IZVJEŠĆE SA 9. SJEDNICE ODBORA ZA KVALITETU
Sjednica je održana 26.11.2012. u 15 sati u Zagrebu dvorani Ruđer Bošković 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 prošle sjednice
Zapisnik sa 8. 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 8. 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:
 Prekinuta je suradnja sa asistentom na kolegiju Programiranje u Javi 1
 Održan je sastanka sa nastavnicima na kolegiju Otvoreni operacijski sustavi te je
zaključeno da će se taj kolegij podijeliti na dva kolegija: obvezni i izborni
 Na stručnom vijeću se raspravljao o poboljšanju kvalitete radova te je donesen
zaključak da se bar na jedan kolegij u semestru uvede pisanje stručnih radova
4. Osvrt na Izvješće vanjske prosudbe sustava osiguranja kvalitete Visokog učilišta Algebra
Odboru za kvalitetu je prije sjednice dostavljeno izvješće ne čitanje. Odbor smatra da su ocjene
zadovoljavajuće te je mišljenja da treba puno raditi da te ocjene ostanu ovako dobre.

5. Izvještaj člana Odbora za kvalitetu o operativnim problemima sa kojima se susreću
asistenti u svakodnevnom radu.
Član odbora Ivan Mesic iznio je odboru probleme s kojima se susreću asistenti.
Odbor je diskutirao o svim ovim problemima te predlaže Stručnom vijeću da pokuša pronaći način
kako da riješi te operativne probleme.
6. Analiza prve ankete zimski semestra 2012./2013. šk.god.
Članovi su prema unaprijed pripremljenoj analizi studentskih anketa analizirali zimski semestar te
donijeli slijedeća mišljenja:
o
Postoji prostor za poboljšanje na kolegiju Interoperabilnost informacijskih sustava
Predlaže se:



Razgovor sa asistentom na kolegiju Interoperabilnost informacijskih sustava te
posjet nastavi

Ostale ocjene nastavnika, kolegija i asistenata su zadovoljavajuće i Odbor nema primjedbi.
7. Analiza prolaznosti u šk. god. 2011./2012. šk.god.
Predsjednica Odbora je predstavila ostalim članovima analizu prolaznosti. Odbor je razmotrio analizu.

8. Analiza certifikacije studenata
Odbor je razmotrio analizu certifikacije koju je pripremila predsjednica te dao prijedlog da se
unaprijedi Certificiranje studenata jer je odaziv nezadovoljavajući.
9. Razno
Ivan Mesic izložio je odboru prijedlog jednog studenta u vezi anketa:
Dakle, vezano je za zadnje pitanje koje je u svakoj anketi, a koje je vezano za opterećenje studenta.
Ponuđeni odgovori su da smatramo da treba povećati opterećenje na nastavi a smanjiti opterećenje
doma, da je opterećenje raspoređeno adekvatno i da treba povećati opterećenje doma a smanjiti na
nastavi.
Ono što je meni tu, kao izbor, u više navrata falilo je opcija koja nije međusobno isključujuća.
Odbor se slaže sa prijedlogom te predlaže da se anketa izmjeni u tom smislu.

NAPOMENA: Detaljno izvješće sa 9. sjednice Odbora za kvalitetu na kojoj se raspravljalo o
školskoj godini 2011/2012. izneseno je Stručnom vijeću na 24. sjednici Stručnog vijeća
održanoj 27. studenog 2012.

