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SAŽETAK ZAPISNIKA SA SASTANAKA ODBORA ZA OSIGURAVANJE I 

UNAPREĐIVANJE KVALITETE (ak. god. 2021./2022) 

 

 

Sastanak Odbora za kvalitetu 20. listopada 2021. te nastavka 25. listopada 2021. 

 

Predsjednica Odbora izv. prof. dr. sc. Sandra Fabijanić Gagro predstavila je  Plan aktivnosti za 

ak. god. 2021./2022. i ispunjenje planiranog iz Plana aktivnosti za unaprjeđenje sustava 

osiguranja kvalitete (2018.-2021.) u otvorenoj raspravi analizirale su se točke trogodišnjeg 

plana te su se utvrdili preostali zadaci.  

Predsjednica Odbora izložila je analizu Izvješća o zadovoljstvu nastavnika i studenata online 

nastavom u ljetnom semestru ak. god. 2020./2021. i analizu Izvješća o zadovoljstvu studenata 

Doktorskim studijem (rezultati ankete Sveučilišta u ak. god. 2020./2021.).  

Također, predsjednica Odbora je izvijestila članove Odbora kako je upućen poziv za prijave za 

postupak suradničke procjene no da do sada nije bilo odaziva. Predlaže da se ponovno uputi 

poziv. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen   

Predsjednica Odbora otvorila je raspravu vezano uz unaprjeđenje sustava studenata-

mentora.  Jedan od prijedloga je da se uspostave tjedne konzultacije studenata-mentora sa 

studentima. Članovi Odbora izjavili su kako će se razmotriti mogućnosti bolje komunikacije 

među studentima.    

Također, predsjednica Odbora pokrenula je raspravu o sadržaju Godišnjeg izvješća za ak. god. 

2020./2021. Članovi odbora su tijekom rasprave unosili izmjene u sadržaj izvješća. S obzirom 

da analiza praćenja nastave i nastavnog opterećenja još nije unesena u Godišnje izvješće, 

njegovo usvajanje se odgađa za iduću sjednicu Odbora.   

  

 

Sastanak Odbora za kvalitetu 14. siječnja 2022. 

 

Na sastanku Odbora predstavljeni su novi članovi Odbora, te je izabrana izv. prof. dr. sc. Iva 

Tuhtan Grgić za predsjednicu Odbora dok je za tajnicu Odbora izabrana Tanja Kruneš Peričić. 

Predsjednica Odbora predstavila je Plan aktivnosti koji predstoji za ostvariti još u akademskoj 

godini 2021./2022. 

Za  izradu analize pojedinih anketa iz zimskog semestra ak. god. 2021/2022. Odbor je zadužio 

članove Odbora te nadovezujući se u raspravi o analizi anketa članovi Odbora su stajališta da 

bi bilo korisno analizirati i ankete Poslijediplomskog specijalističkog studija Financijsko pravo 

trgovačkih društava te Poslijediplomskog doktorskog studija. 

Nadalje, Odbor je jednoglasno prihvatio članove odbora zadužene za Nacrt Akcijskog plana 

Odbora za kvalitetu za razdoblje 2022-2025 izv. prof. dr. sc. Ivu Tuhtan Grgić, prof. dr. sc. 

Natašu Žunić Kovačević i izv. prof. dr. sc. Petru Perišić. 

Pod točkom razno Josip Dešić je zadužen za izradu Nacrta Pravilnika  o sustavu osiguravanja i 

unapređivanja kvalitete Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, u skladu sa Sveučilišnim 

Pravilnikom o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete.  
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Sastanak Odbora za kvalitetu 14. veljače 2022. 

 

Članovi Odbora raspravljali u o tekstu Nacrta Pravilnika o sustavu osiguravanja i unapređenja 

kvalitete Pravnog fakulteta u Rijeci. Tekst odredbi je usuglašen te je jednoglasno  usvojeno da 

se Nacrt tehnički uredi tijekom dana te dostavi dekanici prof. dr. sc. Vesni Crnić-Grotić te 

predloži njegovo slanje na usvajanje Fakultetskom vijeću. 

Predsjednica Odbora izv. prof. dr. sc. Iva Tuhtan Grgić predstavila je Izvješće o provedenoj 

studentskoj evaluaciji nastave i nastavnika na Integriranom studiju prava i Stručnom studiju, te 

otvorila raspravu.  

Odbor je zauzeo stav da je svakako potrebno sve analize Izvješća o provedenim anketama bitno 

uzeti kao primjere dobre prakse pri održavanju nastave novih generacija. 

