
Građevinski fakultet u Rijeci 
 

IZVJEŠTAJ O RADU ODBORA ZA OSIGURAVANJE I UNAPRJEĐIVANJE KVALITETE od 1.1.2018. 

do 31.12.2018. godine 

Realizacija planiranih aktivnosti Odbora u 2018. godini: 
 

1. Plan provedbe aktivnosti vezanih uz SOK po Strategiji razvoja GF za razdoblje 2018. – 

2022.  – nije učinjeno 

2. Izrada novog Priručnika za kvalitetu studiranja na GF na osnovi novog Priručnika za 

kvalitetu studiranja Sveučilišta u Rijeci – Priručnik je usvojen na sjednici Odbora 7. 

ožujka 2018. godine 

3. Analiza provedenih aktivnosti i, prema potrebi, definiranje plana za aktivnosti koje nisu 

odrađene, temeljem preporuka Povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava kvalitete 

i Povjerenstva u postupku vanjske neovisne prosudbe sustava kvalitete – Izvještaj po 

planu aktivnosti temeljem preporuka Povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava 

kvalitete usvojen je na sjednici Odbora 12. veljače 2018. godine; Plan aktivnosti 

temeljem preporuka Povjerenstva u postupku vanjske neovisne prosudbe sustava 

kvalitete usvojen je na sjednici Odbora 22. svibnja 2018. godine 

4. Analiza izvještaja po Strategiji Sveučilišta 2014. - 2020. godine za 2017. godinu – 
Izvještaj je usvojen na sjednici Fakultetskog vijeća 15. veljače 2018. godine 

5. Analiza rezultata ispitivanja završenih studenata provedenog u akademskoj godini 
2016./2017. – provedena na sjednici Odbora 26. rujna 2018. godine 

6. Izmjene i dopune Pravilnika o studijima GF – novi Pravilnik o studijima GF usvojen je 
na sjednici Fakultetskog vijeća 20. rujna 2018. godine 

7. Samovrednovanje kvalitete studiranja – usvojeno na sjednici Fakultetskog vijeća 25. 

listopada 2018. godine 

8. Analiza rezultata studentskih anketa – provedena na sjednicama Odbora 22. svibnja 

2018. godine i 15. studenoga 2018. godine 

9. Analiza provedene suradničke procjene – provedena na sjednici Odbora 26. rujna 

2018. godine 

10. Analiza uvođenja sustava nastavnik-savjetnik – provedena na sjednici Odbora 26. rujna 

2018. godine 

11. Analiza uspješnosti studiranja i upisa u tekuću akademsku godinu – usvojena na 

elektronskoj sjednici Odbora 15. studenoga 2018. godine 

12. Priprema za unutarnju prosudbu SOK-a – plan provedbe aktivnosti usvojen je na 

sjednici Odbora 26. rujna 2018. godine 

 
 

 

 

 



Sjednice Odbora: 

Sjednica 18. 1. 2018. nije održana zbog nedostatka kvoruma. Predloženi dnevni red: 

1. Izvještaj o radu Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete u 2017. godini  
2. Plan aktivnosti Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete za 2018. godinu 
3. Izvještaj o radu Ureda za odnose sa studentima u 2017. godini 
4. Prijedlog Politike kvalitete Građevinskog fakulteta u Rijeci 
5. Priprema novog Priručnika za kvalitetu studiranja Građevinskog fakulteta u Rijeci 
6. Izvještaj sa zajedničke sjednice Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete 

Sveučilišta u Rijeci i Stručnog vijeća Centra za studije (Pravilnik o studijima Sveučilišta 
u Rijeci) 

7. Usvajanje prijedloga Potvrde o institucijskom vrednovanju rada nastavnika 
8. Razno 

 

Elektronska sjednica od 18. 1. 2018. do 22. 1. 2018. s dnevnim redom: 

