IZVJEŠĆE SA 12. SJEDNICE ODBORA ZA KVALITETU
Sjednica je održana 16.09.2013. u 13:00 sati u Zagrebu u kabinetu Galileo Visokog učilišta Algebra u
Ilici 242. Na sjednici nije bio prisutan član predstavnik nastavnika. Sjednicom je 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. Upoznavanje novih članova u Odboru za kvalitetu
Stručno vijeće predlaže reizbor za predsjednicu Odbora: Silviju Grgić, prodekanicu, na puni mandat od
3 godine. Za ostalih dvoje članova predlažu se novi članovi: Ratku Jurković kao predstavnicu asistenata
umjesto dosadašnjeg člana Ivana Mesica, te Danijela Kučaka kao predstavnika nastavnika umjesto
dosadašnjeg člana Gorana Đambića. Novi članovi Odbora za kvalitetu također se predlažu na mandat
u trajanju od 3 godine. Upravno vijeće je predložilo reizbor predstavnika Upravnog vijeća u Odboru za
kvalitetu Tomislava Dominkovića.
3. Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice
Zapisnik sa 11. sjednice je dostavljen članovima Odbora nakon sjednice u elektronskom obliku te je
jednoglasno usvojen. Ispisani primjerak zapisnika potpisan je od svih članova Odbora.
4. Osvrt na promjene koje su uslijedile s obzirom na dana mišljenja na 11. 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:
1. Stručno vijeće podržalo je prijedlog Odbora za razgovor s nastavnicima na čijim
kolegijima postoji prostor za poboljšanje
2. Stručno vijeće podržalo je prijedlog za uvođenje predsemestra za studente koji žele
upisati diplomski studij.
3. Stručno vijeće podržalo je prijedlog Odbora za kvalitetu za odobrenje nastavka studija
studentu Štamparu.
5. Analiza druge ankete ljetnog semestra 2012./2013. šk.god.
Članovi su prema unaprijed pripremljenoj analizi studentskih anketa analizirali ljetni semestar te
donijeli sljedeća mišljenja:
o



Postoji prostor za poboljšanje na kolegijima Otvoreni operacijski sustavi i Poslovni
informacijski sustavi
Predlaže se:
Razgovor s nositeljem kolegija

Ostale ocjene nastavnika, kolegija i asistenata su zadovoljavajuće i Odbor nema primjedbi.
6. Rasprava i dogovor o pokretanju postupka unutarnje prosudbe sustava osiguranja kvalitete
Odbora je na sjednici raspravljao da je vrijeme da se pokrene postupak unutarnje prosudbe te
napravio raspodjelu nadležnosti za svaki ESG standard.
7. Razno
Predstavnica studenata u Odboru za kvalitetu iznijela je svoje planove da krajem rujna obrani svoj
završni rad pri čemu će završiti svoj preddiplomski studij i više neće moći obnašati dužnost
predstavnika studenata u Odboru.
Odbor poziva Stručno vijeće da imenuje novog predstavnika studenata.

NAPOMENA: Detaljno izvješće sa 12. sjednice Odbora za kvalitetu na kojoj se raspravljalo o
školskoj godini 2012/2013. izneseno je Stručnom vijeću na 28. sjednici Stručnog vijeća
održanoj 17.rujna 2013.

