
ZAPISNIK 

s 41. sjednice Odbora za osiguranje i unapređenje kvalitete Učiteljskog fakulteta u Rijeci održane 

18. svibnja 2015. godine s početkom u 13, 00 sati. 

 

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, vanjske predstavnice, Jasna Vukonić-Žunić, mag. edu. i Davorka Guštin, 

prof., 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. Na sjednici nazočna doc. dr. sc. Nataša Vlah. 

Opravdano odsutna: predstavnica Studentskog zbora, Doria Vojnović. 

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

 

          Dnevni red:  

 

1. Prihvaćanje Zapisnika sa sjednice Odbora održane 30. ožujka 2015. god.  

2. Prihvaćanje dnevnog reda 41. sjednice  

3. Aktivnostima u sklopu programa Suradnička procjena 

4. Mentorska podrška studentima 

5. Informacije o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru i projektu E-Quality  

6. Rasprava o prijedlogu promjena Pravilnika o studiranju 

7.  Razno  

 

 

 

Ad 1)   Predloženi Zapisnik 41. sjednice Odbora za kvalitetu jednoglasno je prihvaćen. 



 

Ad 2)   Na intervenciju nazočnih sudionika sastanka ponuđeni dnevni red proširen je dvjema novim 

točkama, informacijama o provedbi suradničke procjene na sastavnici i raspravom o predloženim 

promjenama Pravilnika o studiranju na Učiteljskom fakultetu u Rijeci. 

 

Ad 3)   Koordinatorica Projekta suradničke procjene za Učiteljski fakultet u Rijeci, docentica Sanja 

Tatalović Vorkapić, izvijestila je članove Odbora o provedenim aktivnostima u sklopu suradničke 

procjene nastavnoga rada na našoj sastavnici. Odazivom kandidata možemo biti veoma zadovoljni 

jer se u proces uključilo čak deset djelatnika (pet parova). Nakon provedbe u travnju I svibnju 

organiziran je zajednički sastanak na kojem se raspravljalo o iskustvima procesa peer view. 

Prijedlozi za dopunu i izmjenu pojedinih elemenata obrasca za suradničku procjenu proslijeđeni 

su projektnom timu koji ih je prihvatio i usvojio izmjenom obrasca. Iskustva nastavnika koji su 

sudjelovali u postupku procjene su pozitivna, a ispunjeni obrasci bit će pohranjeni u arhivu Odbora 

za kvalitetu. 

 

Ad 4)   U sklopu programskih ugovora održava se projekt Sveučilišta u Rijeci pod nazivom 

Mentorska podrška studentima. Docentica Nataša Vlah, promotorica projekta za našu sastavnicu, 

obavijestila je članstvo o brošuri za informiranje javnosti koja je predviđena da bude postavljena 

na web-stranice Odbora za kvalitetu po sastavnicama Sveučilišta, kako bi bila vidljiva za sve 

zainteresirane. Sudionici sastanka su se složili kako će se elektronska inačica brošure postaviti na 

stranice Odbora. 

 

Ad 5)  Predsjednik Odbora informirao je članstvo o aktivnostima Agencije za visoko obrazovanje 

glede novog ciklusa unapređivanja kvalitete studiranja u Hrvatskoj u odnosu na trendove u 

europskom prostoru visokog obrazovanja. Budući da sljedeće godine završava prvi ciklus sustava 

vanjskog vrednovanja započetog 2010.-te godine, planiraju se poboljšanja u novom ciklusu 

akreditacije visokih učilišta. Neke od mjera su: veći naglasak na sadržaju samih programa i 

njihovoj povezanosti s resursima, bolja prezentacija dokaza i podataka, pojednostavljenje procesa, 

kriterija i obrazaca, prilagodba za novi ESG i HKO, veća podrška Agencije, uvođenje prakse 

"pretposjeta", kao i u europskim sustavima itd. Izrađena je nova strategija ESG-a, i dokument će 

biti usvojen u svibnju 2015. god. Nova verzija ESG-a stavlja naglasak na jasno definiranim 



razinama odgovornosti, postojanju povratne informacije s tržištem rada, prepoznavanju 

individualnog uspjeha i dobre prakse te propisivanju sankcija za djelatnike i studente. ESG treba 

biti povezan s HKO-om. Hrvatski kvalifikacijski okvir propisuje korištenje ishoda učenja, ali po 

novom i opisnice razina. 

     Voditeljica Odjela za Hrvatski kvalifikacijski okvir, Biljana Birač, govorila je o razvoju HKO-

a i njegovom utjecaju na kvalitetu u visokom obrazovanju. Temeljna je svrha HKO-a povezivanje 

politike obrazovanja s politikom zapošljavanja u Hrvatskoj. Oznaka kvalitete na visokim 

učilištima poveziva je s EQF-om (Europskim kvalifikacijskim okvirom). Slijedi usklađivanje 

standarda zanimanja s potrebama tržišta rada.Registar kvalifikacija postoji u HKO-u, a novost je 

povezivanje ishoda učenja s ispitnim pitanjima, tj. sa standardima kvalifikacija. Prošle godine u 

lipnju imenovano je Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala, čija je osnovna djelatnost 

vrednovanje obrazovne politike u Republici Hrvtaskoj i zapošljavanje. Sektorska su vijeća 

izrađivala standarde zanimanja, dok se u registru HKO-a nalazi nacionalna baza kvalifikacija. 

Naglašeno je kako je HKO sustav u razvoju i kao takav, koristan za poslodavce i obrazovne 

ustanove. Postavljeno je pitanje koliko su visoka učilišta u Hrvatskoj napravila i rade li na 

standardu kvalifikacija za određena zanimanja. 

 

Ad 6)   Članovi Odbora raspravljali su o prijedlogu promjena Pravilnika o studiranju, ponajviše o 

izjednačavanju vrednovanja uspjeha preddiplomskih i diplomskih studija, po brojčanom sustavu. 

 

Ad 7)  Pod točkom Razno bilo je riječi o Dekanovoj nagradi, priznanju najuspješnijim redovitim 

studentima koje se jednom godišnje dodjeljuje najboljem student svakog studijskog programa na 

Fakultetu. 

 

             U Rijeci, 29. svibnja 2015. 

             Zapisničar:                                                                     Predsjednik Odbora: 

 

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

 


