
 

 

                                               ZAPISNIK 

sa 38. sjednice Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Učiteljskog fakulteta u Rijeci 

održane 12. siječnja 2015. godine. 

 

Nazočni: 

- predstavnica Katedre za metodiku nastavnih predmeta prirodnih i društvenih znanosti dr. sc. 

Jasminka Mezak, v. predavač, predstavnica Katedre za obrazovne znanosti, doc. dr. sc. Sanja 

Tatalović Vorkapić,  predstavnik Katedre za metodiku humanističkih znanosti i umjetnosti 

doc. dr. sc. Marinko Lazzarich, predstavnica Uprave Fakulteta, doc. dr. sc. Petra Pejić Papak, 

predstavnik Stručne službe, Veljko Grozdanić, dipl.iur., predstavnica Studentskog zbora, 

Doria Vojnović, vanjske predstavnice, Jasna Vukonić-Žunić, prof. i Davorka Guštin, prof.  

Nazočna i koordinatorica za ISVU sustav, Daniela Uzelac.   

 

          Dnevni red: 

1. Prihvaćanje Zapisnika sa sjednice Odbora održane 8. prosinca 2014. god.  

2. Prihvaćanje dnevnog reda 38. sjednice  

3. Studentska evaluacija nastave na kraju zimskoga semestra ak. 2014./'15. god. 

4. Priprema za Unutarnju prosudbu sustava za kvalitetu Učiteljskog fakulteta u Rijeci 

5. Godišnje izvješće o radu Odbora 

6. Razno 

 

AD 1)   Zapisnik 37. sjednice Odbora, održane 8. prosinca 2014. Godine, jednoglasno je 

prihvaćen. 

  



AD 2)  Članovi su prihvatili ponuđeni dnevni red 38. sjednice Odbora. 

AD 3)  Na sastanku je dogovoren hodogram aktivnosti provedbe studentske evaluacije 

nastave krajem zimskoga semestra. Budući da nastava završava 28. siječnja, anketa će za 

studente biti otvorena u razdoblju od 19.-31. siječnja. Po završetku ispitnih rokova nastavnici 

će dobiti povratnu informaciju o rezultatima evaluacije, 1. ožujka. Asistente koji nisu 

uključeni u ISVU sustav studenti će evaluirati na zadnjem nastavnom satu na anketnim 

listićima. 

AD 4)  Sudionici sastanka raspravljali su o završnoj inačici izvješća za unutarnju prosudbu 

sustava za kvalitetu Učiteljskog fakulteta koja se mora 16. siječnja dostaviti sveučilišnome 

Centru za osiguravanje i unapređivanje kvalitete, uoči dogovorenog audita u veljači. Članovi 

su se složili kako sadržaj izvješća oslikava realno stanje sustava za kvalitetu Fakulteta. 

AD 5)  Članovi Odbora prihvatili su Godišnje izvješće o radu Odbora za osiguravanje i 

unapređivanje kvalitete Učiteljskog fakulteta te će ono biti proslijeđeno na potvrdu 

Fakultetskom vijeću. 

AD 6) Pod ovom točkom promišljalo se o protokolu provedbe redovitog izvješća nastavnika o 

provedenoj nastavi krajem semestra. Usuglašen je stav da će nastavnici ispunjeni obrazac, 

dostupan na web-stranici Fakulteta, predati šeficama katedre koje će se na sastancima katedri 

inicirati raspravu o mogućnostima unapređivanja nastavnih aktivnosti. Zbog povjerljivosti 

podataka, uvid u sadržaj samoevaluacije imat će samo šefice triju katedri. 

 

        U Rijeci, 25. siječnja 2015. 

 

             Zapisničar:                                                                     Predsjednik Odbora: 

doc. dr. sc. Marinko Lazzarich                                            doc. dr. sc. Marinko Lazzarich 

 


