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                                 Izvješće   

Odbora za upravljanje i unaprjeđenje kvalitete Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci 

za 2014. godinu 

U ovoj godini Odbor  za kvalitetu je: 

1. Izvršio samovrednovanje kvalitete studiranja na Odjelu 

2. Sudjelovao u unutarnjoj (Sveučilišnoj) prosudbi  sustava osiguranja kvalitete, te se očitovao 

na izvješće unutarnje prosudbe 

3. Izradio  Pravilnik o sustavu osiguranja i unaprjeđivanja kvalitete Odjela za fiziku 

Sveučilišta u Rijeci, prihvaćen na 75. sjednici Vijeća Odjela, a koji je usklađen s novim 

Pravilnikom o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Sveučilišta u Rijeci 

4. Izradio Plan i program rada za mandat od 2014 do 2017. godine, prihvaćen na 75. sjednici 

Vijeća Odjela 

5. Predložio novog člana Odbora  (vanjski dionik), kojeg je Vijeće Odjela prihvatilo na 73. 

sjednici Vijeća Odjela 

6. Prihvatio Sveučilišni priručnik za kvalitetu i za naš Odjel 

7. Predložio prihvaćanje Sveučilišne strategije razvoja koja je prihvaćena na 63. Sjednici Odjela 

8. Podneseno izvješće o prolaznosti studenata na 79. sjednici Vijeća Odjela 

9. Podneseno izvješće o studentskim anketama na 82. sjednici Vijeća Odjela 

 

  

Odbor za upravljanje i unaprjeđenje kvalitete Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci 

 

ZAPISNIK 4. sjedinica Odbora 

 17. prosinca 2014. 11:30 – 12:00 

Prisutni: Z. Kaliman, Z. Lenac, Ž. Bošnjak,  M. Sarta Deković, L. Sutlović 

Odsutni: T. Ivošević 

Zapisničar: M. Sarta Deković 

Dnevni red: Dnevni red: 

1. Izbor novog člana odbora. 

2. Izvješće o radu Odbora u  2014. godini. 

3. Razno. 

Ad 1) Za člana Odbora izabire se M. Sarta Deković kao predstavnik nenastavnog osoblja u Odboru, a N. 

Glavan prestaje biti član Odbora. 

Ad 2) Jednoglasno se prihvaća izvješće o radu Odbora u  2014. godini (u dodatku). 

Ad 3) U sklopu Izvješčća o studentskim anketama razgovaralo se o smislu slobodnih komentara studenata 

koji su skloni davati negativne ocjene nastavniku ukoliko ne prođu ispit. Činjenica je da takvih 

komentara bude, no često nisu objektivni, što se da zaključiti iz ostalih anketa, te kao takvi nemaju 

veliku težinu. 

http://www.phy.uniri.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=64
http://www.phy.uniri.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=49

