021. djelatnika u znanstveno-nastavnom i djelatnika 
u nastavnom ili suradničkom zvanju. 

Odbor je sudjelovao u ispitivanju i analizi zadovoljstva studenata na dolaznoj 
mobilnosti. 

Zamjenica pročelnice sudjelovala je u organizaciji i izvođenju radionica za nastavnike 
UNIRI o primjeni Okvira za razvoj i procjenu kvalitete e-kolegija. 

Studentski predstavnik u Odboru za kvalitetu kontinuirano potiče studente na 

sudjelovanje u anketama o kvaliteti provođenja nastave. 

 

Rijeka, 22.02.2022. 
 

Predsjednica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete 
 
 

 
Izv. prof. dr. sc. Sanja Čandrlić   

 


