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Članovi Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Odjela za matematiku 
Sveučilišta u Rijeci u 2015. godini: 

1. dr. sc. Sanja Rukavina, izv. prof. (prof. dr. sc. Dean Crnković – od 
travnja 2015) - predstavnik uprave Odjela 

2. dr. sc. Ana Jurasić, docent - predstavnik Zavoda za algebru i teoriju 
brojeva 

3. dr. sc. Ivana Slamić, viši asistent -  predstavnik Zavoda za 
matematičku analizu 

4. dr. sc. Doris Dumičić Danilović, viši asistent - predstavnik Zavoda za 
diskretnu matematiku 

5. Ivana Legac, student (Sara Bekavac, student - od listopada 2015.) 
 - predstavnik studenata preddiplomskih studija 

6. Antonija Kranjec, student -  predstavnik studenata diplomskih studija 
7. Ana Regent, prof. - predstavnik Alumni kluba Odjela za matematiku 

Sveučilišta u Rijeci 
 
 
 
Svoj rad Odbor je u 2015. godini započeo pripremama za unutarnju prosudbu 
sustava osiguravanja kvalitete Odjela za matematiku od strane sveučilišnog 
povjerenstva, provedenu u ožujku 2015. godine. Članovi Odbora sudjelovali su i u 
pripremama za postupak reakreditacije Odjela za matematiku od strane Agencije za 
znanost i visoko obrazovanje, koji je proveden 13.-15. travnja 2015. godine. 
 
U siječnju 2015. Odbor je pripremio izvješće o aktivnostima poduzetim nakon unutarnje 
prosudbe sustava osiguravanja kvalitete provedene na Odjelu za matematiku 
Sveučilišta u Rijeci 28.2.2014. godine. 
 
Tijekom 2015. godine članovi Odbora za kvalitetu proveli su analizu međunarodne 
suradnje, prema Dopuni Priručniku za kvalitetu studiranja Odjela za matematiku 
Sveučilišta u Rijeci. 
 
Nakon svakog semestra protekle akademske godine Odbor je analizirao rezultate 
studentskih anketa za evaluaciju nastave, izlaznost studenata na ankete te 
prolaznost studenta u proteklom semestru. Također, nakon provedene studentske 
evaluacije nastave za svaki semestar napravljeno je izvješće o provedenim 
anketama koje je podneseno Odjelskom vijeću. 
 
U suradnji s Centrom za osiguravanje i unapređivanje kvalitete tijekom rujna i 
listopada provedena je anketa o zadovoljstvu studijem na Odjelu za matematiku. 
Anketa je provedena među studentima koji su u navedenom periodu položili završni 
odnosno diplomski ispit.  



 
Odbor vodi brigu o kvaliteti mrežnih stranica Odjela vezanih uz osiguravanje 
kvalitete. 
 
Ana Jurasić redovito izvještava Odbor o svim važnijim zaključcima sa sjednica 
Odbora za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci.  
 
 

  

  


