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Članovi Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Odjela za matematiku 
Sveučilišta u Rijeci u 2016. godini: 

1. prof. dr. sc. Dean Crnković - 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. Sara Bekavac, student - predstavnik studenata preddiplomskih studija 
6. Antonija Kranjec, student (Lea Damijanić, student – od listopada 2016.) 

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

Sveučilišta u Rijeci 
 
 
 
Odbor je u 2016. godini slijedio plan provođenja procedura unutarnje prosudbe za 
petogodišnje razdoblje (ak. god. 2013/2014.- ak. god. 2017/2018.). Procedure su 
opisane u Priručniku za kvalitetu studiranja Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci 
i u Dopuni Priručniku za kvalitetu studiranja Odjela za matematiku Sveučilišta u 
Rijeci.  
 
Tijekom 2016. godine članovi Odbora proveli su analizu podataka o broju nastavnika 
i studenata, analiza podataka o zapošljavanju po diplomiranju te analizu 
međunarodne suradnje i mobilnosti za akademske godine 2014/2015. te 2015/2016. 
Izvješća o navedenim  aktivnostima samovrednovanja Odjela za matematiku Odbor 
je podnio Odjelskom vijeću. 
 
Odbor za kvalitetu sudjelovao je u izradi anketnog upitnika za evaluaciju studijskog 
programa Diplomskog studija Matematika. Ta se aktivnost provodila u okviru prve 
faze provedbe Projekta analize i evaluacije studijskih programa na Sveučilištu u 
Rijeci. Također, Odbor za kvalitetu sudjelovao je i u ispunjavanju navedenog 
anketnog upitnika te je voditeljica Odbora sudjelovala u radu fokusne grupe za 
evaluaciju zastupljenosti značajki studijskog programa (što je druga razina evaluacije 
studijskog programa).  
 
Odbor je početkom 2016. godine predložio Odjelskom vijeću izmjenu Dopune 
Priručniku za kvalitetu studiranja Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci vezanu uz 
preimenovanje i nadopunu procedure novog naziva Analiza međunarodne suradnje i 
mobilnosti nastavnika i studenata. Odbor za kvalitetu radio je na razradi procedure za 
usporedbu predviđenih ECTS bodova kolegija sa stvarnim studentskim opterećenjem.  
 



Također, nakon provedene studentske evaluacije nastave za svaki semestar 
napravljeno  je izvješće o provedenim anketama (uz analizu rezultata i izlaznosti 
studenata) koje je podneseno Odjelskom vijeću. 
 
U suradnji s Centrom za osiguravanje i unapređivanje kvalitetete te u koordinaciji sa 
studentskom službom, tijekom rujna i listopada 2016. godine provedena je anketa o 
zadovoljstvu studijem na Odjelu za matematiku za akademsku godinu 2015/2016. 
Anketa je provedena među studentima koji su u navedenom periodu položili završni 
odnosno diplomski ispit.  
 
Odbor je tijekom 2016. godine vodio brigu o kvaliteti mrežnih stranica Odjela vezanih 
uz osiguravanje kvalitete. 
 
Ana Jurasić redovito je izvještavala Odbor o svim važnijim zaključcima sa sjednica 
Odbora za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci.  
 
 

  

  