1. Izvještaj o radu Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete u 2017. godini  
2. Plan aktivnosti Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete za 2018. godinu 
3. Izvještaj o radu Ureda za odnose sa studentima u 2017. godini 
4. Prijedlog Politike kvalitete Građevinskog fakulteta u Rijeci 
5. Usvajanje prijedloga Potvrde o institucijskom vrednovanju rada nastavnika 

 

Sjednica 12. 2. 2018. s dnevnim redom: 

1. Prijedlog novog Priručnika za kvalitetu Građevinskog fakulteta 
2. Izvještaj po Planu aktivnosti temeljem preporuka povjerenstva za unutarnju prosudbu 

2014. – 2017. 
3. Aneks Izvještaju o radu Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete - učinkovitost 
4. Razno 

 

Sjednica 7. 3. 2018. s dnevnim redom: 

1. Usvajanje Priručnika za kvalitetu Građevinskog fakulteta 
2. Potvrda o institucijskom istraživanju kvalitete rada nastavnice Lidije Pletenac 
3. Razno 

 

Sjednica 12. 4. 2018. s dnevnim redom: 

1. Prijedlog nastavnika za nagradu za nastavnu izvrsnost Sveučilišta 
 
Sjednica 22. 5. 2018. s dnevnim redom: 

1. Izvještaj o evaluaciji nastave u zimskom semestru akademske godine 2017./2018. 
2. Plan aktivnosti temeljem preporuka povjerenstva vanjske neovisne periodične 

prosudbe SOK-a za iduće razdoblje 
3. Razno 

 

Sjednica 26. 9. 2018. s dnevnim redom: 

1. Analiza anketa o sustavu Nastavnik - savjetnik 
2. Plan aktivnosti za sustav Nastavnik – savjetnik za ak. god. 2018./2019. 
3. Plan aktivnosti za Unutarnju prosudbu SOK 



4. Izvještaj o provedenoj suradničkoj procjeni u ak. god. 2017./2018. 
5. Prijedlog obveznika suradničke procjene 
6. Analiza rezultata anketa završenih studenata 
7. Razno. 

 
Sjednica 9. 11. 2018. nije održana zbog nedostatka kvoruma. Predloženi dnevni red: 

1. Izvještaj o uspješnosti studiranja u akademskoj godini 2017./2018. 
2. Plan aktivnosti za poboljšanje uspješnosti studiranja 
3. Izvještaj o evaluaciji nastave u akademskoj godini 2017./2018. 
4. Prijedlog unaprjeđenja sustava Nastavnik – savjetnik za studente preddiplomskih 

studija 
5. Prijedlog imenovanja nastavnika – savjetnika za studente preddiplomskih studija 
6. Razno 

 
Elektronska sjednica 14. 11. 2018. do 15. 11. 2018. s dnevnim redom: 

1. Izvještaj o uspješnosti studiranja u akademskoj godini 2017./2018. 
2. Plan aktivnosti za poboljšanje uspješnosti studiranja 
3. Izvještaj o evaluaciji nastave u akademskoj godini 2017./2018. 
4. Prijedlog unaprjeđenja sustava Nastavnik – savjetnik za studente preddiplomskih 

studija 
5. Prijedlog imenovanja nastavnika – savjetnika za studente preddiplomskih studija 

 

 
 

Na osnovi Izvještaja o radu Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete (dalje u tekstu: 

Odbor) za 2018. godinu napravljena je analiza učinkovitosti svake od provedenih aktivnosti:  

1. Plan provedbe aktivnosti vezanih uz SOK po Strategiji razvoja GF za razdoblje 2018. – 

2022.  