Predsjednica Odbora izv. prof. dr. sc. Iva Tuhtan Grgić predstavila je Izvješće o provedenoj 

anketi zadovoljstva studenata modularnom nastavom za koju je na zadnjoj sjednici Odbora bio 

zadužen izraditi prodekan izv. prof. dr. sc. Vanja Smokvina, koji se također uključio u raspravu 

i pojasnio određene zaključke Izvješća. 

Prodekanica prof. dr. sc. Ivana Kunda  predstavila je Izvješće o provedenoj anketi zadovoljstva 

studenata Erasmus+ nastavom za čiju je izradu Izvješća  bila zadužena odlukom članova 

Odbora na zadnjoj sjednici. 

 

 

Sastanak Odbora za kvalitetu 18. ožujka 2022. 

 

Nakon provedene javne rasprave Pravilnika o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete u 

razdoblju od 21. veljače 2022. godine do 1. ožujka 2022. godine zaprimljena su 4 prijedloga.  

Članovi Odbora za kvalitetu razmotrili su prijedloge te o njima glasali elektronski, putem 

elektroničke pošte dana 18. ožujka 2022. godine. 

Usvojeni prijedlog Nacrta Pravilnika upućuje se  na dnevni red sjednice Vijeća Pravnog 

fakulteta zakazane za 21. ožujka 2022. godine. 

 

 

Sastanak Odbora za kvalitetu 22. ožujka 2022. 

 

Na temelju poziva za dostavom prijedloga kandidata za dodjelu Nagrade za nastavnu izvrsnost 

članovi Odbora  proučili su sve zaprimljene prijave te u otvorenu raspravu su se uključili svi 

prisutni članovi Odbora, nakon detaljne analize svih prijava i njihova vrednovanja u skladu s 

Kriterijima za dodjelu nagrade za nastavnu izvrsnost, članovi Odbora su jednoglasno zaključili 

da će predložit  Dekanici da kandidati Pravnog fakulteta u Rijeci u ovoj ak. god. budu prof. dr. 

sc. Sandra Fabijanić Gagro i dr. sc. Matija Miloš. 

Članovi Odbora raspravljali su o Izvješću o realizaciji Plana aktivnosti za unaprjeđenje sustava 

osiguravanja kvalitete (2018 – 2021). Po završetku rasprave Izvješće o realizaciji Plana 

aktivnosti jednoglasno je usvojeno. 

Predsjednica Odbora izv. prof. dr. sc. Iva Tuhtan Grgić informirala je članove Odbora o dopuni 

Izvješća o zadovoljstvu studenata modularnom nastavom u koju je uvršten kolegij Registarsko 

pravo. 

Josip Dešić, mag. iur. prezentirao je analizu ankete o zadovoljstvu nastavnika i studenta online 

nastavom u zimskom semestru ak. god. 2021./2022. Ispunjavanju upitnika pristupila su 203 

studenta i 33 nastavnika. Iznesene su preporuke upravi i nastavnicima te su članovi Odbora 

jednoglasno prihvatili analizu ankete. 
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Predsjednica Odbora izv. prof. dr. sc. Iva Tuhtan Grgić  informirala je članove Odbora o 

zadnjem zasjedanju Odbora u trenutnom sazivu, te im se ujedno i zahvalila na radu. S obzirom 

na stupanje na snagu novog Pravilnika o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Pravnog 

fakulteta u Rijeci, temeljem završnih odredbi spomenutog Pravilnika novi sastav Odbora 

imenuje se u roku od 45 dana od stupanja na snagu Pravilnika. 

   

 

Sastanak Odbora za kvalitetu 2. svibnja 2022. 

 

Predsjednica Odbora predložila je da svi članovi Odbora prouče temeljne dokumente važne za 

rad Odbora kako bi se na sljedećoj sjednici Odbora moglo odrediti prioritete rada Odbora koji 

će biti osnova za izradu godišnjeg i višegodišnjeg plana rada Odbora, sukladno obvezi iz čl. 12. 

i 13. Pravilnika o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete na Pravnom fakultetu u Rijeci. 

