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1. UVODNE NAPOMENE
U skladu sa člankom 15. Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete na Veleučilištu u
Rijeci, Povjerenstvo za kvalitetu dužno je Stručnom vijeću Veleučilišta najmanje jednom
godišnje podnijeti izvještaj o svom radu. Ovaj se izvještaj odnosi na rad Povjerenstva u
akademskoj godini 2015./16.
Povjerenstvo za kvalitetu Veleučilišta u Rijeci radilo je tijekom akademske godine
2015./16. u sljedećem sastavu:
 dr. sc. Ivica Barišić – član, pročelnik Prometnog odjela
 Miljenko Belančić – član, predstavnik vanjskih suradnika
 Erika Gržin – član, pročelnica odjela Sigurnost na radu
 Ivan Grakalić – član, voditelj studija Telematika
 Marica Lanča – član, predstavnica nenastavnog osoblja
 mr. sc. Marino Golob – član, pročelnik Poslovnog odjela
 dr. sc. Mario Staver – član, pročelnik Poljoprivrednog odjela
 Alen Softić – član, predstavnik studenata
 Dr. sc. Sanja Raspor Janković do prosinca 2016. / od 17.12.2016. dr. sc. Ljerka
Tomljenović – trenutna predsjednica.
U radu Povjerenstva sudjelovala je i dr. sc. Sanja Raspor Janković, prodekan za
nastavu.
2. RAD POVJERENSTVA ZA KVALITETU VELEUČILIŠTA U RIJECI U AKADEMSKOJ
GODINI 2015./16.
U nastavku ovog izvješća dan je sažeti kronološki pregled aktivnosti koje su bile
provedene u ovom izvještajnom razdoblju.
Listopad - prosinac 2015. godine
 Održan je sastanak Povjerenstva (zapisnik od 27.10.2015.) na kojem je predstavljeno
Izvješće o planiranim aktivnostima usavršavanja nastavnika u zimskom semestru te je
razmotren i prihvaćen Plan rada Povjerenstva za kvalitetu u akademskoj godini
2015./16. Osim toga doneseno je i Izvješće o radu u protekloj akademskoj godini.
 Izvješće o radu Povjerenstva za kvalitetu Veleučilišta u Rijeci prihvaćeno je na sjednici
Stručnog vijeća Veleučilišta u Rijeci, održanoj u studenom 2016. godine.
 Imenovan je novi saziv Povjerenstva za kvalitetu. Imenovano je i Povjerenstvo za
unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete
 Započet je postupak pripreme za certifikaciju prema normi ISO 22301:2012 –
Upravljanje kontinuitetom poslovanja.
Siječanj - travanj 2016. godine
 Veleučilište u Rijeci je krajem veljače završilo proces uvođenja i certifikacije za normu
ISO 22301 – Upravljanje kontinuitetom poslovanja.
 Održan je sastanak Povjerenstva (zapisnik od 08.04.2016.). Napravljen je i prihvaćen
plan provođenja studentskih anketa u ljetnom semestru ak. godine 2015./2016. Po prvi
puta se na lokaciji u Vukovarskoj 58 osmislilo i provodilo anketiranje elektronskim
putem pomoću alata Limesurvey (na lokacijama u Pazinu i Poreču koristili su se
papirnati anketni listići). Predloženo je i prihvaćeno da se studentsko ocjenjivanje rada
asistenata i novih nastavnika (prve tri godine) provodi za sve kolegije, svake
akademske godine.

 Tijekom travnja započet je proces uvođenja ISO norme 9001:2015 na Veleučilište u
Rijeci.
Svibanj – rujan 2016. godine
 Održan je sastanak Povjerenstva (zapisnik od 13.07.2016.). Razgovaralo se o tijeku
konzultantskih aktivnosti u funkciji uvođenja ISO norme 9001:2015. Dogovorena je
edukacija 8 zaposlenika za interne revizore. Prihvaćena je forma ankete za anketiranje
diplomiranih studenata nakon obrane završnog rada. Prva analiza rezultata te ankete
planirana je za jesen 2016. godine.
 Tijekom travnja, svibnja i lipnja provedeno je anketiranje studenata prema planu.
Ispunjeno je 2666 anketnih upitnika (2220 on-line i 446 papirnih verzija) te je ukupno
ocijenjeno 213 različitih modaliteta izvođenja nastave (predavanja, vježbi seminara, od
čega 183 na stručnim studijima i 30 na specijalističkim diplomskim stručnim studijima.
Napravljeno je detaljno izvješće koje je namijenjeno Upravi Veleučilišta odnosno
pročelnicima pojedinih veleučilišnih odjela.
 U rujnu je Veleučilište u Rijeci uspješno prošlo proces certificiranja i dobilo certifikat
9001:2015.
 Dogovorene su aktivnosti za početak akademske godine 2016./2017. (listopadprosinac): predstavljanje SOK-a studentima I. godine svih studija, provođenje postupka
samovrednovanja nastavnika nastavno na provedeno anketiranje u ljetnom semestru,
anketiranje nastavnog i nenastavnog osoblja o realiziranim aktivnostima usavršavanja
u tekućoj akademskoj godini i planiranim aktivnostima usavršavanja u novoj
akademskoj godini.
3. ZAKLJUČAK
Svrha ovog izvješća bila je izvijestiti Stručno vijeće o radu Povjerenstva za kvalitetu u
akademskoj godini 2015./16.
U razdoblju od 1. listopada 2015. do 30. rujna 2016. godine Povjerenstvo za kvalitetu
Veleučilišta u Rijeci održalo je tri formalna sastanka, ali se kontinuirano koordinirao
angažman oko tekućih aktivnosti. Sljedeće se aktivnosti mogu izdvojiti:
 anketiranje nastavnog i nenastavnog osoblja o planiranim aktivnostima
usavršavanja,
 certificiranje Veleučilišta u Rijeci po normi ISO 22301:2012 i ISO 9001:2015,
 provođenje i obrada studentskih anketa (2220 on-line i 446 papirnatih),
 provođenje anketiranja diplomiranih studenata,
 kontinuirano informiranje nastavnika i studenata o radu Povjerenstva za kvalitetu
(na stručnom vijeću Veleučilišta i stručnim vijećima odjela).
Može se zaključiti kako je Povjerenstvo za kvalitetu u akademskoj godini 2015./16.
surađivalo s Upravom, nastavnicima, nenastavnim osobljem i studentima Veleučilišta u Rijeci.
Poduzetim aktivnostima nastojala se zadržati visoka razina učinkovitosti sustava osiguravanja
kvalitete na Veleučilištu u Rijeci.
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