Izvješće sa 13. sjednice Odbora za kvalitetu
13. sjednica Odbora za kvalitetu Visokog učilišta Algebra - visoke škole za primijenjeno
računarstvo održala se 13.10.2014. g. s početkom u 14:30 sati u Zagrebu u kabinetu
Galileo u Ilici 242, 10000 Zagreb.
Za sjednicu je određen sljedeći dnevni red i dana su sljedeća mišljenja
Usvajanje dnevnog reda, Usvajanje zapisnika sa prošlih sjednica, Osvrt na promjene
koje su uslijedile s obzirom na dana mišljenja na prethodnim sjednicama Odbora za
kvalitetu.
Standardne točke, usvojene.
1. Analiza druge ankete ljetnog semestra 2013./2014. šk.god.
Članovi su prema unaprijed pripremljenoj analizi studentskih anketa analizirali ljetni
semestar te donijeli sljedeća mišljenja:
o Prosječna ocjena asistenta na kolegiju Strukture podataka i algoritmi je
nezadovoljavajuća
Predlaže se:
* Razgovor i eventualni prekid suradnje sa asistentom na kolegiju Strukture podataka i
algoritmi ukoliko se ne pronađe zadovoljavajuće rješenje.
Ostale ocjene nastavnika, kolegija i asistenata su zadovoljavajuće i Odbor nema
primjedbi.
Glavna rasprava vezana za ovu točku bila je oko postotka studenata koji ispunjavaju
anketu na višim godinama studija. Nakon poduže rasprave doneseni su prijedlozi za
povećanje broja studenata koji će ispunjavati anketu:
2. Prijedlog uvođenja provjere završnih i diplomskih radova u smislu poštivanja
autorskih prava i upotrebe literature
Predsjednica odbora upoznala je ostale članove sa slučajem koji je dogodio na zadnjoj
prijavi obrane završnog rada na preddiplomskom studiju primijenjenog računarstva
gdje je student pokušao predati rad koji je kršio autorska prava u smislu da je nastao na
način da je student sa web stranice praktički doslovno preveo tekst u svoj rad, bez
navođenja referenci i citata za dijelove teksta i u obujmu citiranosti koji nije dopustiv za
završni rad.
Odbor je raspravljao o tom slučaju i predlaže Stručnom vijeću prijedloge.
3. Rasprava i dogovor o aktiviranju postupka unutarnje prosudbe sustava osiguranja
kvalitete Visokog učilišta Algebra
Odbora je na sjednici zaključio da zbog objektivnih i opravdanih okolnosti nije proveo
unutarnju prosudbu za školsku godinu 2012/2013 prema planu te predlaže Stručnom

vijeću da donese odluku kojom bi se unutarnja prosudba iznimno provela za dvije
školske godine 2012/2013 i 2013/2014 odnosno za period od 15.09.2012 do 22.09.2014.
4. Razno
Pod točkom razno Odbor je raspravljao o počeku školske godine 2014/2015 koja je
započela 22.9.2014. Glavna tema rasprave bila je organizacija u smislu izrade
rasporeda i upis studenata u višu godinu studija.
NAPOMENA: Detaljno izvješće sa 13. sjednice Odbora za kvalitetu izneseno je Stručnom vijeću
na sjednici.

