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Sveučilišta u Rijeci 
 
 
 
Svoj rad Odbor je u 2014. godini započeo pripremom plana 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 2014. godine članovi Odbora za kvalitetu proveli su analizu podataka o broju 
nastavnika i studenata, evaluaciju rada stručno-administrativnog osoblja te 
analizu usklađenosti izvedbenih planova kolegija s programima kolegija koji se 
slušaju u trećem semestru diplomskih sveučilišnih studija. Povedena je i usporedba 
predviđenih ECTS bodova kolegija sa stvarnim studentskim opterećenjem na temelju 
provedene pilot ankete za studente prve godine preddiplomskog sveučilišnog studija 
Matematika, u kojoj  su studenti uspoređivali predviđene ECTS bodove kolegija sa 
stvarnim studentskim opterećenjem za odslušane kolegije ljetnog semestra. Izvješća 
o navedenim  aktivnostima samovrednovanja Odjela za matematiku Odbor je podnio 
Odjelskom vijeću.  
 
U siječnju 2014. Odbor je pripremio izvješće o aktivnostima poduzetim nakon 
unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete provedene na Odjelu za 
matematiku Sveučilišta u Rijeci 4.3.2013. godine. 
 
Također, nakon provedene studentske evaluacije nastave za svaki semestar 
napravljeno  je izvješće o provedenim anketama koje je podneseno i Odjelskom 
vijeću. 
 
Odbor je pripremio obrazac za izvedbene planove kolegija koji je usklađen s 
priručnikom o ishodima učenja i Priručnikom za kvalitetu studiranja na Sveučilištu u 
Rijeci. U skladu s Priručnikom o studiranju na Sveučilištu u Rijeci i Priručnikom o 
ishodima učenja te uvidom u obrasce ostalih sastavnica Sveučilišta u Rijeci 
doc.dr.sc. Ana Jurasić pripremila je prijedlog Obrasca izvedbenog plana kolegija za 
akad. 2014./2015. godinu. 



 
Članovi Odbora uključeni su u izradu samoanalize koja prethodi reakreditaciji Odjela 
za matematiku, planiranoj za drugu polovicu akademske godine 2014/2015. 
Posebno, članovi su zaduženi za dio samoanalize koji se odnosi na rad Odbora. 
 
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.  
 
 
  
  


