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Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete 
 
Sukladno čl. 12. Pravilnika o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Odjela 
za informatiku Sveučilišta u Rijeci od 10. svibnja 2013. godine, podnosimo 
 
IZVJEŠĆE O RADU Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Odjela 

za informatiku Sveučilišta u Rijeci 
 

za kalendarsku godinu 2019. 
 
 

1. Promjene u sastavu Odbora za kvalitetu 

Na 67. sjednici Vijeća Odjela za informatiku održanoj 27. lipnja 2019. godine kao 
predstavnik asistenata u Odboru za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta 
u Rijeci imenovana je Ivona Franković (umjesto dr. sc. Igora Juga). 

2. Tematske i ostale točke vijeća o kvaliteti nastave  

Na 60. sjednici Vijeća Odjela za informatiku od 31. siječnja 2019. usvojena su 
Izvješća o radu Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Odjela za 
informatiku za 2018. i Plan rada za 2019. godinu. Na istoj sjednici usvojen je 
revidirani nastavni plan i program Preddiplomskog studija informatike u čijoj je izradi 
sudjelovao i Odbor za kvalitetu. 

Na 68. sjednici Vijeća Odjela za informatiku od  18. srpnja 2019. godine imenovano 
je Povjerenstva za pripremu izvješća - samoanalize OIRI zbog Unutarnje prosudbe 
sustava za osiguravanje kvalitete. 

Na 72. sjednici Vijeća Odjela za informatiku od 31. listopada 2019. godine održana 
je tematska točka o osiguravanju i unapređivanju kvalitete nastave s temom: Mjere 
za poboljšanje učinkovitosti studiranja na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci 
poduzete u ak. god. 2018./2019. i planirane mjere za 2019./2020. Prezentirani su 
rezultati provedenih mjera i usvojeno je izvješće.  

Na 75. sjednici Vijeća Odjela za informatiku od 28. studenog 2019. godine usvojeno 
je Izvješće o samovrednovanju u postupku unutarnje prosudbe sustava osiguravanja 
kvalitete Odjela za informatiku, Sveučilišta u Rijeci. 

 

3. Vrednovanja nastave od strane studenata  

Provedeno je on-line vrednovanje nastave od strane studenata putem ISVU sustava 
za akademsku 2018./2019. godine. Za studente 1. godine preddiplomskih studija 
studentski predstavnik u Odboru za kvalitetu je održao kraće predavanje o 
provođenju studentske evaluacije o uspješnosti nastavnog procesa. Zbog većinom 
lošeg odaziva studenata, preporuča se da nastavnici koji to sami žele, organiziraju 
ispunjavanje anketa u zadnjem tjednu nastave.  
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4. Tematsko vrednovanje studija Odjela za informatiku 

Rezultati ankete o studentskom zadovoljstvu koju ispunjavaju diplomirani studenti 
po završetku preddiplomskog i diplomskog studija su i dalje slični rezultatima 
prethodnih godina, no općenito se ipak uočavaju više ocjene. Najniže su vrijednosti 
kod pitanja o stručnoj praksi, osposobljenosti za rad u struci te broju izbornih 
kolegija. U novim verzijama studijskih programa na diplomskoj i preddiplomskoj 
razini su uvažene primjedbe (studenti koji su ispunjavali ankete pohađali su studije 
prema starim verzijama). 

5. Priprema za Unutarnju prosudbe sustava za osiguravanje kvalitete. 

U radu Povjerenstva za pripremu izvješća - samoanalize Odjela za informatiku zbog 
Unutarnje prosudbe sustava za osiguravanje kvalitete sudjelovali su članovi Odbora 
za kvalitetu. 

6. Ostale aktivnosti članova Odbora 

Zamjenica pročelnice koja je predstavnik uprave u Odboru za kvalitetu,  sudjeluje u 
radu sjednica Stručnog vijeća Centra za studije te izvješćuje ostale članove Odbora 
o relevantnim temama i odlukama. 

Voditeljica Odbora za kvalitetu je urednica web stranica Odjela za informatiku te je 
koordinirala i izradu novog weba (dizajn je izradio student Odjela za informatiku). 

U suradnji s Uredom za karijere Sveučilišta u Rijeci vrednovala se stručna praksa koja 
je po prvi puta u akad. god. 2018./2019. bila organizirana za studente Diplomskog 
studija informatike.  

Odbor je sudjelovao u izradi izvješća o realizaciji akcijskog plana na temelju 
preporuke stručnog povjerenstva u postupku reakreditacije 2015. godine za 2018. 
godinu, izradi izvješća o provedbi Strategije u 2018. godini Odjela za informatiku po 
Strategiji Sveučilišta u Rijeci 2014.-2020., realizaciji provođenju i unaprjeđenju 
mjera za poboljšanje učinkovitosti studiranja na Odjelu za informatiku te ostalim 
aktivnostima Odjela vezanim uz unaprjeđenje nastavnog, znanstvenog i stručnog 
rada. 

 
 
Rijeka, 24. 1. 2020. 
 

Predsjednica Odbora za osiguravanje i unapređivanja kvalitete 
 
 
 

Prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić   