 Strategija je usvojena na Fakultetskom vijeću 15. veljače 2018. godine 

 plan provedbe aktivnosti vezanih uz SOK nije učinjen zbog velikog obima 

poslova vezanih uz izradu samoanalize za reakreditaciju i samovrednovanja za 

unutarnju prosudbu SOK-a 

 

2. Izrada novog Priručnika za kvalitetu studiranja na GF na osnovi novog Priručnika za 

kvalitetu studiranja Sveučilišta u Rijeci – Priručnik je usvojen na sjednici Odbora 7. 

ožujka 2018. godine 

 Fakultet temelji postupke osiguravanja kvalitete na Priručniku za kvalitetu 

studiranja Sveučilišta u Rijeci (izmijenjen 2016. godine) te poštujući standarde 

i smjernice ESG-a 

 usvojena je nova Politika kvalitete Fakulteta 

 definirani postupci i procedure u prethodnom Priručniku utjecali su na 

poboljšanje učinkovitosti uprave i službi Fakulteta te su u novom Priručniku 

neki postupci podrobnije definirani ili obnovljeni 



 

3. Analiza provedenih aktivnosti i, prema potrebi, definiranje plana za aktivnosti koje nisu 

odrađene, temeljem preporuka Povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava kvalitete i 

Povjerenstva u postupku vanjske neovisne prosudbe sustava kvalitete 

 u Izvještaju o provedenim aktivnostima prema planu aktivnosti temeljem 

preporuka Povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava kvalitete za razdoblje 

2014. – 2017. popisane su i detaljnije objašnjene provedene aktivnosti te 

analizirana njihova učinkovitost 

 izrađen je plan aktivnosti za iduće razdoblje temeljem preporuka Povjerenstva 

u postupku vanjske neovisne prosudbe sustava kvalitete 

  

4. Analiza izvještaja po Strategiji Sveučilišta 2014. - 2020. godine za 2017. godinu 

 izvještaj po Strategiji Sveučilišta 2014. – 2020. izradila je Uprava Fakulteta, a 

usvojen je od strane Fakultetskog vijeća 

 

5. Analiza rezultata ispitivanja završenih studenata provedenog u akademskoj godini 

2016./2017.  

 anketama zadovoljstva studijem odazvalo se 95% završenih studenata 

preddiplomskog studija i 100% završenih studenata diplomskog studija 

 indeks zadovoljstva studenata je 3,94 

 na osnovi rezultata anketa ustanovljeno je da su studenti manje zadovoljni 

sljedećim aspektima (ocjena manja od 3,5): 

- osposobljenošću za uključivanje u tržište rada 

- osposobljenošću za rad u struci 

- mogućnošću stjecanja praktičnih kompetencija 

 

6. Izmjene i dopune Pravilnika o studijima GF 

 izrađen je novi Pravilnik o studijima GF usklađen s Pravilnikom o studijima 

Sveučilišta 

 učinkovitost novog pravilnika moći će se ocijeniti nakon nekoliko godina 

implementacije 

 

7. Samovrednovanje kvalitete studiranja  

 samovrednovanje kvalitete GF provedeno je za potrebe Unutarnje prosudbe 

SOK-a čije je povjerenstvo posjetilo Fakultet u studenome 2018. godine 

 kroz pisanje dokumenta samovrednovanja dobiven je uvid u aspekte na koje se 

treba obratiti pažnja prilikom planiranja osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete 

 do pisanja ovog izvještaja nije dobiven izvještaj povjerenstva 

  

8. Analiza rezultata studentskih anketa – provedeno u svibnju i rujnu 2018. godine 

 provedena je analiza rezultata studentskih anketa 

http://www.gradri.uniri.hr/files/osiguravanje_kvalitete/Prilog_toc_9_Izvjee_unutarnja_prosudba.pdf
http://www.gradri.uniri.hr/files/osiguravanje_kvalitete/Plan_temeljem_preporuka_vanjske_za_idue_razdoblje.pdf


 na osnovi rezultata, provedeni su razgovori s pojedinim nastavnicima koji su 

imali prosječnu ocjenu procjene manju od 3,0 

 potaknuti su nastavnici da odgovore na komentare iz studentskih anketa te su 

objedinjeni odgovori poslani studentima putem elektronske pošte 

 u odnosu na prethodne ankete povećano je zadovoljstvo nastavnim procesom 

studenata Preddiplomskog stručnog studija 

 što se tiče rada nastavnika, ocjene su, u odnosu na prethodne godine, veće, 

osobito s aspekta motiviranosti za rad, dostupnosti za komunikaciju sa 

studentima te poticanju studenata na grupni rad i aktivno sudjelovanje u 

nastavi 

 

