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Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete 
 

 

Sukladno čl. 12. Pravilnika o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Odjela za 
informatiku (sada: Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija) Sveučilišta u Rijeci 

od 10. svibnja 2013. godine, Odbor za kvalitetu podnosi 
 
 

PLAN RADA Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete 
Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci 

 
 

za kalendarsku godinu 2023. 

 

 
1. Sudjelovanje u izradi izvješća o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci 2021.-

2025. u 2022. godini. 

2. Sudjelovanje u provedbi i analizi rezultata ISVU studentske ankete o kvaliteti 
provođenja nastave za studente prijeddiplomskih i diplomskih studija u ak. 
godini 2022./2023. te poticanje studenata na sudjelovanje u anketama putem 

studentskog predstavnika u Odboru za kvalitetu. 

3. Sudjelovanje u provođenju mjera za unapređivanje prolaznosti i analizi 

rezultata. 

4. Sudjelovanje u radu zbora voditelja katedri i zbora voditelja laboratorija 
članova odbora koji su voditelji tih ustrojbenih jedinica fakulteta, posebno na 

brigi o kvaliteti svih razina studija i kvaliteti izvođenja nastave.    

5. Sudjelovanje u organizaciji i vrednovanju stručne prakse za studente 

prijediplomskog i diplomskog studija informatike. 

6. Sudjelovanje u provedbi i analizi rezultata upitnika zadovoljstva studenata koji 
su završili studije Fakulteta. 

7. Sudjelovanje u provedbi i analizi rezultata upitnika zadovoljstva nastavnog i 
nenastavnog osoblja Fakulteta. 

8. Provedba i analiza rezultata studentskog vrednovanja modula prijeddiplomskog 
i diplomskog studija.  
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9. Sudjelovanje u vrednovanju e-kolegija prema okviru za razvoj i procjenu 
kvalitete e-kolegija. 

10. Sudjelovanje na redovitim sastancima Uprave i predstavnika studenata. 

11. Praćenje zapošljivosti studenata i zadovoljstva poslodavaca završenim 
studentima i njihovim kompetencijama u suradnji s Uredom za karijere i 

Odborom za osiguravanje i unapređivanje kvalitete UNIRI. 

12. Sudjelovanje u timu za razvoj programa cjeloživotnog učenja. 

13. Sudjelovanje u uredništvu mrežnih stranica Fakulteta te promociji Fakulteta 
putem društvenih mreža. 

14. Informiranje nastavnika Fakulteta o aktivnostima Odbora za osiguravanje i 

unapređivanje kvalitete putem redovitih i tematskih točki vijeća ili tematskog 
vijeća. 

15. Izrada godišnjeg izvješća o radu Odbora i plana rada za narednu godinu. 

 
Rijeka, 17.02.2023. 

   
 

Predsjednica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete 
 
 

Izv. prof. dr. sc. Sanja Čandrlić   
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  


