
                                       ZAPISNIK   

 

          46. sjednice Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitet Učiteljskog fakulteta u Rijeci održane 7. studenog 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., vanjske 

suradnice Ivana Jurjević Jovanović, magistra primarnog obrazovanja i Davorka Guštin, prof. te predstavnica Studentskog zbora, Doria Vojnović. Na 
sastanku nazočna i Danijela Uzelac, koordinatorica za ISVU sustav. 

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

1.  Usvajanje Zapisnika 45. sjednice Odbora za kvalitetu 

2.  Usvajanje Dnevnog reda 46. sjednice  

3. Godišnje izvješće o radu Odbora 

4. Izvješće o evaluaciji nastave u ljetnom semestru ak. 2015./2016. god. 

5. Obavijest o Konferenciji UNAPRORI 

6. Informacije o aktivnostima Sveučilišnog odbora za kvalitetu i novom Priručniku za kvalitetu     

    studiranja  

7. Promjene u članstvu Odbora 

8. Razno 

 

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

 

Ad 2)  Članovi Odbora su prihvatili ponuđeni dnevni red. 

 

Ad 3)  Članovi Odbora jednoglasno su prihvatili sadržaj Godišnjega izvješća o radu Odbora u ak. 2015./2016. godini, i ono će biti proslijeđeno 

Fakultetskome vijeću na potvrdu. 

 

Ad 4)  Studentska anketa u ljetnom semestru provedena je u razdoblju od 1.-10. lipnja 2016. godine. Odaziv studenata bio je nešto slabiji u odnosu na 

prethodne dvije ankete. Rezultatima možemo biti zadovoljni jer su ispitanici visoko vrednovali rad nastavnika (srednja ocjena 4,556).  

Koordinatorica za ISVU sustav, Daniela Uzelac, je naglasila kako se anketa zbog uvrštavanja asistenata usložnjavala što je vjerojatno rezultiralo 

slabijim odazivom ispitanika. Studentica Doria Vojnović je navela određenu pasivnost studenata jer su o svemu bili detalnjo obavješteni. Članstvo je 

zaključilo da se treba vratiti ba provjereni sustav ispitivanja studentskoga zadovoljstva. Utvrđen je termin sljedeće ankete u zimskom semestru ak. 

2016./2017. godine - provest će se u razdoblju od 20. do 29. siječnja 2017. godine. 

 

Ad 5)  U sklopu ove točke iznesene su osnovne informacije o Konferenciji UNAPRORI (Unapređivanje postupka vrednovanja programa na Sveučilištu 

u Rijeci), održanoj 7. rujna ove godine: o trendovima u visokom obrazovanju, akreditaciji i vrednovanju programa na Sveučilištu, prijedlogu standarda 

zanimanja i programu cjeloživotnoga učenja. 

 

Ad 6)  Predsjednik Odbora prenio je osnovne obavijesti sa sjednice Sveučilišnog odbora za kvalitetu i upoznao članstvo s promjenama i dopunama u 

novom Priručniku za kvalitetu kojim je usklađen s novim standardima ESG-a. Osnovna svrha priručnika jest podrška sveučilišnim sastavnicama u 

osiguravanju kvalitete nastave. Uređen je i razrađen postupak unutarnje  

prosudbe, a na kraju dokumenta su privitci, linkovi i upute za samovrednovanje, s naputcima za suradničku procjenu i matricama odgovornosti. 

Priručnik je predviđen kao mrežni dokument. 

 

Ad 7)  Budući da mandat većine članova Odbora završava u prosincu ove godine, razgovaralo se o predstojećim promjenama članstva ovoga 

savjetodavnoga tijela. Većina se složila kako bi trebalo pojednostaviti proceduru izbora članova te da postoje opravdani razlozi za korekcijom  

fakultetskog Pravilnika. Prijedlog za navedenim promjenama bit će iznesen na predstojećem Fakultetskom vijeću. Predstavnica Studentskoga zbora, 

Doria Vojnović, predložila je novu  

predstavnicu u članstvu Odbora - Antoniju Škorić, studenticu prve godine Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. 

 

Ad 8)  Predsjednik Odbora izvijestio je sudionike sastanka o realizaciji programa Tematskoga vrednovanja diplomskih studija u sklopu kojeg je na 

račun Fakulteta položen honorar od tisuću kuna koji će biti utrošen na nabavku ispitne literature. 

 

          U Rijeci, 25. studenog 2016. 

                   Zapisničar:                                                                    Predsjednik Odbora: 

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

                                                                                    
                                           

 


