
Građevinski fakultet u Rijeci 
 

IZVJEŠTAJ O RADU ODBORA ZA OSIGURAVANJE I UNAPRJEĐIVANJE KVALITETE od 1.1.2017. 

do 31.12.2017. godine 

Realizacija planiranih aktivnosti Odbora u 2017. godini: 
 

1. Definiranje specifičnih strateških ciljeva GF za razdoblje 2017. - 2020. – Strategiju 

Građevinskog fakultata u Rijeci 2018. – 2022. predložila je Uprava Fakulteta te dala na 

javnu raspravu u prosincu 2017. godine 

2. Provedba motivacije studenata za ispunjavanje anketa o kvaliteti nastavnog procesa 

(objašnjavanje važnosti odaziva studenata) od strane prodekanice za OKIR, nastavnika 

i predstavnika studenata – provedeno u siječnju, svibnju i listopadu 2017. godine 

3. Akcijski plan po Strategiji Sveučilišta za razdoblje od 2014. - 2020. godine za 2017. 

godinu – provedeno u ožujku 2017. godine od strane Uprave Fakulteta 

4. Samovrednovanje kvalitete studiranja – veljača 2017. – nije provedeno 

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

kvalitetu studiranja Sveučilišta u Rijeci – u izradi 

6. Analiza rezultata studentskih anketa – provedeno u ožujku i listopadu 2017. godine 

7. Analiza rezultata ispitivanja završenih studenata provedenog u akademskoj godini 

2016./2017. – provedeno u svibnju 2017. godine 

8. Uvođenje suradničke procjene – provedeno u rujnu 2017. godine 

9. Aktivnosti pripreme i probno uvođenje nastavnika – savjetnika – provedeno u 

listopadu 2017. godine 

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

poboljšanje učinkovitosti studiranja – provedeno u listopadu  2017. godine 

11. 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 – provodi se 
kontinuirano 

 

 

Održane sjednice: 

Sjednica 19.1.2017. s dnevnim redom: 

1. Izvještaj o radu Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete u 2016. godini 

2. Plan aktivnosti Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete za 2017. godinu 

3. Izvještaj o radu Ureda za odnose sa studentima u 2017. godini 

4. Predstavljanje novog Priručnika za kvalitetu studiranja Sveučilišta u Rijeci 

5. Prijedlog izmjena Pravilnika o studijima Građevinskog fakulteta u Rijeci 

6. Razno 

 



Sjednica 16.2.2017. s dnevnim redom: 

1. Analiza prijedloga dokumenata o postupku reakreditacije visokih učilišta 

2. Prijedlog izmjene Pravilnika o vrednovanju i ocjenjivanju rada studenata na 

Građevinskom fakultetu u Rijeci 

3. Analiza provedbe Strategije Sveučilišta za 2014. i 2015. godinu. 

4. Razno 

Sjednica 24.5.2017. s dnevnim redom: 

1. Analiza nacrta prijedloga Pravilnika o vanjskoj neovisnoj periodičnoj prosudbi sustava 

osiguranja kvalitete visokih učilišta u RH i Kriterija za audit 

2. Izvještaj o provedenoj suradničkoj procjeni 

3. Analiza anketa završenih studenata 

4. Razno 

 

Sjednica 14.7.2017. s dnevnim redom: 

1. Izrada plana uvođenja suradničke procjene nastave 

2. Priprema probnog uvođenja sustava nastavnik – savjetnik 

3. Analiza prijedloga Centra za obrazovanje nastavnika o izmjenama Pravilnika o 

studijima 

4. Razno 

 

Sjednica 7.9.2017. s dnevnim redom: 

1. Donošenje plana uvođenja suradničke procjene nastave 

2. Priprema probnog uvođenja sustava nastavnik – savjetnik 

3. Objedinjavanje prijedloga katedri za izmjene Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci 

4. Izrada prijedloga izmjena Naputka o izmjenama i/ili dopunama studijskih programa 

Sveučilišta u Rijeci 

5. Razno 

 

Sjednica 16.10.2017. s dnevnim redom: 

1. Rezultati evaluacije nastave od strane studenata u akademskoj godini 2016./2017. 

2. Uspješnost studiranja u ak. god. 2016./2017. 

3. Razno 

 

 

Pripremila: doc.dr.sc. Silvija Mrakovčić  


