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SAŽETAK ZAPISNIKA SA SASTANAKA ODBORA ZA OSIGURAVANJE I 
UNAPREĐIVANJE KVALITETE 

(ak. god. 2020./2021.) 

 
Sastanak Odbora za kvalitetu 19. rujna 2020. 

Na sastanku Odbora raspravljalo se o definiranju termina za održavanje studentskih 
evaluacija u zimskom semestru 2020./2021. godine, na kojem su se članovi Odbora 
usuglasili da se evaluacije provode za nastavnike koji sudjeluju u barem 30% nastavnog 
procesa unutar pojedinog kolegija. Također se odlučilo da se neće evaluirati seminari jer 
su zbog online nastave svi istraživački te da će se vježbe evaluirati kao dio predavanja. 

Osim toga, izloženi su podaci o sveukupnom nastavnom opterećenju u 2019./2020. 
godini te se zbog znatnih odstupanja u predviđenim i nastavnim satima odlučilo kako će 
se tablica dopuniti obrazloženjima nastavnika. 

 

Sastanak Odbora za kvalitetu 27. listopada 2020. 

Članovi Odbora putem e-maila suglasili su se s prijedlogom predsjednice o definiranju 
parova za pokretanje postupaka suradničke procjene, koji će se po prvi puta interno 
provesti na Pravnom fakultetu u zimskom semestru ak. god. 2020./2021., a sve u pravcu 
realizacije jednog od ciljeva projekta Providentia Studiorum Iuris.  

Po pozivu Odbora iz rujna 2020., interes za sudjelovanje u suradničkoj procjeni izrazilo 
je 16 nastavnika. Odbor je oformio parove i definirao svoju ulogu u provođenju 
postupaka suradničke procjene. 

 

Sastanak Odbora za kvalitetu 25. studenog 2020. 

Na sastanku Odbora raspravljalo se o pokretanju postupaka studentskih evaluacija, 
analizama nastavnog opterećenja u ljetnom semestru 2019./2020. godine i zadovoljstva 
studenata online nastavom te definiranju Plana aktivnosti za ak. god. 2020./2021. 

Što se tiče nastavnog opterećenja, zaključeno je kako je unatoč izazovima pandemije 
održana sva predviđena nastava uz primjetna određena odstupanja koja su po stavu 
Odbora bila opravdana.  

Zadovoljstvo studenata online nastavom je tijekom ljetnog semestra bila 
zadovoljavajuća (minimalno ispod prosjeka Sveučilišta u dijelu čestica, u dijelu iznad ili 
jednak prosjeku Sveučilišta). S obzirom da je u pitanju bilo prilagođavanje novim 
uvjetima, predloženo je da se donese preporuka da se ispitivanje s istim ili sličnim 
pitanjima provede na internoj razini u siječnju 2021. godine kako bi se mogla provesti 
usporedna analiza. 

Osim navedenih analiza, članovi su pozvani na dopune Plana aktivnosti i Godišnjeg 
izvješća.  
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Sastanak Odbora za kvalitetu 3. prosinca 2020. 

Sastanak je u cijelosti posvećen analizi sadržaja Godišnjeg izvješća Odbora za ak. god. 
2019./2020. Prihvaćen je prijedlog da se dostavi izvješće o zadovoljstvu doktoranada 
nastavnim procesom, kao i analiza Erasmus ugovora te dolazne i odlazne mobilnosti. 

Također, na ovom je sastanku izabrana doc. dr. sc. Iva Tuhtan Grgić za tajnika Odbora. 

 

Sastanak Odbora za kvalitetu 22. prosinca 2020. 

Nakon provedene detaljne analize provedenih aktivnosti na posljednjoj sjednici Odbora, 
Odbor je jednoglasno usvojio Godišnje izvješće za ak. god. 2019./2020.  

Osim usvajanja izvješća, na ovoj su sjednici analizirani rezultati usporedne analize 
ispitivanja zadovoljstva nastavnika i studenata u ljetnom semestru ak. god. 2019./2020., 
koje je prihvaćeno uz predložene preporuke i mjere za poboljšanje. 

Usvojeni su tekstovi anketa o ispitivanju zadovoljstva nastavnika i studenata online 
nastavom u zimskom semestru ak. god. 2020./2021. te je definiran termin njihova 
provođenja.  

 

Sastanak Odbora za kvalitetu 1. ožujka 2021. 

Na ovom sastanku odbora Odbor je raspravio i usvojio izvješća o nekoliko različitih 
evaluacija provedenih u zimskom semestru 2020./2021.: a) o zadovoljstvu studenata 
nastavom i nastavnicima (anketa provedena putem ISVU sustava); b) usporedna analiza 
ispitivanja zadovoljstva studenata i nastavnika online nastavom; c) analiza ispitivanju 
zadovoljstva sustavom studenata mentora. Dodatno, usvojeno je i izvješće o provedenim 
postupcima suradničke procjene. 

Nakon provedene rasprave i komentara, sva su izvješća jednoglasno usvojena. 
KPrimjećeno je ipa 

 

Sastanak Odbora za kvalitetu 26. i 29. ožujka 2021. 

Na ovom sastanku Odbora izrađeni su prijedlozi za izbor djelatnika u nastavnom ili 
suradničkom zvanju te djelatnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent ili više za 
dodjelu sveučilišne Nagrade za nastavnu izvrsnost u 2020./2021. godini. 

Za kategoriju nastavnog ili suradničkog zvanja pristigle su dvije prijave te je sukladno 
Kriterijima za dodjelu nagrade za nastavnu izvrsnost Pravnog fakulteta u Rijeci usvojen 
prijedlog da se za predstavnika u kategoriji nastavnog ili suradničkog zvanja predloži dr. 
sc. Matija Miloš.  

Za kategoriju znanstveno-nastavnog zvanja docent ili više pristiglo je pet prijava te je 
sukladno Kriterijima za dodjelu nagrade za nastavnu izvrsnost Pravnog fakulteta u Rijeci 
usvojen prijedlog da se za predstavnicu u kategoriji znanstveno-nastavnog zvanja 
docent ili više predloži izv. prof. dr. sc. Vlatku Butorac Malnar. 
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Sastanak Odbora za kvalitetu 17. svibnja 2021. 

Prihvaćena je analiza zadovoljstva završenih studenata Pravnog fakulteta za ak. god. 
2019./2020. te su definirani termini evaluacija na kolegijima koji se izvode u sklopu 
programa Erasmus + i kliničkim predmetima. Za kliničke predmete i one koji se izvode u 
modularnom obliku usvojen je prijedlog da će se buduća izvješća raspravljati i prihvaćati 
na godišnjoj razini.  

 

Sastanak odbora za kvalitetu 13. srpnja 2021. 

Sjednica Odbora bila je posvećena analizi i prihvaćanju izvješća o rezultatima 
studentskih evaluacija u ljetnom semestru ak. god. 2020/2021., i to: a) ispitivanje 
zadovoljstva studenata nastavom i nastavnicima (kroz anketu provedenu kroz ISVU 
sustav); b) ispitivanje zadovoljstva studenata izvedbom kliničkih kolegija; c) ispitivanje 
zadovoljstva studenata izvedbom modularne nastave.  

Usto, na ovoj sjednici Odbora usvojeno je godišnje izvješće o provedenim postupcima 
suradničke procjene. Odbor je sa zadovoljstvom primijetio da su se u postupke 
suradničke procjene u ak. god. 2020./2021. uključila 22 nastavnika Pravnog fakulteta.  


