
ZAPISNIK  

 

          48. sjednice Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitet Učiteljskog fakulteta u Rijeci održane 10. travnja 

2017. godine s početkom u 12,30 sati. 

 

          Prisutni: predstavnica Katedre za obrazovne znanosti i predsjednica Odbora doc. dr.sc. Nataša Vlah, predstavnik 

Uprave Fakulteta izv.prof.dr.sc. Željko Boneta, predstavnica stručne službe Daniela Uzelac, dipl.oecc, vanjska 

suradnica Ivana Jurjević Jovanović, mag. prim. educ., vanjska suradnica Jasna Šverko, mag. edu. reh., predstavnica 

Katedre za metodiku humanističkih znanosti i umjetnosti doc. dr. sc. Maja Opašić te predstavnica Katedre za 

metodiku nastavnih predmeta prirodnih i društvenih znanosti doc.dr.sc. Biljana Trajkovski. 

Odsutni: predstavnica Studentskog zbora Antonia Čančar  

Zapisnik je pripremila: doc. dr. sc. Nataša Vlah 

 

          Sjednicu je sazvala predsjednica Odbora doc. dr.sc. Nataša Vlah, predloživši sljedeći dnevni red:  

1. Prihvaćanje dnevnog reda 48. sjednice 

2. Usvajanje zapisnika sa 47. sjednice 

3. Informacije o aktivnostima između dvije sjednice 

4. Izvješće o evaluaciji nastave u zimskom semestru akademske 2016./2017. godine. 

5. Dugoročni trogodišnji akcijski plan Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Učiteljskog fakulteta u 

razdoblju od 2017. do 2019. 

6. Promjene u članstvu Odbora 

7. Razno 

 

 

Zaključci 48. sjednice:  

 

Ad 1)  i Ad 2) Dnevni red je prihvaćen s izmjenom da je točka 6) uvrštena prije svih ostalih, te je Zapisnik 47. 

sjednice jednoglasno je prihvaćen. 

 

Ad 3)  Predsjedica je informirala članove Odbora o tome da je dekanica Učiteljskog fakulteta izv.prof.dr.sc. Lidija 

Vujičić temeljem Odluke o kriterijima za dodjelu nagrade za nastavnu izvrsnost u akademskoj godini 2016./2017. 

Sveučilišta u Rijeci odredila članove Povjerenstva za prijedlog nagrade jednom nastavniku u znanstveno-nastavno 

zvanje i jednom nastavniku u suradničko zvanje. Povjerenstvo su činili članovi Odbora doc. dr.sc. Nataša Vlah, 

izv.prof.dr.sc. Željko Boneta i doc. dr. sc. Maja Opašić koji su nakon analiziranja uvjeta i svih kriterija kandidata 

dekanici dali prijedloge o najuspješnijim kandidatima.  

 

Također, članovi su informirani da je doc. dr.sc. Nataša Vlah je 3. travnja 2017. sudjelovala u Odboru za osiguravanje 

u unapređivanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci na kojemu je iskazala  stav da bi ubuduće u kriterijima za nagradu za 

najboljeg nastavika bilo poželjno diferencirati kategoriju predavača/viših predavača od kategorije asistenata te je 

podržala inicijativu za izradu Pravilnika o kriterijima nagrađivanja nastavnika kojim će biti transparentnije i jasnije 

razrađeni kriteriji na Sveučilištu. Prema rezultatima ankete studentskog zadovoljstva na Sveučilištu u Rijeci je i ove 

godine Učiteljski fakultet najbolje ocijenjen na svim česticama ankete.  

 

Ad 4) Predsjednica Odbora je članovima Odbora prezentirala rezultate studentske evaluacije zimskog semestra 

akademske 2016./2017. godine. Provedena je rasprava o različitim apektima dobrih i loših strana anketiranja.  

 

Ad 5) Predloženo je da svi članovi Odbora participiraju u izradi trogodišnjeg plana svojim prijedlozima postavljajući 

ciljeve i indikatore njihove realizacije te je dogovoren rok za online komunikaciju slanjem prijedloga predsjednici 

Odbora. Naredna sjednica na kojoj bi plan bio definiran će se održati u rujnu 2017. godine. 

 

Ad 6) Vanjska suradnica Jasna Šverko, mag. edu. eh. je predložila da radi radnih obaveza u Agenciji za odgoj i 

obrazovanje da se sastanci Odbora ubuduće dogovaraju u 13,30 što je jednoglasno prihvaćeno. Doc.dr.sc. Biljana 

Trajkovski ističe vrijednim prijedlog vanjske suradnice Ivane Jurjević Jovanović, mag. prim. educ.da se za sljedeći 

sastanak planira jedna točka dnevnog reda refleksije vanjskih suradnica o uočenim kompetencijama/ishodima učenja 

naših studenata i njihovom primjenom u praksi, što je također prihvaćeno. 

 


