
 

                                              ZAPISNIK   

 

        45. sjednice Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitet Učiteljskog fakulteta u Rijeci 

održane 9. svibnja 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., vanjska suradnica Ivana Jurjević Jovanović, magistra 

primarnog obrazovanja i predstavnica Studentskog zbora, Doria Vojnović. Na sastanku nazočna i Danijela Uzelac, 

koordinatorica za ISVU sustav. 

          Opravdano odsutna: Davorka Guštin, prof.  

          Sjednicu je sazvao predsjednik Odbora, doc. dr. sc. Marinko Lazzarich, predloživši dnevni red koji je proširen točkom 

o provedbi istraživanja zadovoljstva diplomiranih studenata. 

 

Dnevni red:  

      

1.  Usvajanje Zapisnika 44. sjednice Odbora za kvalitetu, održane 22. 2. 2016. 

2.  Usvajanje Dnevnog reda 45. sjednice Odbora 

3.  Informacije o aktivnostima Sveučilišnog odbora za kvalitetu  

4.  Priprema za studentsku evaluaciju nastave na kraju ljetnoga semestra ak. 2015./2016. god.  

5.  Provedba novog ciklusa istraživanja zadovoljstva studijem diplomiranih studenata  

6.  Razno 

 

Ad 1)  Zapisnik 44. sjednice Odbora za kvalitetu jednoglasno je prihvaćen. 

 

Ad 2)  Članovi Odbora su prihvatili ponuđeni dnevni red. 

Ad 3)  Ukratko je podneseno izvješće o radu Sveučilišnoga odbora za kvalitetu: mjerama za unapređivanje kvalitete 

studiranja na Sveučilištu, indeksu zadovoljstva studenata završnih studija u prošloj akademskoj godini te o prijedlogu Senata 

o izboru najbolje ocijenjenoga nastavnika u ak. 2014./2015. godini. 

 

Ad 4)  Dogovoren je hodogram aktivnosti uoči studentske evaluacije nastave krajem ljetnoga semestra ak. 2015./2016. 

godine. Anketa će u ISVU sustavu biti otvorena za studente u razdoblju od 1. do 10. lipnja, u zadnjem tjednu nastave, a 

prije završnih ispita. Osim nastavnoga osoblja anketom će biti obuhvaćeni i asistenti. Koordinatorica za ISVU sustav 

Danijela Uzelac je upozorila kako se anketa usložnjuje da bi objedinila osobe koje drže predavanja, vježbe i seminare. 

Povratna informacija profesorima bit će po završetku ispitnih rokova, 1. rujna. 

 

Ad 5)  U pripremi je novi ciklus provjere zadovoljstva studenata studijem. U suradnji sa Studentskom službom Fakulteta 

provest će se evaluacija studenata završnih studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje i Učiteljski studij. Po naputku 

Centra za osiguravanje i unapređivanje kvalitete evaluacija će se provesti u dva navrata: u sedmom i devetom 

mjesecu, neposredno po završetku obrana završnih i diplomskih radova studenata Učiteljskoga fakulteta. 

 

Ad 6) Članovi su raspravljali o nezainteresiranosti studenata za izvannastavne aktivnosti, sudjelovanju i nazočnosti na 

radionicama i seminarima raznih simpozija, stručnih i znanstvenih skupova koji se održavaju u prostorima Sveučilišnoga 

kampusa. Bilo je riječi i o Europskim 

sveučilišnim igrama koje će se održati u srpnju u Rijeci i u Zagrebu. 

 

 

          U Rijeci, 25. lipnja 2015. 

                   Zapisničar:                                                                     Predsjednik Odbora: 

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

 

 

 


