
ZAPISNIK  

 

          54. sjednice Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Učiteljskog fakulteta u 

Rijeci održane 11. ožujka 2019. godine u prostoriji 380, s početkom u 13,30 sati. 

 

          Prisutni: predstavnica Katedre za obrazovne znanosti i predsjednica Odbora izv. prof. dr. 

sc. Nataša Vlah, predstavnik Uprave Fakulteta izv. prof. dr. sc. Željko Boneta, predstavnica 

stručne službe Daniela Uzelac, predstavnica Katedre za metodike nastavnih predmeta prirodnih 

i društvenih znanosti izv. prof. dr. sc. Biljana Trajkovski, predstavnica Katedre za metodike 

nastavnih predmeta humanističkih znanosti i umjetnosti, doc. dr. sc. Maja Opašić, vanjska 

suradnica Ivana Jurjević Jovanović, magistra primarne edukacije, vanjska suradnica Jasna 

Šverko, magistra edukacijske rehabilitacije i predstavnica Studentskog zbora Monika Magdić.  

 

Zapisnik je pripremila: izv. prof. dr. sc. Nataša Vlah 

 

          Sjednicu je sazvala predsjednica Odbora izv. prof. dr.sc. Nataša Vlah, predloživši 

sljedeći dnevni red:  

1. Usvajanje Zapisnika 53. sjednice 

2. Informacije predsjednice Odbora 

3. Usvajanje Izvješća Odbora za proteklo razdoblje 

4.  Osvrt na rezultate studentskih evaluacija kvalitete nastave za zimski semestar akademske 

2018./2019. godine 

5. Prijedlog procedure provođenja studentskih evaluacija kvalitete nastave za ljetni semestar 

akademske 2018./2019. godine 

6.  Razno 

 

 

Zaključci 54. sjednice:  

 

Ad 1)  Dnevni red je prihvaćen te je Zapisnik 53. sjednice jednoglasno je prihvaćen. 

 

Ad 2) Predsjednica Odbora je izvjestila članove kako je sudjelovala na 39. Sjednici Odbora za 

osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci gdje je prezentiran plan unutarnje 

prosudbe prema kojemu je u akademskoj 2019./2020. godini planirano da, između šest 

sastavnica, Učiteljski fakultet bude evaluiran od strane Sveučilišta. U tom smislu će se održati 

radionice za Upravu fakulteta tijekom druge polovice lipnja 2019. radi pravovremene pripreme 

dokumentacije za samoanalizu.  

 

Ad 3)  Izvješće Odbora za kvalitetu za 2018. godinu je prema prijedlogu predsjednice Odbora 

usvojeno jednoglasno.  

 

AD 4) Prema izvješću predsjednice Odbora, studentska evaluacija kvalitete nastave za zimski 

semestar akademske 2018./2019. godine je provedena prema planu sa 52. Sjednice. Izlaznost 

studenata je bila zadovoljavajuća, a prosjek fakulteta u evaluacijama (za sve nastavnike na 

svom kolegijima) je 4,6 u rasponu između 1 i 5. Uvidom u kvalitativni dio odgovora koje su 

studenti davali kao evaluacije pojedinih kolegija, uočljivo je da studenti Učiteljskog fakulteta 

u Rijeci pohvaljuju organiziranost i dobre komunikacijske vještine kod nastavnika, dok su 



pojedina ponašanja nastavnika  koje sudenti uočavaju kao nekonstruktivna za postizanje ishoda 

učenja na studijima prenesena na sastanku kolegija Uprave fakulteta neposredno po uvidu 

predsjednice Odbora u iste. Odbor je informiran kako je dekanica Fakulteta, prema Priručniku 

o kvaliteti studiranja na Sveučilištu u Rijeci, obaviještena o slučajevima pojedinih nastavnika 

koji nisu zadovoljili na pojedinim česticama ili ukupnoj ocjeni, kako bi isti nastavnici u 

suglasju s odlukama dekanice proveli razgovor o unapređivanju svojih nastavničkih 

kompetencija i ispunili samoevaluacijski upitnik temeljem preporuke Priručnika. 

 

AD 5) Istaknut je problem koji se uočava tijekom zadnja dva ciklusa evaluacija, a odnosi se na 

nedostatan odaziv studenata na anketu tijekom zadnjeg tjedna nastave kada bi se ona trebala 

održavati. Provedena je konstruktivna diskusija o mogućnostima prevladavanja  problema i 

zaključeno je da će se na idućoj 55. sjednici donijeti odluka o eventualnoj promjeni dosadašnjeg 

modela anketiranja (u cilju svrsishodnosti anketiranja i etičke valjanosti postupka). S tim ciljem 

su predsjednica Odbora i predstavnica Studentskog zbora preuzele obvezu da se informiraju o 

mogućnostima i izvjeste Odbor o tome do sljedeće 55. sjednice. 

 

AD 6) Predstavnica Studentskog zbora je istaknula potrebu da studenti imaju uvid u to na koji 

način pojedini nastavnici mijenjaju svoja ponašanja koja su student istaknuli kao nepoželjna. 

U tom smislu je provedena diskusija u kojoj su pojedini članovi isticali svoja stajališta. 

  

. 

                                                                                                               Predsjednica Odbora: 

                                                                                                     izv. prof. dr. sc. Nataša Vlah 

 
 


