
  
 
 

 
 

    

HR1524020061400006966 

 

 

Adresa: Radmile Matejčić 2 

            51000 Rijeka, Hrvatska 

 

www.inf.uniri.hr 

  
  

 

   

Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete 

 

 

Sukladno čl. 12. Pravilnika o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Odjela 

za informatiku (danas: Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija) 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 2022. 

 

 

1. Promjene u sastavu Odbora  

Na 7. sjednici Vijeća Fakulteta od 2. lipnja 2022. godine imenovan je novi predstavnik 

vanjskih dionika u Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Fakulteta. Umjesto 

dotadašnjeg člana Marina Smajile iz tvrtke Ris, novi je predstavnik vanjskih dionika 

Hari Zamlić iz iste tvrtke. 

Na 17. sjednici Fakulteta od 22.12.2022. razriješena je dužnosti prodekana na vlastiti 

zahtjev s datumom 31. prosinca prodekanica doc. dr. sc. Martina Holenko Dlab te je 

imenovan novi prodekan doc. dr. sc. Vanja Slavuj. Na prvoj će se sjednici Fakulteta 

u siječnju zbog promjena u sastavu uprave imenovati novi predstavnik uprave u 

Odbor za kvalitetu Fakulteta.  

 

Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Fakulteta informatike i digitalnih 

tehnologija do kraja 2022. djelovao je u sljedećem sastavu: 
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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. Hari Zamlić, tvrtka RIS, predstavnik vanjskih dionika. 

 

2. Tematske i ostale točke vijeća o kvaliteti nastave  

Na 2. sjednici Vijeća Fakulteta od 24. veljače 2022. usvojeno je Izvješće o radu 

Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Fakulteta za 2021. i Plan rada za 

2022. godinu.  

Na 6. sjednici Vijeća Fakulteta od 28.4.2022. godine dva člana Odbora imenovani su 

u Povjerenstvo za izradu akcijskog plana za period 2022.-2027.  na temelju rezultata 

reakreditacije 2021. godine. 

Na istoj je sjednici prodekanica - članica Odbora za kvalitetu imenovana članom 

Povjerenstva za izmjene i dopune programa doktorskog studija Informatika.  

Na 14. sjednici Vijeća Fakulteta od 14. studenog. u okviru tematske točke Izvješće: 

Mjere za poboljšanje učinkovitosti studiranja na Fakultetu informatike i digitalnih 

tehnologija Sveučilišta u Rijeci poduzete u ak. god. 2021./2022. i planirane mjere za 

2022./2023. 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. 

 

3. Vrednovanja kvalitete 

Provedeno je vrednovanje nastave od strane preddiplomskih i diplomskih studenata 

putem ISVU sustava za akademsku 2021./2022. godinu koristeći upitnik koji je 

definiralo Sveučilište te su analizirani rezultati vrednovanja. 

Analizirani su rezultati vrednovanja zadovoljstva studenata završenih preddiplomskih, 

diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija na Sveučilištu u Rijeci u 

akademskoj godini 2020./2021.   

Provedeno je vrednovanje zadovoljstva studenata završenih preddiplomskih, 

diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija na Sveučilištu u Rijeci u 

akademskoj godini 2021./2022. Rezultati vrednovanja bit će dostupni tijekom 2023. 

Provedeno je vrednovanje zadovoljstva nastavnog i nenastavnog osoblja na 

Sveučilištu u Rijeci. 
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Provedeno je vrednovanje e-kolegija prema okviru za razvoj i procjenu kvalitete e-

kolegija. 

 

 

4. Ostale aktivnosti članova Odbora 

Prodekanica, koja je predstavnik uprave u Odboru za kvalitetu, sudjelovala je u radu 

sjednica Stručnog vijeća Centra za studije te izvješćivala ostale članove Odbora o 

relevantnim temama i odlukama. 

Članica Odbora za kvalitetu prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić djelovala je u Povjerenstvu 

za online učenje na Sveučilištu u Rijeci najprije kao voditeljica, a od lipnja 2022. 

djeluje kao član. 

Voditeljica Odbora za kvalitetu nastavlja svoje sudjelovanje kao predstavnik Fakulteta 

informatike i digitalnih tehnologija u radu Odbora za osiguravanje i unapređivanje 

kvalitete Sveučilišta. 

Prodekanica, koja je predstavnik uprave u Odboru za kvalitetu, sudjelovala je u izradi 

izvješća o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci 2021. – 2025. u 2021. godini. 

Dva člana Odbora za kvalitetu sudjelovala su u povjerenstvima za izmjene i dopune 

studijskih programa diplomskog studija.  

Odbor je sudjelovao u Povjerenstvu za izradu akcijskog plana vezanog za preporuke 

stručnog povjerenstva u postupku reakreditacije 2021. godine.  

Prodekanica, koja je predstavnik uprave u Odboru za kvalitetu, sudjelovala je u radu 

povjerenstva za izmjene i dopune programa doktorskog studija Informatika. 

Dva člana Odbora sudjeluju u radu zbora voditelja katedri te djeluju na unaprjeđenju 

kvalitete studijskih programa i nastave. Na zboru voditelja katedri održana je 

tematska točka u rujnu: Usklađivanje sadržaja predmeta i analiza alata koji se koriste 

u nastavi te točka: Analiza udjela ECTS-a za praktične kompetencije. Jedna članica 

Odbora sudjeluje u radu zbora voditelja laboratorija čiji je jedan od zadataka briga o 

programima diplomskog i doktorskog studija. 

Odbor je sudjelovao u organizaciji i vrednovanju stručne prakse za studente 

preddiplomskog i diplomskog studija informatike. Studenti se nisu odazvali postupku 

vrednovanja u 2020./2021., a za 2021./2022. rezultati će biti dostupni tijekom 2023. 

godine. 

Odbor sudjeluje u uredništvu mrežnih stranica Fakulteta i promociji Fakulteta putem 

društvenih mreža. 

Odbor je izradio prijedlog pročelnici OIRI za prijedlog dodjele nagrade za nastavnu 

izvrsnost u akademskoj 2021./2022. djelatnika u znanstveno-nastavnom i djelatnika 

u nastavnom ili suradničkom zvanju. 
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Odbor je sudjelovao u ispitivanju i analizi zadovoljstva studenata na dolaznoj 

mobilnosti. 

U suradnji s Uredom za karijere i Odborom za osiguravanje i unapređivanje kvalitete 

UNIRI Odbor za kvalitetu Fakulteta sudjelovao je u pripremi  za praćenje zapošljivosti 

studenata i zadovoljstva poslodavaca završenim studentima i njihovim 

kompetencijama.  

Studentski predstavnik u Odboru za kvalitetu kontinuirano potiče studente na 

sudjelovanje u anketama o kvaliteti provođenja nastave, a djelatnici i studenti potiču 

se i na interno vrednovanje i komentiranje rada Fakulteta i izvan formalnih procedura 

(npr. tijekom sastanaka koje član Odbora u funkciji prodekana redovito provodi sa 

studentima i djelatnicima, ili putem sandučića Fakulteta na 4. katu direktno Odboru 

za kvalitetu). 

 

Rijeka 17.02.2023. 

 
Predsjednica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete 

 
 
 

Izv. prof. dr. sc. Sanja Čandrlić   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  


