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SVEUČILIŠTE U RIJECI 

UČITELJSKI FAKULTET U RIJECI 

Odbor  za osiguravanje i unapređivanje kvalitete  

Rijeka, 23. veljače 2018. god. 

 

 

      

FAKULTETSKOM VIJEĆU 

     UČITELJSKOG FAKULTETA U RIJECI 

 

 

 

Predmet: Izvješće o radu Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Učiteljskoga     

                 fakulteta u Rijeci, za 2017. godinu 

 

 

            Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Učiteljskog fakulteta u Rijeci je od 

konstituiranja u sadašnjem sastavu planirao strategije unapređivanja kvalitete te organizirao i 

provodio postupke vrednovanja kvalitete surađujući s Upravom Učiteljskog fakulteta, Odborom 

za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci i sveučilišnim Centrom za unapređivanje kvalitete.   

            Odbor djeluje u novom sastavu: doc. dr. sc. Biljana Trajkovski, predstavnica Katedre za 

metodiku nastavnih predmeta prirodnih i društvenih znanosti, doc. dr. sc. Nataša Vlah, 

predstavnica Katedre za obrazovne znanosti, doc. dr. sc. Maja Opašić predstavnik Katedre za 

metodiku humanističkih znanosti i umjetnosti, izv. prof.. dr. sc. Željko Boneta, predstavnik 

Uprave Fakulteta, Daniela Uzelac, dipl. oec., predstavnik Stručne službe, Ivana Jurjević 

Jovanović, mag. prim. educ., predstavnica vanjskih korisnika. Od 9. siječnja 2017. godine 

Odboru se priključila nova članica, Jasna Šverko, mag. rehab. educ., u svojstvu predstavnice  

vanjskih korisnika. Predstavnica studenata je najprije bila Antonija Škorić koja je zamrznula 

status studenta zbog trudnoće. Najavljena je nakon nje predstavnica Studentskog zbora Antonia 

Čančar.  

         Tijekom izvještajnog razdoblja Odbor je održao tri sjednice (16. siječnja 2017.,  10. travnja 

2017. i 18. rujna 2017.) na kojima se raspravljalo o aktualnim pitanjima kvalitete studiranja na 

sastavnici, poput informacije da je Učiteljski fakultet opetovano proglašen sastavnicom 

Sveučilišta u Rijeci s najvećim zadovoljstvom studenata kvalitetom studiranja i izvješća 

anketiranja zimskog semestra akademske 2016./2017. godine. Provedena anketa o kvaliteti 
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studiranja je imala zadovoljavajuću izlaznost studenata, a raspravljalo se o različitim aspektima  

studentskog anketiranja nastave. Raspravljalo se o planovima aktivnosti Odbora za naredni 

ciklus. Predsjednica Odbora prenijela je ostalim članovima najvažnije informacije sa sjednica 

Sveučilišnog odbora za kvalitetu i sastanaka s Upravom fakulteta. Odbor je najavio od ožujka 

2018. početi s pripremama novog ciklusa anketiranja studentskog zadovoljstva nastavom.  

Prema čl. 10 Pravilnika o ustroju i načinu rada Odbora za upravljanje i unapređenje 

kvalitete Učiteljskog fakulteta u Rijeci, usvojeni su godišnji i dugoročni plan aktivnosti Odbora. 

Predsjednica odbora je na Fakultetskom vijeću Učiteljskog fakulteta u Rijeci  (109. sjednica  

održane 24. travnja 2017.)  prezentirala Priručnik na Fakultetskom vijeću prezentaciju Priručnika 

za kvalitetu studiranja Sveučilišta u Rijeci (izdanje rujan 2016.) i načinu njegove primjene kao i 

rezultate ankete studentskog vrednovanja nastave zimskog semestra akademske 2016./2017. 

godine. Članovi Odbora su, odlukom Dekanice fakulteta, imenovani u Povjerenstvo za dodjelu 

Nagrade za nastavnu izvrsnost za nastavnika znanstveno-nastavnih kao i nastavnih i suradničkih 

zvanja koji su analizirali pristiglu dokumentaciju i predlagali kandidate za nagradu. Članovi 

povjerenstva su bili doc. dr. sc. Nataša Vlah, doc. dr. sc. Maja Opašić, izv. prof.. dr. sc. Željko 

Boneta, Povjerenstvo je raspravljalo o kriterijima za nagradu za najboljeg nastavnika i zauzelo 

stav da bi bilo poželjno ubuduće u natječaju  diferencirati kategoriju predavača/viših predavača 

od kategorije asistenata. Odbor je također uključen u proces rekonstrukcije programa Učiteljskog 

studija na kojemu doprinosi prijedlozima i raspravama. Pri tome ima u vidu relevantne 

informacije o potrebama Učiteljskog studija temeljem povratnih informacija studenata iz ankete 

studentskog vrednovanja nastave (primjerice potreba za više praktične stručne nastave) i 

vanjskih dionika ustanove (primjerice potreba za boljim pisanim i jezičnim izražavanjem kod 

diplomiranih učitelja i odgajatelja te zabrinjavajuće niska motiviranost za polaganje stručnih 

ispita iz matematike kod diplomiranih učitelja). Tijekom izvještajnog razdoblja je izdano 5 (pet) 

potvrda o provedenom institucijskom istraživanju kvalitete nastavnog rada temeljem ocjena 

studentske ankete.  

                                                                         Predsjednica Odbora doc. dr. sc. Nataša Vlah 

                                                                                  ________________________ 


