
 
 

IZVJEŠĆE SA 10. SJEDNICE ODBORA ZA KVALITETU 

Sjednica je održana 12.04.2013. u 13 sati u Zagrebu u kabinetu Galileo Visokog učilišta Algebra u Ilici 

242. Na sjednici nije bio prisutan član predstavnik asistenata. 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. Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice 

Zapisnik sa 9. 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 9.  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. Dogovoreno je sa čistačicama da više puta mjesečno detaljno operu ploče. 

2. Promijenjen je dobavljač flomastera i spužvi 

3. Odrađen je posjet nastavi vježbi kolegija Interoperabilnost informacijskih sustava 

4. Izmijenjena je anketa sukladno prijedlogu Odbora sa 9. sjednice.  

 

4. Analiza završne ankete zimskog semestra 2012./2013. šk.god.  

Članovi su prema unaprijed pripremljenoj analizi studentskih anketa analizirali zimski semestar te 

donijeli sljedeća mišljenja: 

o Postoji prostor za poboljšanje na kolegiju Administriranje baza podataka 

 

Ostale ocjene nastavnika, kolegija i asistenata su zadovoljavajuće i Odbor nema primjedbi.  

 

5. Osnivanje Vijeća Studentskog zbora i aktiviranje rada studentske udruge 

Predsjednica Odbora ukratko je upoznala Odbor sa pojačanim aktiviranjem rada Studentskog zbora 

te aktiviranjem rada studentske udruge. Ujedno je izvijestila Odbor o održanom prvom sastanku 

Vijeća i dekanata te o zaključcima tog sastanka.  

Odbor je pozdravio osnivanje Vijeća.  

 

6. Razni prijedlozi za poboljšanja 

Predsjednica Odbora predložila je da asistent ima uvid u cjelokupnu analizu ankete uključujući i 

ocjene nositelja.  

Odbor za kvalitetu podržao je taj prijedlog te predlaže Stručnom vijeću da razmotri taj prijedlog i 

donese konačnu odluku.  

 



 
 

7.  Razno 

Pod točkom razno Odbor je raspravljao o načinima kako privući kvalitetnije studente na studij 

računarstva.  

 

 
NAPOMENA: Detaljno izvješće sa 10. sjednice Odbora za kvalitetu na kojoj se raspravljalo o 

školskoj godini 2012/2013. izneseno je Stručnom vijeću na 26. sjednici Stručnog vijeća 

održanoj 16. travnja 2013. 

 


