IZVJEŠĆE SA 8. SJEDNICE ODBORA ZA KVALITETU
Sjednica je održana 17.09.2012. u 15:30 sati u Zagrebu u kabinetu Galileo Visokog učilišta Algebra u
Ilici 242. 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 prošlih sjednica
Zapisnici sa 6. i 7. sjednice su dostavljeni članovima Odbora nakon sjednice u elektronskom obliku te
su jednoglasno usvojeni. Ispisani primjerak zapisnika potpisan je od svih članova Odbora.
3. Osvrt na promjene koje su uslijedile s obzirom na dana mišljenja na 6. i 7. 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 Priručnik za unutarnju prosudbu
 Podržani su svi prijedlozi Odbora za poboljšanje nastave
 Usvojeno je Izvješće o fazi naknadnog praćenja na temelju unutarnje prosudbe
 Usvojeno je Izvješće o fazi naknadnog praćenja na temelju unutarnje prosudbe
Odobreno je:
 Otvaranje mail adrese kvaliteta@racunarstvo.hr - adrese na koju bilo tko može
poslati svoje prijedloge za poboljšanje kvalitete ili postaviti pitanje koje ga zanima u
vezi kvalitete članovima Odbora za kvalitetu.
 Uvođenje prakse razgovora sa dionicima sustava nakon sjednica Odbora za kvalitetu
 Otvaranje bloga na temu osiguranja kvalitete.
4. Analiza završne ankete ljetnog semestra 2011./2012. šk.god.
Članovi su prema unaprijed pripremljenoj analizi studentskih anketa analizirali ljetni semestar te
donijeli slijedeća mišljenja:
o
Postoji prostor za poboljšanje na kolegijima: Otvoreni operacijski sustavi i Programiranje
u Javi
o
Uzorak studenata koji su popunili anketu na trećoj godini studija nije reprezentativan
tako da Odbora za kvalitetu smatra da ti rezultati nisu relevantni.
Predlaže se:

Razgovor sa nastavnikom na kolegiju Otvoreni operacijski sustavi.

Razgovor sa asistentom na kolegiju Programiranje u Javi 1

Osigurati da studenti treće godine u većem broju ispune anketu.
5. Pregled realizacije KPI-a.

Podaci iz analiza i izvještaja upisani su u tablicu ispunjenja ključnih pokazatelja dostignuća Odbora za
kvalitetu.
6. Razno
Predsjednica Odbora za kvalitetu predložila je Odboru za kvalitetu raspravu o poboljšanju kvalitete
završnih radova. Nakon rasprave Odbor za kvalitetu predlaže Stručnom vijeću da razmisli o mogućim
mjerama za poboljšanje kvalitete radova.

NAPOMENA: Detaljno izvješće sa 8. sjednice Odbora za kvalitetu na kojoj se raspravljalo o
školskoj godini 2011/2012. izneseno je Stručnom vijeću na 23. sjednici Stručnog vijeća
održanoj 18. rujna 2012.

