
SAŽETAK ZAPISNIKA SA SASTANAKA ODBORA ZA OSIGURAVANJE I 
UNAPREĐIVANJE KVALITETE 

(ak.god. 2015./2016.) 
 
Sastanak Odbora za kvalitetu 12. listopada 2015. 
Članovi Odbora raspravljali su o Godišnjem izvješću o radu Odbora, a koje obuhvaća popis 
održanih sastanaka te opise aktivnosti Odbora vezanih za evaluaciju nastave i nastavnika, 
evidencije o održanoj nastavi i opterećenju katedri, napretke u svezi povećanja vidljivosti 
Odbora na mrežnim stranicama Fakulteta, sudjelovanje Odbora u projektima 
„Iurisprudentia“ i „Suradnička procjena“ te osvrt na provedeni postupak reakreditacije 
Fakulteta. Navedeno izvješće je jednoglasno usvojeno. Dogovoreno je provođenje evaluacije 
nastave/nastavnika za ljetni semestar ak. god. 2014./2015. elektroničkim putem u periodu 
od 19.10.2015. do 30.10.2015. Također, odlučeno je da će se evaluacija nastave/nastavnika 
za zimski semestar ak. god. 2015./2016. provesti elektroničkim putem i  to u periodu od 
16.11.2015. do 27.11.2015. 
Predsjednica Odbora izvijestila je članove o aktivnostima koje su do sada provedene u 
okviru projekta „Iurisprudentia“. U rujnu 2015. je na Pravnom fakultetu u Osijeku održana 
konferencija povodom otvaranja projekta, kao i prvi sastanak radnih skupina, na kojem su 
sudjelovali i članovi radne skupine Fakulteta. Također, na Fakultetu je održan i dvodnevni 
seminar tijekom kojeg su nastavnici imali priliku unaprijediti poznavanje i razumijevanje 
Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Radna skupina Fakulteta održala je sastanak na kojem je 
iznijela svoje prijedloge šest zanimanja za koja bi se trebali izraditi standardi kvalifikacije i 
standardi zanimanja. Također, uspješno je proveden i završen pilot projekt „Suradnička 
procjena“ te su sve ankete i izvješća dostavljeni voditeljici projekta na Sveučilištu te se sada 
čeka povratno skupno izvješće. 
Predsjednica Odbora izvještava članove o pristiglom Završnom izvješću Stručnog 
povjerenstva za reakreditaciju Fakulteta kojim je Odbor dobro ocijenjen. Dane su određene 
preporuke, a iste će biti moguće provesti već kroz projekt „Iurisprudentia“. 
 
Sastanak Odbora za kvalitetu 22. prosinca 2015. 
Od 30. studenog do 4. prosinca 2015. u okviru projekta „Iurisprudentia“ predstavnici 
pravnih fakulteta u  Osijeku, Splitu i Rijeci posjetili su četiri fakulteta u Njemačkoj i 
Francuskoj koji izvode sveučilišne studije prava i stručne studije upravnog prava. Cilj 
studijskog putovanja bio je osnažiti iskustva članova projekta kako bi usporedbom 
studijskih programa, sustava ECTS bodovanja, ishoda učenja, standarda kvalifikacija i 
standarda zanimanja uspješno modernizirali i harmonizirali studijske programe pravnih 
fakulteta sudionika projekta „Iurisprudentia“. 
 
Sastanak Odbora za kvalitetu 14. ožujka 2016. 
Odbor je analizirao rezultate evaluacije nastavnika od strane studenata promatrajući ljetni 
semestar ak. god. 2014/15 te zimski semestar 2015/16. Zajednička prosječna ocjena za 
ljetni semestar prošle godine jest 4,45, a za prošli semestar (zimski ove ak.god.) 4,54. 



