
PLAN AKTIVNOSTI ODBORA ZA OSIGURAVANJE I UNAPREĐIVANJE 
KVALITETE ODJELA ZA MATEMATIKU SVEUČILIŠTA U RIJECI  

ZA 2014. GODINU 
 

Glavnina aktivnosti Odbora planiranih za 2014. godinu vezana je uz procedure 
provođenja unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete na Odjelu za 
matematiku Sveučilišta u Rijeci. 

Odbor trenutno radi na razradi plana provođenja aktivnosti opisanih u Dopuni 
Priručniku za kvalitetu studiranja Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci. Za sve 
predviđene aktivnosti Odbor će pripremiti plan rada u obliku tablice koja će 
obuhvatiti minimalno  kalendarsko razdoblje od 5 godina, a u koju će se unijeti po 
razdobljima planirane odnosno već realizirane aktivnosti. 

Pojedini članovi Odbora zaduženi su za provođenje pojedinih aktivnosti koje se 
planiraju provesti u 2014. godini. Analiza podataka o broju nastavnika i studenata 
provodi se svake godine i planira se njezino provođenje početkom ljetnog semestra 
akad. godine 2013./2014. Za analizu je zadužena članica Odbora doc. dr. sc. Ana 
Jurasić. Evaluacija rada stručno-administrativnih službi Odjela za matematiku 
Sveučilišta u Rijeci provodi se u obliku anketiranja putem tiskanog obrasca. Uz 
postojeću anketu predviđenu za studente potrebno je osmisliti i anketu za nastavno 
osoblje te provesti evaluaciju tijekom ljetnog semestra akad. godine 2013./2014. Za 
provođenje evaluacije zadužene su članice Odbora dr. sc. Ivana Slamić i  Ivana 
Legac,  koje će pripremiti ankete, kopirati upitnike u dovoljnom broju i distribuirati ih 
studentima Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci te nakon ispunjavanja 
analizirati podatke. Analiza međunarodne suradnje predviđena je za početak akad. 
godine 2014./2015., kada se s porodiljnog dopusta vrati doc. dr. sc. Vedrana Mikulić 
Crnković, koordinator za Erasmus i koordinator za međunarodnu suradnju.  

Odbor je u siječnju 2014. pripremio izvješće o aktivnostima  poduzetim  nakon 
provedbe samovrednovanja  na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Rijeci u siječnju 
2013. godine. Nakon provedenog postupka samovrednovanja Odjela za 
matematiku Sveučilišta u Rijeci predviđenog za siječanj 2014. biti će potrebno 
pripremiti plan za rješavanje eventualnih nedostataka uočenih u postupku provedbe 
unutarnje prosudbe. 

Članice Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Odjela za matematiku 
Sveučilišta u Rijeci Marija Maksimović i Anamarija Citković zadužene su za 
provođenje studentskih anketa vezanih za analizu usklađenosti odslušanih kolegija 
zimskoga semestra u odnosu na izvedbene planove tih kolegija. Ankete će se 
provesti u siječnju 2014. godine na diplomskim studijima Odjela za matematiku 
Sveučilišta u Rijeci. 

Tijekom 2014. godine Odbor će obavljati i ostale tekuće poslove vezane uz 
osiguravanje i unapređivanje kvalitete na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Rijeci. 



Odbor u 2014. godini planira poboljšati komunikaciju između članova Odbora 
(studenata i djelatnika Odjela) s osobama koje predstavljaju. 

Voditeljica Odbora doc. dr. sc. Ana Jurasić i u 2014. godini će izvještavati Odbor o 
svim važnim temama o kojima se raspravljalo na sjednicama Odbora za kvalitetu 
Sveučilišta u Rijeci.  

 

 