Predsjednica Odbora zamolila je članove Odbora za mišljenje o potrebi slanja preporuke Upravi 

da čim prije zakaže tematsku sjednicu Fakultetskog ili Nastavničkog vijeća  o vrednovanju rada 

studenata, potreba za sazivanje ove tematske sjednice bila iskazana na Fakultetskom vijeću još 

u prosincu te je pojasnila da su u međuvremenu od strane sveučilišnog Odbora za osiguravanje 

i unapređivanje kvalitete donesene Smjernice za vrednovanje ishoda učenja u visokoškolskoj 

nastavi te se iste obvezala dostaviti članovima Odbora. Predsjednica Odbora zamolila je 

članove Odbora za mišljenje o provedbi ankete među studnetima i razlozima nepohađanja 

nastave. Zaključak je da će predstavnik studenata raspraviti o tome sa Studentskim zborom i 

izvjesiti članove na nekoj od slijedećih sjednica. Predsjednica je izvjestila da je dobila od 

Sveučilišta Analizu ankete o zadovoljstvu završenih studenata te da bi trebalo izdvojiti podatke 

koji se odnose na Pravni fakultet i donijeti zaključke. 

 

Sastanak Odbora za kvalitetu 10. svibnja 2022. 

 

Nakon provedene kraće rasprave o nacrtu Preporuke, u tekst su unesene manje izmjene.  

Jednoglasno se usvaja Preporuka za sazivanje tematske sjednice Nastavničkog vijeća. 

Predsjednica Odbora Preporuku će uz Smjernice o vrednovanju ishoda učenja dostaviti dekanici 

i prodekanima za nastavu. 

Provedena je rasprava među članovima Odbora u svezi provođenja ankete u suradnji sa 

Studentskim zborom, cilj je bio utvrditi razloge neprisutnosti studenata na nastavi. Dogovoreno 

je da će predstavnik studenata u suradnji s Studentskim zborom pripremiti natuknice za pitanja 

ankete, a pitanja će formulirati doc. dr. sc. Marko Mrakovčić. 

Članovi Odbora usuglasili su se da se donošenje Plana planira nakon održavanja tematske 

sjednice Nastavničkog vijeća o vrednovanju rada studenta. 

 

 

 

Sastanak Odbora za kvalitetu 25. svibnja 2022. 

  

Nakon provedene kraće rasprave o Analizi ispitivanja studenskog zadovoljstva završenih 

studenta Pravnog fakulteta, u preporuke za unapređenje glede čestice sklonosti poduzetništva, 

unesene su manje izmijene. Usvaja se Analiza ispitivanja studenskog zadovoljstva završenih 

studenta Pravnog fakulteta i preporuke za unapređenje na temelju rezultata provedene analiza.    
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Sastanak Odbora za kvalitetu 15. lipnja 2022. 

 

Predsjednica Odbora, pozvala je članove Odbora da se očituju na anketu o razlozima 

nepohađanja nastave od strane studenata te je pojasnila kako je nacrt ankete izrađen od strane 

predstavnika studenata u Odboru, a uz stručne sugestije  doc. Marka Mrakovčića u pogledu 

strukturiranja pitanja.   

Članovi Odbora pozvani su na davanje sugestije za poboljšanje ankete.   

Anketa je jednoglasno usvojena. 

 

 

Sastanak Odbora za kvalitetu 12. srpnja 2022. 

 

Nakon provedene rasprave o Izvješću o nastavi održanoj u ak. god. 2021./2022., u isto su unesene 

dopune u pogledu preporuka o potrebi definiranja jasnih pravila o razlikovanju vanjskih suradnika 

od gostujućih predavača sa svrhom utvrđenja načina evidentiranja njihova sudjelovanja u nastavi. 

Preporuka bi bila da bi izvješća trebalo dopuniti i na način da se osmisle mjere kojima bi se na 

kliničkim predmetima vanjskim suradnicima brojali izvedeni sati, a nastavnicima koji na drugi 

način sudjeluju u izvedbi da se odgovarajuće vrednuje nastavno opterećenje, te da je potrebno 

razmotriti mogućnosti primjene modula Stručne prakse u sustavu Provis.  Jednoglasno se usvaja 

dopunjeno Izvješće o nastavi održanoj u ak. god. 2021./2022. 

Nakon provedene rasprave o Akcijskom planu Odbora za osiguravanje i unapređenje kvalitete za 

2022-2025, učinjene su manje izmjene i dopune. 

Jednoglasno se usvaja Akcijski plan Odbora za osiguravanja i unapređenje kvalitete za 2022-

2025. Provedena je rasprava o Izvješću o zadovoljstvu Erasmus+ studenata nastavom i 

nastavnicima. Jednoglasno je usvojeno Izvješće o zadovoljstvu Erasmus+ studenata nastavom i 

nastavnicima. 

  
 

  

  

 

 

 

 

 


