
ZAPISNIK  

 

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

Rijeci održane 17. rujna 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.  

 

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

sljedeći dnevni red:  

1.  Usvajanje Zapisnika 55. sjednice 

2. Informacije predsjednice Odbora 

3. Analiza studentske evaluacije nastave u ljetnom semestru akademske 2018./2019. 

godine 

4. Izvješće završenih studenata u ak. g. 2017./2018. godini 

5. Unutarnja prosudba sustava za kvalitetu na UFRI 

6. Prijedlog lektoriranja završnih i diplomskih radova na UFRI 

7. Razno 

 

Zaključci 56. sjednice:  

 

Ad 1)  Dnevni red i Zapisnik 55. sjednice su prihvaćeni. 

 

Ad 2) Predsjednica Odbora je informirala članove da je zadnjem tjednu nastave 2018./2019., 

uz užu suradnju s ISVU koordinatoricom Danielom Uzelac i predstavnicom studenata 

Monikom Magdić, vodila i koordinirala provedbu ankete studentske evaluacije ljetnog 

semestra. Odbor je informiran o prisustvovanju predsjednice Odbora i nekih članova Uprave 

na radionici Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci koja je 

održana 10. srpnja 2019. i kojoj su teme bile upoznavanje s novim Standardima i smjernicama 

za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) te procedurom 

provedbe unutarnje prosudbe s naglaskom na postupak samoanalize.  

 

Ad 3) Predsjednica Odbora je izvjestila kako je bilo neophodno na zadnji dan ankete dodatno 

poticati nastavnike da motiviraju studente na izlaznost jer je u zadnjem danu evaluacije 

izlaznost bila zadovoljavajuća samo na jednom predmetu i to samo na onom gdje je nastavnik 

osigurao studentima vrijeme potrebno za neometanu i neovisnu evaluaciju putem vlastitih 

mobilnih uređaja. Prema dobivenim rezultatima ankete studentske evaluacije nastave je gotovo 

pola kolegija imalo nedovoljnu izlaznost na anketama studentske evaluacije nastave. U tom 

smislu se predlaže da Odbor zaključi preporuku svim nastavnicima da u svojim silabusima 

predvide zadnji sat nastave kao evaluacijski sat kada će studentima omogućiti neometano 

evaluiranje nastave putem svojih elektroničkih uređaja. Prema rezultatima koji imaju 

zadovoljavajuću izlaznost, rezultati su uglavnom zadovoljavajući. Osim navedenog, u raspravi 

se predlaže da za one nastavnike za koje studenti opetovano ističu elemente u održavanju 



nastave koji su podložni pozitivnoj korekciji,  ubuduće u samoevaluaciji osim dekanice i 

prodekanice prisustvuju i predsjednik odbora i šef katedre s isključivim ciljem 

koelgijalne podrške u usvajanju adekvatnih standarda u održavanju nastave i 

komunikaciji prema studentima.  

 

Ad 4) Predsjednica je Odbor izvjestila o rezultatima izvješća završenih studenata u ak. g. 

2017./2018. godini. Istaknuta su dva područja u kojem treba unaprijediti studijske programe, 

prema mišljenju završenih studenata: ponuda izbornih kolegija i mogućnost stjecanja 

praktičnih kompetencija. Zaključeno da će cjelokupno izvješće biti postavljeno na web 

stranicu UFRI. 

 

Ad 5) Predsjednica Odbora izvještava da je prema odluci Rektorice od 28.svibnja 2019. UFRI 

u planu unutarnjeg sustava kvalitete. Isti će se provesti na našem fakultetu ovisno o dinamici 

pripreme ili tijekom prosinca 2019. Ili tijekom siječnja 2010. Svi su djelatnici fakulteta dužni 

sudjelovati u tome, posebna zadaća je na Upravi i Odboru za kvalitetu da pripremi 

samoevaluacijsko izvješće i organizira dolazak povjerenstva za evaluaciju. Odbor zaključuje 

da predsjednici Odbora povjerava ulogu predstavljanja odbora u pripremi dokumenata 

samoevaluacije.  

 

Ad 6) Prema prijedlogu doc.dr.sc. Maje Opašić raspravlja se o potrebi obaveznog lektoriranja 

završnih i diplomskih radova. Stav predsjednice Odbora je da bi to bilo potrebno nekoliko 

razloga koji su uvažani te da se zaključno daje preporuka Upravi osnovati radnu skupinu 

za razmatranje uvođenja prakse obaveznog lektiriranja završnih i diplomskih radova.  

Rasprava se odvijala u smejru da nastavnici mentori nisu lektori, a nisu niti u mogućnosti 

obvezati studenta da rad podvrgne stručnom lektoriranju ukoliko uoče veće nepravilnosti. Svi 

diplomski i završni radovi će ostati kao pisani trag produkcije UFRI i bitno je zato o ovoj temi 

i dalje raspravljati, osobito o aspektu troška kojeg bi student imao u vezi toga.  

 

Ad7) Predstavnica doc.dr.sc. Maja Opašić predlaže da se Upute za pisanje diplomskog rada 

koje su postavljene na web stranici fakulteta podvrgnu stručnoj lektorskoj obradi što je 

zaključkom Odbora također prihvaćeno kao prijedlog.   

 

 

  

. 

                                                                          Zapisnik sastavila predsjednica Odbora: 

 

                                                                                           izv. prof. dr. sc. Nataša Vlah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


