
Građevinski fakultet 
Sveučilišta u Rijeci 

 

IZVJEŠTAJ O RADU ODBORA ZA OSIGURAVANJE I UNAPREĐIVANJE KVALITETE od 

01.01.2015.-31.12.2015. 

 

Realizacija planiranih aktivnosti Odbora u 2015: 

 

1. Završno izvješće o provedbi Strategije Fakulteta za razdoblje 2011.-2015. – ožujak 2015. 

2. Provođenje aktivnosti po Strategiji Sveučilišta za razdoblje 2014.- 2020. u 2014. godini – 

siječanj 2015. 

3. Analiza rezultata ispitivanja završenih studenata provedenog u ak.god. 2013/14. 

4. Ispunjavanje obrasca za samovrednovanje kvalitete studiranja – veljača 2015.  

5. Provođenje aktivnosti prema Planu aktivnosti temeljem preporuka Povjerenstva za unutarnju 

prosudbu sustava kvalitete 2014-2017 – tijekom cijele 2015. 

6. Provođenje aktivnosti prema Planu aktivnosti temeljem preporuka u postupku vanjske 

neovisne prosudbe sustava kvalitete – do ožujka 2015.  

7. Provođenje aktivnosti Akcijskog plana vezanog za preporuke stručnog povjerenstva u postupku 

reakreditacije Fakulteta za 2015. godinu – tijekom cijele 2015. 

8. Analiza uspješnosti studiranja  i upisa u tekuću akademsku godinu i mjera za poboljšanje 

učinkovitosti studiranja - priprema Izvještaja - studeni 2015.  

9. Analiza rezultata studentskih anketa te priprema Izvještaja o rezultatima evaluacije nastave i 

Mjera za unapređenje kvalitete nastave - studeni 2015.  

 

 

Održane sjednice: 

 

Sjednica 12.01.2015. s dnevnim redom: 

1. Provedene i planirane aktivnosti temeljem preporuka Povjerenstva u postupku vanjske 

neovisne prosudbe sustava kvalitete 

2. Izvještaj o provedbi Strategije Sveučilišta u Rijeci na Građevinskom fakultetu u 2014. i plan 

aktivnosti za 2015. 

3. Izvještaj o radu Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete u 2014. te plan aktivnosti za 

2015. 

4. Izvještaj o radu Ureda za odnose sa studentima u 2014. 

5. Razno 

 

Sjednica 16.03.2015. s dnevnim redom: 

1. SWOT analiza sustava osiguravanja kvalitete 

2. Provedene i planirane aktivnosti temeljem preporuka Povjerenstva u postupku vanjske 

neovisne prosudbe sustava kvalitete 

3. Završno izvješće o provedbi Strategije Fakulteta za razdoblje 2011.-2015. 

4. Razno 

 



Sjednica 16.11.2015. s dnevnim redom: 

1. Uspješnost studiranja u akademskoj godini 2014./2015. i upisi u akademsku godinu 

2015./2016. 

2. Rezultati evaluacije nastave od strane studenata u akademskoj godini 2014./2015. 

3. Mjere za poboljšanje učinkovitosti u izvođenju nastave u ak. godini 2015./2016. 

4. Razno 

 

 

Pripremile: izv.prof.dr.sc. Barbara Karleuša  

          doc.dr.sc. Silvija Mrakovčić  

 


