
 

 
IZVJEŠĆE SA 3. SJEDNICE ODBORA ZA KVALITETU 

Sjednica Odbora za kvalitetu održana je 20.07.2011. u 13:00 sati u Zagrebu u kabinetu Galileo Visoke 

škole. Na sjednici nisu bili prisutni svi članovi, kvorum je sastavljen. Sjednicom je presjedala 

predsjednica Odbora za kvalitetu prema dnevnom redu u nastavku te su donesena slijedeća mišljenja 

i prijedlozi: 

1. Usvajanje dnevnog reda 

Svi članovi su prihvatili predloženi dnevni red 

 

2. Osvrt na promjene koje su uslijedile s obzirom na dana mišljenja na 2. 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. Članovi Odbora za 

kvalitetu nisi imali primjedbi na odluke Stručnog vijeća.  

 

3. Analiza anketa provedenih školskoj godini 2010./2011. 

Članovima Odbora za kvalitetu predstavljena je analiza ankete školske godine 2010./2011. Nakon što 

su svi članovi razmotrili anketu donesena su sljedeća mišljenja:  

 1. Godini studija  
o Postoji prostora za poboljšanje kolegija  Matematike I i Osnova digitalne elektronike, 

no s obzirom na prvu anketu to je znatno manje. Najveći dio nezadovoljstva 

studenata tim kolegijima leži u činjenici da se radi o općim kolegijima koji nisu usko 

vezani za njihovu struku te u manjem broju sati vježbi s obzirom na predavanja. 

Odbor za kvalitetu predlaže Stručnom vijeću da razmotri taj omjer.  

o Studenti su izrazili manje nezadovoljstvo nastavnikom iz Računalnih mreža II, no 

prema izvješću sa nastave vidi se da je to uzrokovano činjenicom što se radi o 

mladom nastavniku koji tek kreće baviti se nastavničkim radom pa još nema toliko 

iskustva.  

Odbor za kvalitetu smatra da su ocjene tog nastavnika s obzirom na iskustvo 

trenutačno zadovoljavajuće.  

 2. Godini studija  
o Na kolegiju Upravljanje informacijskim sustavima i dalje postoji prostor za 

poboljšanje, kako to nije riješeno već drugu godinu za redom, a i na temelju dodatnih 

razgovora i provjera. 

Odbor za kvalitetu predlaže zamjenu nastavnika i reviziju kolegija.  

o Na kolegiju Otvoreni operacijski sustavi postoji prostor za poboljšanje.  

Odbor za kvalitetu predlaže da se podrobnije istraži uzrok ovom nezadovoljstvu te 

da se on ukloni.   

 3. Godina studija  
Odbor je mišljenja da prema anketama na 3. Godini studija nisu potrebne veće promjene kolegija, ni 

nastavnika.  



 

4. Prijedlog izmjene određenih ključnih pokazatelja 

Predsjednica Odbora za kvalitetu napravila je tablicu ključnih pokazatelja za aktualnu i prethodnu 

školsku godinu, a vodeći se tablicama koje popunjavaju određeni odjeli ili osobe zadužene za 

praćenje realizacije. Predsjednica je predstavila Odboru rezultate te je provedena rasprava.  

Zaključak rasprave je da Odbor za kvalitetu predlaže Stručnom vijeću smislenije definiranje dva 

ključna pokazatelja 

 

5. Vanjska neovisna periodična prosudba sustava osiguranja kvalitete Visoke škole za 

primijenjeno računarstvo od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje. 

Odbor za kvalitetu je prema planu aktivnosti donesenom na prošloj sjednici pripremio Izvješće o 

godišnjoj prosudbi unutarnjeg sustava osiguranja kvalitete.  

Odbor za kvalitetu će Izvješće dostaviti Stručnom vijeću. 

 

6. Osvrt na zaprimljene primjedbe od strane studenata, a vezane za kvalitetu nastave 

Predsjednica Odbora upoznala je ostale članove sa zaprimljenim primjedbama i prijedlozima putem 

sandučića ili maila. Odbor za kvalitetu predlaže da se usvoje: 

 Da nedjelja ne bude radna ukoliko to zaista nije potrebno. 

 Razvoj informacijskog sustava da studentima predlaže detaljan prikaz bodova.  

 Jasno označavanje ishoda učenja na međuispitima sukladno već postojećim Smjernica 

propisanim od strane Škole. 

 Dodavanje novih učionica u anketu kako bi ih studenti mogli ocijeniti 

 Zamjena aparat za snack u predvorju Škole zbog neispravnosti. 
 

7. Plan aktivnosti za naredni period.  

Kako krajem listopada u posjet školi dolazi povjerenstvo za neovisnu periodičnu prosudbu unutarnjeg 

sustava osiguranja kvalitete plan aktivnosti Odbora u narednom period biti će usmjeren na pripremu 

za dolazak povjerenstva.  

 

8. Razno 

Član Odbora potaknut primjedbom studenata na radne nedjelje predložio je da se Stručnom vijeću 

uputi prijedlog da se nastava planira prema unaprijed objavljenom kalendaru tako da se za one 

kolegije čija predavanja padaju u neradni dan nastavni plan planira za 14 tjedana nastave tako da se 

nužno ne treba odrađivati taj propušteni dan.  

Član Odbora, a u svezi zaključka iz prethodne toče dnevnog reda predložio je da se Stručnom vijeću 

predloži da se kroz Infoeduku omogući studentima da vide rezultate međuispita drugih studenta. 

Kolega Mesic smatra da je studentima veoma bitno da vide gdje su oni sa svojim rezultatima s 

obzirom na druge studente te da je to razlog zašto su studenti tražili da se objavljuju detaljni izvještaji 

o stanju bodova.  

Odbor donosi odluku da se ova dva prijedloga također proslijede Stručnom vijeću na raspravu. 

 

NAPOMENA: Detaljno izvješće sa 3. sjednice Odbora za kvalitetu na kojoj se raspravljalo o 

školskoj godini 2010/2011. izneseno je Stručnom vijeću na 13. sjednici Stručnog vijeća 

održanoj 06. rujna 2011. 

 


