
 

                                              ZAPISNIK   

 

        44. Sjednice Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitet Učiteljskog fakulteta u Rijeci 

održane 22. veljače 2016. godine s početkom u 12,00 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, 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 te vanjska suradnica Davorka Guštin, prof.  

          Opravdano odsutna: Ivana Jurjević Jovanović, magistra primarnog obrazovanja i predstavnica Studentskog zbora, Doria Vojnović.  

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

 

Dnevni red:  
      

1.  Usvajanje Zapisnika 43. sjednice Odbora za kvalitetu, održane 7. 12. 2015. 

2.  Usvajanje Dnevnog reda 44. Sjednice Odbora 

3.  Informacije o aktivnostima Sveučilišnog odbora za kvalitetu i Stručnoga vijeća Centra za studije 

4.  Priprema novog ciklusa suradničke procjene  

5.  Rasprava o Strateškom programu znanstvenih istraživanja UFRI-a 

6.  Razno 

 

 

Ad 1)  Zapisnik 43. Sjednice Odbora za kvalitetu jednoglasno je prihvaćen. 

 

Ad 2)  Članovi Odbora su prihvatili ponuđeni dnevni red. 

Ad 3)  Predsjednik Odbora prenio je ostalim članovima najvažnije informacije sa sjednica Sveučilišnog odbora za kvalitetu i Stručnog 

vijeća Centra za studije. Po završetku prvoga ciklusa unutarnje prosudbe sustava za kvalitetu sveučilišnih sastavnica izrađeno je zbirno 

izvješće s preporukama za naredni ciklus provjere sustava koji predstoji. Prezentirani su novi Standardi i smjernice za osiguravanje 

kvalitete u Europskom prostoru viskokog obrazovanja (ESG), s 10. Foruma za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju. 

          Voditeljica Centra za osiguravanje i unapređivanje kvalitete je prezentirala rezultate istraživanja provedenog u sklopu 

vrednovanja diplomskih studija te se raspravljalo o koracima koje valja poduzeti kako bi se povećala kvota diplomskih studija na 

riječkom Sveučilištu. Predstavnik Studentskoga zbora, Aleksandar Šušnjar, predložio je da se razvije procedura ispitivanja 

usklađenosti ECTS-a sa stvarnim opterećenjem studenata u nastavi jer studenti stalno upozoravaju na nesrazmjer u ovom segmentu 

studiranja. Stručno vijeće je sastavilo prijedlog mjera za osiguravanje i unapređivanje kvalitete na Sveučilištu, na razini preporuka. U 

pripremi je nova verzija priručnika za osiguravanje kvalitete na Sveučilištu u Rijeci, usklađenog s novim ESG smjernicama. 

 

Ad 4) Raspravljalo se o interesu djelatnika Fakulteta za provedbu suradničke procjene i u ljetnom semestru tekuće akademske godine. 

Članstvo se složilo kako bi postupak trebalo provoditi jednom godišnje ali svake godine u drugom semestru. Odlučeno je da će se 

dobivena financijska sredstva za projekt dodijeliti koordinatorici za organizaciju i realizaciju postupka suradničke procjene. 

           

Ad 5) 

Članovi Odbora razgovarali su o istraživačkim temama u razdoblju 2016.-2020. godine. Na FV-u je postavljeno pitanje dinamike i 

učestalosti provođenja SWOT analize - samo kada se priprema strategija znanstvenih istraživanja sastavnice ili češće? O tome je 

izrazio svoje mišljenje i Odbor. Nakon kratke rasprave zauzet je stav kako u ovom trenutku ne treba inzistirati na izradi nove analize, 

ali je riječ o važnom poslu koje djelatnici ustanove na čelu s prodekanom/icom za znanost trebaju izvršavati zadovoljavajućom 

dinamikom. 

 

 

Ad 6) Pod ovom točkom se razgovaralo o tekućim aktivnostima sveučilišne zajednice i Fakulteta. Na sjednici Stručnoga vijeća 

problematizirano je pitanje nagrađivanja djelatnika UNIRI-ja. Naime, dok se dodjeljuju godišnja priznanja i nagrade za znanstvenike, 

takva priznanje za nastavnike koji nisu u znanstvenim zvanjima ne postoje, što bi valjalo mijenjati. 

          Najavljen je novi ciklus studentske evaluacije krajem ljetnoga semestra. 

 

 
          U Rijeci, 10. ožujka 2016. 

 

             Zapisničar:                                                                     Predsjednik Odbora: 

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


