IZVJEŠĆE SA 6. SJEDNICE ODBORA ZA KVALITETU
Sjednica je održana 16.05.2012. u 16:00 sati u Zagrebu u dvorani Ruđer Bošković Visoke škole. Na
sjednici su bila prisutna četiri od šest članova 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 5. 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 5. 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:
 Donesen je Pravilnik i priručnik o kvaliteti
 Podržani su svi prijedlozi Odbora za poboljšanje nastave
 Prihvaćeno je unificirano označavanje dokumenata
4. Analiza prve ankete ljetnog semestra 2011./2012. šk.god.
Članovi su prema unaprijed pripremljenoj analizi studentskih anketa analizirali prvu anketu
ljetnog semestra te donijeli slijedeća mišljenja:
o Na kolegiju Strukture podataka i algoritama postoji prosto za poboljšanje
o Na kolegiju Otvoreni operacijski sustavi postoji postoji prostor za poboljšanje
o Na kolegiju Poslovni informacijski sustavi postoji prostor za poboljšanje
Predlaže se:
 Razgovor sa nastavnicima katedre za programski inženjerstvo u smislu bolje
sinkronizacije kolegija Programiranje i Strukture podataka i algoritmi.
 Posjet nastavi iz Otvorenih operacijskih sustava
 Razgovor sa nastavnikom na kolegiju Poslovni informacijski sustavi.
5. Usvajanje Priručnika za unutarnju prosudbu sustava osiguranja kvalitete
Priručnika za unutarnju prosudbu sustava osiguranja kvalitete dostavljen je članovima
Odbora na čitanje prije sjednice. Nakon rasprave, Odbor za kvalitetu daje mišljenje da se
može predložiti Stručnom vijeću usvajanje priručnika.
6. 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 se plan lagano ulazi u završnu fazu.

7. Razno
Odbor za kvalitetu podržava testiranje praktičnog završnog zadataka koje je napravila katedra za
programsko inženjerstvo.
Odboru za kvalitetu predstavljen je prijedlog Plana posjete Stručnog povjerenstva u postupku
reakreditacije Visoke škole.

NAPOMENA: Detaljno izvješće sa 6. sjednice Odbora za kvalitetu na kojoj se raspravljalo o
školskoj godini 2011/2012. izneseno je Stručnom vijeću na 21. sjednici Stručnog vijeća
održanoj 17. Svibnja 2012.

