
 
ZAPISNIK: 

 
Sjednica ODBORA ZA KVALITETU Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci 
 

Datum: 10. srpnja 2017. 

Vrijeme: 12:00 h – 13:30 h 

Prisutni 
članovi 
Odbora: 

- Nataša Erceg, predsjednica Odbora 
- Klara Grlaš, predstavnica studenata 
- Tatjana Ivošević, vanjski dionik Odbora 
- Zoran Kaliman  

 

Kašnjenje: /  

Pored 
članova 
Odbora na 
sjednici su 
bili prisutni: 

 
 

- Rajka Jurdana-Šepić, pročelnica Odjela 

Odsutni: - Zdravko Lenac (godišnji odmor) 
- Mariza Sarta Deković (bolovanje) 

Zapisničar: - Ivana Bjedov 

Dnevni red:  
1. Određivanje očekivanih ishoda učenja studenata u okviru pojedinih kolegija  

 

2. Usporedba ECTS bodova kolegija sa stvarnim opterećenjem studenata  
 

3. Postupanje po anonimnoj primjedbi na kolegij Moderna fizika II. - NOVO 
 

4. Izvješće s Radionice o provedbi unutarnje prosudbe sustava za kvalitetu održane 3. 
srpnja 2017.  

  

Napomena: Predsjednica Odbora za kvalitetu, N. Erceg započinje sjednicu obaviješću o novoj točki 

dnevnog reda Ad 3) Postupanje po anonimnoj primjedbi na kolegij Moderna fizika II.  

 

Ad 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaključci: 

 

Članovi Odbora smatraju da je potrebno utvrditi koji ishodi učenja zahtijevaju promjenu te 

koju vrstu promjene je potrebno izvršiti.  

 

Daljnji zaključak članova Odbora jest da se krajem rujna organizira radionica vezana uz doradu 

i usklađivanje ishoda učenja, na koju će biti pozvani svi djelatnici Odjela za fiziku. Također, 

djelatnicima koji su dužni izmijeniti postojeće ishode učenja odredit će se rok za izmjenu istih. 



Ad 2) Zaključci: 

 

Članovi Odbora predlažu da se studentima svih akademskih godina (osim prve) i svih 

smjerova, početkom iduće akademske godine u sklopu pojedinih uvodnih predavanja ponudi 

predloženi anonimni obrazac ankete s popisom obveznih i izbornih kolegija iz prethodne 

godine te s pripadajućim ECTS bodovima.  

 

Članovi Odbora zaključuju da bi zbog jednostavnije analize rezultata, studenti trebali 

popunjavati obrazac prvenstveno ukoliko imaju primjedbu na neki od kolegija i ukoliko 

smatraju da je potrebna izmjena postojećih ECTS bodova. Prijedlog jest da M. Sarta-Deković 

upotpuni predloženi obrazac nazivima kolegija i pripadajućim ECTS bodovima te da odredi koji 

će djelatnici provesti ankete za studente određene akademske godine.  

 

Dobivene rezultate Odbor za kvalitetu predočiti će Vijeću Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci. 

Ad 3)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaključak:  

 

Članovi Odbora utvrđuju način na koji će se rješavati ova i eventualne buduće pojedinačne 

primjedbe studenata. 

 

Zaključak članova Odbora jest da Odbor za kvalitetu na temelju zaprimljene primjedbe zatraži 

od Uprave Odjela za fiziku provedbu razgovora s nositeljem kolegija kojemu je primjedba 

upućena, s ciljem pronalaska konstruktivnih rješenja. Nositelj kolegija će nakon razgovora 

podnijeti pisano očitovanje na primjedbe uz iznošenje prijedloga njihova rješavanja, Upravi i 

Odboru za kvalitetu. Djelatniku će biti osigurana potpuna diskrecija tijekom cijelog postupka, 

na način da će se predmetno pisano očitovanje proslijediti samo na onu adresu s koje je 

primjedba podnesena Odboru za kvalitetu. 

 



 

Ad 4) Z. Kaliman upućuje obavijest članovima Odbora o Izvješću Sveučilišta u Rijeci s Radionice o 

provedbi unutarnje prosudbe sustava za kvalitetu održane 3. srpnja 2017. god. te ukratko 

pojašnjava najbitnije dijelove izvješća. Z. Kaliman pojašnjava da je Priručnik za kvalitetu iz 

2016. god. osnova svim sastavnicama za definiranje i provedbu postupka osiguranja kvalitete 

studiranja te se najvećim dijelom temelji na Standardima i smjernicama za osiguravanje 

kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG).  

Imenovano izvješće također pojašnjava postupak unutarnje prosudbe Sveučilišta u Rijeci i 

provedbu postupka samovrednovanja na sastavnici. Sukladno Odluci o usvajanju trogodišnjeg 

plana unutarnje prosudbe sustava za osiguranje kvalitete Sveučilišta u Rijeci, od 28. svibnja 

2017. god., tijekom 2018.god. provest će se unutarnja prosudba sustava za kvalitetu Odjela 

za fiziku. 


