
                                                   ZAPISNIK 

sa 40. sjednice Odbora za osiguranje i unapređenje kvalitete Učiteljskog fakulteta u Rijeci održane 

30. ožujka 2015. godine s početkom u 12,30 sati. 

 

Nazočni: 

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

Jasminka Mezak, v. predavač,  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. 

Opravdano odsutni: predstavnica Katedre za obrazovne znanosti, doc. dr. sc. Sanja Tatalović 

Vorkapić, predstavnica Studentskog zbora, Doria Vojnović, vanjske predstavnice, Jasna Vukonić-

Žunić, mag. edu. i Davorka Guštin, prof.  

          Sjednicu je sazvao predsjednik Odbora, doc. dr. sc. Marinko Lazzarich, predloživši sljedeći 

          Dnevni red:  

1. Prihvaćanje Zapisnika sa sjednice Odbora održane 10. veljače 2014. god.  

2. Prihvaćanje dnevnog reda 40. sjednice  

3. Izvješće povjerenstva za Unutarnju prosudbu sustava za kvalitetu Učiteljskog fakulteta u Rijeci 

4. Izvješće o rezultatima studentske evaluacije nastave u zimskom semestru ak. 2014./'15. god. 

5. Izvješće o samovrednovanje sustava za kvalitetu Učiteljskog fakulteta u Rijeci za 2014. god. 

6. Razno  

 

Ad 1) Na početku sastanka prihvaćen je Zapisnik 39. sjednice Odbora. 

 

Ad 2) Članovi Odbora jednoglasno su prihvatili ponuđeni dnevni red sastanka. 

 



Ad 3) U Izvješću unutarnje prosudbe sustava za kvalitetu Učiteljskog fakulteta koje je poslao 

sveučilišni Centar za kvalitetu zamijećene su greške na koje bi Odbor za kvalitetu u suglasju s 

Upravom trebao reagirati te ih ispraviti i dostaviti navedenom tijelu do 15. travnja 2015. godine. 

 

Ad. 4) Predsjednik Odbora izrazio je svoje zadovoljstvo pozitivnim rezultatima studentske ankete 

na kraju zimskoga semestra. Zadržan je visoki trend ocjenjivanja nastavnoga rada nastavnika svih 

studija na Fakultetu. Za razliku od prethodne evaluacije, niti jedan kolegij nije vrednovan 

negativnom ocjenom (ispod 3,00), što je pokazatelj kvalitetnog rada naših djelatnika i dobre 

suradnje sa studentima. Raspravljalo se o mogućnosti organiziranja zajedničkoga susreta 

nastavnika i studenata na kojem bi se diseminirali rezultati evaluacije, kako bi studenti osvijestili 

važnost ankete, čime bi se izbjegao formalizam u važnom segmentu razvijanja kvalitete nastave 

na sastavnici. 

 

Ad 5) Članstvo Odbora informirano je o samovrednovanju sustava za kvalitetu Učiteljskoga 

fakulteta za 2014. godinu. Ispunjeni je obrazac poslan Centru za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci, što 

je bila obveza svih sastavnica u mjesecu ožujku. Na sjednici Sveučilišnoga odbora za kvalitetu 

naglašeno je kako će ubuduće samovrednovanje sastavnica biti povezano s akcijskim planom i 

strategijom sastavnice, te će se u izvješćima bilježiti samo unapređenja sustava, bez nepotrebnih 

ponavljanja već provedenih aktivnosti. 

 

Ad 6) Pod ovom točkom nije bilo novih obavijesti. 

 

 

             U Rijeci, 21. travnja 2015. 

 

             Zapisničar:                                                                     Predsjednik Odbora: 

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

 

 