Predsjednica Odbora izvještava da su sve tablice o održanoj nastavi u zimskom semestru 
dostavljene od strane katedri te su potrebni podaci prikupljeni. 
Tijekom ožujka 2016. u okviru projekta „Iurisprudentia“ provedene su dvije velike 
projektne aktivnosti: prva se odnosi na ISO standard, a druga na radionicu za izradu 
standarda zanimanja i standarda kvalifikacija u pravnom obrazovanju. Naime, na našem 
fakultetu  započela je projektna aktivnost implementiranja sustava upravljanja kvalitetom 
prema normi ISO 9001:2015. Uvodno predavanje održao je prof. dr. sc. Tonći Lazibat, dok 
je prvi dio snimanja stanja (intervjue s voditeljima procesa) započela Dobrila Rajić, univ. 
spec. oec. Radionica za izradu standarda zanimanja i standarda kvalifikacija u pravnom 
obrazovanju koja održana je u Zagrebu, u periodu 10. -11. ožujka 2016. Na radionici je 
prisustvovalo (među članovima projektnih timova iz Splita i Osijeka) nekoliko članova 
projektnog tima iz Rijeke: prof. dr. sc. Dario Đerđa, prof. dr. sc. Dionis Jurić, Ines Matić i 
prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević. Raspravljalo se o metodologiji izrade standardi 
kvalifikacije i zanimanja te Registru HKO-a koji je zamišljen kao javna, nacionalna baza 
podataka. 
Predsjednica Odbora i prodekanica za znanost prof. dr. sc. Edita Čulinović Herc informirale 
su članove Odbora kako će se tijekom 2017. godine provesti postupak reakreditacija 
doktorskog studija, u koju svrhu će biti potrebno izraditi samoanalizu koja bi trebala biti do 
50-ak stranica. Materijali za diskusiju prethodno su članovima Odbora učinjeni dostupnima 
mailom (Kriteriji kvalitete na doktorskom studiju te Načela i kriteriji reakreditacije 
poslijediplomskih sveučilišnih studija u RH izdani od strane Agencije za znanost i visoko 
obrazovanje). 
 
Sastanak Odbora za kvalitetu 6. lipnja 2016. 
Predsjednica Odbora obavještava članove da će se 14. lipnja 2016. u okviru projekta 
„Iurisprudentia“ na Fakultetu održati Okrugli stol na kojem bi trebala biti predstavljena tri 
standarda zanimanja. Također, upućuje članove u postupak izrade standarda kvalifikacije 
za magistra prava i stručnog prvostupnika javne uprave, a čime se trenutno bave članovi 
projektnog tima. Nadalje, raspravljalo postoji li potreba da se unutar Fakulteta objavljuju 
rezultati najbolje ocijenjenih nastavnika, posebno imajući na umu da te podatke 
dostavljamo i Sveučilištu koje nagrađuje najbolje ocijenjene nastavnike. U tu svrhu bilo bi 
potrebno uvesti određena pravila kojima bi se definiralo koje rezultate objavljivati i po 
kojim kriterijima će se dobiveni rezultati uzimati kao relevantni. Konačno, predmet analize 
članova Odbora bila je tablica opterećenosti nastavnika i katedri i definiranje kriterija za 
njezinu izradu. 
 
Sastanak Odbora za kvalitetu 5. srpnja 2016. 
Članovi Odbora zadovoljni su studentskim odazivom na provedenoj evaluaciji s obzirom da 
se može uočiti nešto veća zainteresiranost studenata za ispunjavanje anketa, kao i za 
pisanje komentara, što ukazuje na njihovu zainteresiranost. Prosječna ocjena iznosi 4.34 
prema nastavniku, a 4.37 ukupno. Također, u anketi za ovaj semestar bilo jako puno 
pozitivnih studentskih komentara i pohvala pa se predlaže i javno pohvaliti te katedre i 
nastavnike na sjednici Vijeća. Temeljem izvješća koja su dostavili nastavnici može se 



zaključiti da se nastava u ljetnom semestru ak. god. 2015./2016. održavala redovito i 
sukladno Izvedbenom planu. 
U okviru projekta „Iurisprudentia“ će se 6. i 7. srpnja 2016. provesti postupak certificiranja 
Fakulteta certifikatom ISO 9001:2015. Također, u tijeku je projektna aktivnost izrade 
standarda kvalifikacije za stručnog prvostupnika javne uprave te za magistra prava. 


