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Odbor za upravljanje i unapreñenje kvalitete 
 
 
Sukladno čl. 12. Pravilnika o sustavu za kvalitetu Odjela za informatiku Sveučilišta 
u Rijeci od 28. travnja 2009. godine, podnosimo 
 
 
IZVJEŠĆE O RADU Odbora za upravljanje i unapreñenje kvalitete Odjela za 

informatiku Sveučilišta u Rijeci 
 

za kalendarsku godinu 2012. 
 
 
 

1. Promjene u sastavu Odbora za kvalitetu  
 

Doc. dr. sc. Patrizia Poščić, zamjenik pročelnika Odjela, imenovana je članom 
Odbora za kvalitetu umjesto dosadašnjeg zamjenika prof. dr. sc. Ive Ipšića. 

 

2. Tematske točke vijeća o kvaliteti nastave  
 

Na 37. sjednici Vijeća Odjela za informatiku 28. veljače 2012. održana je tematska 
točka o kvaliteti nastave. 

Predstavljeno je Izvješće o samovrednovanju kvalitete studiranja Odjela za 
informatiku u čijoj je izradi sudjelovao Odbor za kvalitetu koje je jednoglasno  
prihvaćeno od članova Vijeća. 

Voditeljica Odbora prof. dr. sc. Hoić-Božić izvijestila je o radu Odbora za kvalitetu. 
Upoznala je članove Vijeća s rezultatima studentskih anketa u 2010/2011. godini. 

 

3. Vrednovanja nastave od strane studenata  
 
Provedeno je on-line vrednovanje nastave od strane studenata putem ISVU 
sustava. Služba za unapreñenje kvalitete Sveučilišta u Rijeci provela je obradu 
podataka dobivenih postupkom vrednovanja nastave te je dostavila izvješća. 

Odbor za kvalitetu je dostavio svim nastavnicima rezultate vrednovanja za kolegije 
na kojima su izvodili nastavu u akademskoj 2010/2011. godini unatoč tome što je 
za većinu kolegija vrlo malo studenata pristupilo popunjavanju upitnika (manje od 
1/3 upisanih) tako da rezultati nisu bili relevantni. 

S ciljem poticanja i ukazivanja na potrebu ispunjavanja ankete o vrednovanju 
nastave studenata, predstavnik studenata je krajem ljetnog semestra u lipnju 
2012. godine održao studentima prve godine kratku prezentaciju o vrednovanju 
kvalitete nastavnog rada. 
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4. Ostale aktivnosti članova Odbora 
 
Odbor za kvalitetu sudjelovao je u izradi Izvješća o samovrednovanju kvalitete 
studiranja za 2011. i Izvješća o provedbi Strategije u 2011. godini Odjela za 
informatiku. 

Predsjednica Odbora za kvalitetu izradila je dopune Naputka o organizaciji i 
provedbi ispita prema pravilniku o studijima i obrasca za detaljni izvedbeni nastavni 
plan (DINP) koji koriste nastavnici Odjela za informatiku. 

Predstavnik Odbora (zamjenica pročelnice) redoviti je član na sjednicama Stručnog 
vijeća Centra za studije gdje aktivno sudjeluje u radu te redovito izvješćuje 
djelatnike Odjela za informatiku o svim relevantnim temama i odlukama. 

Predstavnici odbora sudjelovali su u vanjskoj neovisnoj periodičnoj prosudbi 
sustava osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Rijeci. 

Predsjednica Odbora za kvalitetu imenovana je za člana Povjerenstava za 
provoñenje unutarnjeg vrednovanja sustava za osiguravanje kvalitete na UNIRI. 
 
Predstavnik studenata u Odboru je pokrenuo neformalnu raspravu o kvaliteti 
studiranja sa studentima putem društvene mreže. 
 
 
Rijeka, 4. veljače 2013. 
 
 
 

Predsjednica Odbora za upravljanje i unapreñenje kvalitete 
 
 
 

Izv. prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić   
 

 


