
 

               Zapisnik 42. sjednice Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete      

                    Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 24. rujna 2015. godine 
 

 

          Prisutni: doc. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić – predstavnica Katedre za obrazovne znanosti, dr. sc. 

Jasminka Mezak, v. predavač - predstavnica Katedre za metodiku nastavnih predmeta prirodnih i društvenih 

znanosti, Veljko Grozdanić, dipl.iur. – predstavnik Stručne službe. 

          Opravdano odsutni: doc. dr. sc. Petra Pejić Papak – predstavnica Uprave, vanjska predstavnica Davorka 

Guštin, prof. te Doria Vojnović, predstavnice Studentskog zbora.  

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

 

          Dnevni red:  

     1. Prihvaćanje Zapisnika sa 41. sjednice Odbora održane 18. svibnja 2015. god.  

     2. Prihvaćanje dnevnog reda 42. sastanka  

     3. Rasprava o Godišnjem izvješću o radu Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete         

         Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci, za akademsku 2014./2015. god. 

     4. Dogovor o izboru člana/ice vanjskih dionika u sastav Odbora za kvalitetu UFRI-a 

     4. Razno  

 

Ad 1)  Zapisnik 41. sjednice Odbora jednoglasno je prihvaćen. 

 

Ad 2)  Članovi Odbora su prihvatili ponuđeni dnevni red, bez ikakvih dopuna. 

 

Ad 3)   Raspravljajući o sadržaju Godišnjega izvješća Odbora za osiguravanje kvalitete    

Učiteljskoga fakulteta za ak. 2014./2015. godinu, sudionici sastanka su se složili kako izvješćem valja 

obuhvatiti najvažnije aktivnosti  i odluke koje je Odbor izvršio u protekloj godini, poput aktualnih pitanja u 

sklopu kvalitete studiranja na sastavnici, planu aktivnosti Odbora za naredni ciklus, samoanalizi Učiteljskog 

fakulteta i provedenoj unutarnjoj prosudbi sustava za kvalitetu. 

 

Ad 4)  Budući da je članica Odbora Jasna Vukonić-Žunić iz opravdanih razloga odstupila iz      

članstva ovog savjetodavnoga tijela, raspravljalo se o mogućnostima popunjavanja sastava Odbora vanjskim 

dionikom/com iz područja razredne nastave. Dogovoreno je da se uputi zamolba čelništvu riječke podružnice 

Agencije za odgoj i obrazovanje za delegiranjem djelatnika/ice koji bi popunio saziv Odbora za kvalitetu po 

odlasku bivše članice, više savjetnice za razrednu nastavu. 

 

Ad 5)  Pod točkom Razno bilo je riječi o studentskom vrednovanju nastave u novoj akademskoj godini, 

obrascu Izvješća nastavnika o provedenoj nastavi, predstojećoj konferenciji Hrvatskog kvalifikacijskog okvira 

u prostorima Sveučilišnoga kampusa te o uputama o završnim i diplomskim radovima sustava Turnitin, koje 

bi valjalo korigirati i pojasniti kako bi se izbjegle moguće nejasnoće i nedoumice. 

            Članica Odbora, docentica Sanja Tatalović Vorkapić, problematizirala je pitanje članstva                 

      vanjske dionice iz područja predškolskoga odgoja, zbog međusobne suradnje Fakulteta i         

      odgojnih ustanova te potreba tržišta rada. Budući da opseg poslova kolegice Davorke Guštin,   

      koja je prešla iz Agencije za odgoj i obrazovanje u Dječji vrtić Rijeka smanjen, jer        

      djelatnošću ove ustanove nisu obuhvaćeni i privatni vrtići u gradu Rijeci, s kojima Učiteljski   

      fakultet dobro surađuje, valjalo bi razmisliti što se može učiniti po tom pitanju. 

 

 

        U Rijeci, 30. rujna 2015. 

                   Zapisničar:                                                                     Predsjednik Odbora: 

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


