IZVJEŠĆE SA 5. SJEDNICE ODBORA ZA KVALITETU
Sjednica je održana 19.03.2012. u 17:00 sati u Zagrebu u kabinetu Galileo Visoke škole. Na sjednici su
bili prisutni svi članovi te je sjednicom presjedala predsjednica Odbora za kvalitetu prema dnevnom
redu te su donesena slijedeća mišljenja i prijedlozi:
1. Usvajanje dnevnog reda
Svi članovi su prihvatili predloženi dnevni red
2. Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice
Zapisnik sa 4. sjednice je dostavljen članovima Odbora nakon sjednice u elektronskom obliku
te je jednoglasno usvojen. Ispisani primjerak zapisnika potpisan je od svih članova Odbora.
3. Osvrt na promjene koje su uslijedile s obzirom na dana mišljenja na 4. sjednici Odbora za
kvalitetu
Predsjednica Odbora za kvalitetu upoznala je članove odbora sa promjenama koje su se
dogodile zahvaljujući prijedlozima Odbora za kvalitetu, a koje je podržalo Stručno vijeće, a to
je sljedeće:
 Stručno vijeće usvojilo je očitovanje Odbora za kvalitetu na izvješća o rezultatima
vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguranja kvalitete od strane
Agencije za znanost i visoko obrazovanje
 Stručno vijeće prihvatilo je predloženi akcijski plan.
 Revizija kolegija Planiranje i revizija informacijski sustava
 Nakon duge rasprave Stručno vijeće donosi odluku da tema Live meetinga ostavi
za iduću sjednicu jer se na ovoj sjednici ne može doći do rješenja.
4. Proširenje Odbora za kvalitetu predstavnikom vanjskih dionika
Sukladno Pravilniku o kvaliteti, Odbora za kvalitetu je proširen predstavnikom vanjskih
dionika te sada broji 6 članova.
Ujedno od ove sjednice studenti imaju novog predstavnika jer je prošlom predstavniku
istekao mandat.
5. Rasprava o izmjeni Pravilnika o kvaliteti
Prijedlog izmjena Pravilnik o kvaliteti dostavljen je članovima Odbora na čitanje prije
sjednice. Nakon rasprave, Odbor za kvalitetu daje mišljenje da su izmjene uredu te predlaže
Stručnom vijeću usvajanje pravilnika.
6. Rasprava o izmjeni Priručnika o kvaliteti
Nova verzija Priručnika o kvaliteti dostavljena je članovima Odbora na čitanje prije sjednice.
Nakon rasprave, Odbor za kvalitetu daje mišljenje da je novi Priručnik puno bolji od
prethodnog te da su uklonjeni svi nedostaci i predlaže Stručnom vijeću usvajanje priručnika.

7. Rasprava o Priručniku za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete
Predsjednica Odbora predstavila je članovima Odbora za kvalitetu nacrt Priručnika za
unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete. Odbor je raspravio prijedlog i donio
smjernice za finaliziranje Priručnika za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete te
donio odluku da će finalnu verziju priručnika usvojiti na sljedećoj sjednici koja može biti i
elektronska.
8. Revizija Akcijskog plana predanog AZVO-u u fazi follow up.
Odbor za kvalitetu je razmotrio Akcijski plan predan AZVO-u u fazi naknadnog praćenja te
zaključio da završetak određenih aktivnosti neće biti prema predviđenom planu no da će se
svakako izvršiti.
9. Analiza anketa zimskog semestra 2011./2012. šk.god.
Članovi su prema unaprijed pripremljenoj analizi studentskih anketa analizirali zimski
semestar te donijeli slijedeća mišljenja:
o Prosječna ocjena nastavnika na kolegiju Osnove poslovnog komuniciranja je ispod
zadovoljavajuće ocjene
o Na kolegiju Interoperabilnost informacijskih sustava postoji prostor za poboljšanje
o Na kolegiju Kolaboracijski sustavi postoji prostor za poboljšanje
o Na kolegiju Sustavi potpore odlučivanju postoji prostor za poboljšanje
Predlaže se:
 Razgovor sa nastavnikom na kolegiju Osnove poslovnog komuniciranja.
 Razgovor sa nastavnikom na kolegiju Interoperabilnosti informacijskih
sustava.
 Revizija kolegija Sustavi potpore odlučivanju
10. Razno
Član Odbora predložio je poboljšanje označavanja dokumenta. Odbor za kvalitetu podržava
njegov prijedlog te odlučuje da će prijedlog proslijediti Stručnom vijeću.
NAPOMENA: Detaljno izvješće sa 5. sjednice Odbora za kvalitetu na kojoj se raspravljalo o
školskoj godini 2011/2012. izneseno je Stručnom vijeću na 19. sjednici Stručnog vijeća
održanoj 20. ožujka 2012.