9. Analiza provedene suradničke procjene  

 u sustav institucijskog vrednovanja rada nastavnika uvedena je Suradnička 

procjena te preporučena za sve postdoktorande i nastavnike kojima slijedi izbor 

ili reizbor 

 formirani su parovi nastavnika koji sudjeluju u suradničkoj procjeni u svojstvu 

opažanog nastavnika i opažača 

 u ak. god. 2017./2018., ujedno i prvoj godini sustavne provedbe suradničkih 

procjena, provedeno je 12 suradničkih procjena u kojima je sudjelovalo 16 

nastavnika 

 svi su sudionici suradničkih procjena ispunili sveučilišne obrasce za opažanje i 

samoopažanje nastavnog procesa. Većina ocjena pojedinih obilježja nastavnog 

procesa bila je najviša (dobar); opažatelji su unosili konstruktivne komentara, a 

opažani nastavnici planirali aktivnosti za poboljšanje nastavnog procesa 

 analizirat će se ocjene nastavnika iz anketa prije i poslije provođenja suradničke 

procjene 

 iz razgovora s nastavnicima uključenima u suradničku procjenu zaključujem da 

su zadovoljni postupkom procjene te je smatraju korisnom kako za opažanog 

nastavnika tako iza opažača 

 

10. Analiza uvođenja sustava nastavnik – savjetnik  

 uveden je sustav podrške studentima prve godine preddiplomskih studija 

Nastavnik – savjetnik 

 prijavilo se 15 nastavnika  

 u svibnju i lipnju 2018. godine provedeno je anketiranje studenata prve godine 

preddiplomskih studija kojima su na početku akademske godine dodijeljeni 

nastavnici – savjetnici te anketiranje samih nastavnika – savjetnika; anketama 

se odazvalo 30% studenata i 67% nastavnika  

 iako su studenti obaviješteni o sustavu na uvodnom predavanju za brucoše te, 

u više navrata, poslanom elektronskom poštom od strane Prodekanice za 

osiguravanje kvalitete i razvoje te nastavnika – savjetnika, 12,8% studenata ne 



zna za ovaj sustav; sljedeće akademske godine može se poslati obavijest i 

putem studentskih predstavnika 

 90,2% anketiranih studenata smatra da je sustav koristan te se nastavlja s 

provedbom istog 

 najviše se nastavnika žali na slab odaziv studenata; usvojen je prijedlog da se 

umjesto sastanaka studenti provjeravaju mailom; usvojen je prijedlog da se 

nastavnicima dodjeljuju prvenstveno studenti na studijima na kojima predaju 

 

11. Analiza uspješnosti studiranja i upisa u tekuću akademsku godinu i mjera za 

poboljšanje učinkovitosti studiranja  

 provedena je analiza uspješnosti studiranja i upisa u tekuću akademsku godinu 

 nastavit će se s organizacijom uvodnih tečajeva iz područja matematike, 

nacrtne geometrije i tehničke mehanike za brucoše 

 provodit će se pojačane demonstrature na predmetima sa slabijom 

prolaznošću 

 provodit će se ciljane demonstrature prije zadnjih ispitnih rokova na 

predmetima sa slabijom prolaznošću 

 evidentirat će se dolazak studenata prema Pravilniku o vrednovanju i ocjenjivanju 

rada studenata na Građevinskom fakultetu u Rijeci  

 uvest će se praćenje broja prisutnih studenata za predmete sa slabijom 
prolaznošću  

 promovirat će se studij u srednjim školama da bi se privukli kvalitetniji studenti  

 
12. Priprema za unutarnju prosudbu SOK-a 

 plan provedbe aktivnosti usvojen je na sjednici Odbora u rujnu 2018. godine 

 provedene su sve planirane aktivnosti 
 

 
 

 

Pripremila: doc. dr. sc. Silvija Mrakovčić  


