
Godišnje izvješće Odbora za osiguravanje osiguravanje i unapređivanje kvalitete Fakulteta 

zdravstvenih studija (akademska godina 2020.-2021.) 

 

Tijekom akademske godine 2020.-2021. rad Odbora odvijao se u posebnim uvjetima uslijed vanjskih 

(COVID pandemija) i niza unutarnjih faktora (on-line nastava, promjena uprave i promjene sastava 

Odbora, postupak i zahtjevi akreditacij itd). S ciljem što boljeg prikaza rada Odbora, godišnje izvješće 

podijeljeno je u nekoliko segmenata.     

Sastav i članovi Odbora 

Na temelju odredbe članka 24. statuta FZS-a Fakultetsko vijeće FZS-a je na sjednici održanoj 19. siječnja 

2021. donijelo Odluku o osnvanju Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete. Temeljem Odluke 

Fakultetskog vijeća od 22. travnja 2021. dotadašnji sastav Odbora djelomično je promijenjen, te su 

imenovani novi članovi Odbora: 

1. izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić, dipl. kroat. i soc., 
 2. dr. sc. Aleksandra Stevanović, dipl. psih. – prof. 
 3. dr. sc. Stjepka Popović, mag. educ. soc. 
 4. Marta Merle, predstavnica zaposlenika, 
 5. Viktorija Bugarin, studentica 
 6. Alen Vukelić, dr.med., ravnatelj Medicinske škole u Rijeci. 
 
Temeljem isteka mandata članice Marta Merle, prestanka Ugovora o radu dr. sc. Stjepke Popović, te 

spriječenosti da prisustvuje sjednicama Alena Vukelića, dr. med., u rujnu 2021. upravi Fakulteta 

upućena molba za imenovanje novih članova.  

Iva Rinčić imenovana je članicom Odbora za osiguravanje i unapređivanja kvalitete Sveučilišta u Rijeci.  

 

Akcijski plan akademsku godinu 2020./21. – (cilj, rok, odgovorna osoba, status)  

Element plana  Rok Odgovorna 
osoba 

Status 

Izrada 
postupnika 

Postupnik  za evaluaciju 
nastavnika od strane 
nastavnika 

siječanj 
2021. 

Andrica Lekić realizirano 

Postupnik za mentore 
završnih i diplomskih radova 

siječanj 
2021. 

Gordana 
Brumini 

realizirano 

Postupnik za studentske 
pritužbe 

siječanj 
2021. 

Gordana 
Brumini 

realizirano 

Postupnik za studente pri 
izradi zav. i dipl. radova 

siječanj 
2021. 

Viktorija 
Bugarin 

realizirano 

Postupnik izrade izvješća u 
sklopu natječaja za izbor  

siječanj 
2021. 

Iva Rinčić realizirano 

Postupnika za priznavanje 
ECTS bodova studentima koji 
su bili ili došli na razmjenu 

siječanj 
2021. 

Stjepka 
Popović 

realizirano 



Izrada izvješća o prolaznosti studenata (iz 
ISVU-a- prosjek po godini za svaki studijski 
program) 

listopad 
2021. 

Vedrana 
Padovan  

u pripremi 

Analiza 
rezultata 
ankete 
zadovoljstva 
studenata 
nakon 
završetka 
studija 

Rezultati dobiveni sa 
Sveučilišta prezentirani na FV 
 

rujan 2021.  Iva Rinčić  
Sanda 
Tamarut 

realizirano  

Sastanak sa studentima listopad 
2021. 

Iva Rinčić  
Viktorija 
Bugarin 

u pripremi  

Sastanak sa svim predstavnicima studenata 
svih nastavnih godina i smjerova 

listopad 
2021. 

Gordana 
Brumini 
Iva Rinčić 
Viktorija 
Bugarin 

U pripremi 

Izvješće o provedenim aktivnostima rujan 2021. Iva Rinčić realizirano 

Sastanci s predstavnicima preddiplomskih 
studija  
Organiziran je i termin za predstavnike 
diplomskih, ali zbog nedovoljnog broja 
prijavljenih nije realiziran.  

ožujak 
2021.  

Gordana 
Brumini  

realizirano  

    

 

Evaluacije nastavnika 

Unatoč on-line provedbi nastave, tijekom akademske godine 2020.-2021. provedeno je ukupno 23 

evaluacije nastavnika. U nastavku popis nastavnika:  

1. BRIGITA FILIPOVIĆ PAPIĆ 

2. SUZANA JANKOVIĆ 

3. MARIJA KATUŠIN LONČARIĆ 

4. ALEKSANDRA MIHELČIĆ 

5. VOJKO ROŽMANIĆ 

6. HRVOJE VLAHOVIĆ 

7. ANTE LUČEV 

8. STANISLAV PEHAREC 

9. MIRJANA PERNAR 

10. MAJA KARIĆ 

11. SILVIJE ŠEGULJA 

12. NIVES RADOŠEVIĆ QUADRANTI 

13. DENIS DOBRAVAC 

14. BOJAN MILETIĆ 

15. KRISTIJAN ZULLE 

16. SANJA BRAJNOVIĆ-ZAPUTOVIĆ 

17. SANJA JURETIĆ 

18. KAROLINA VIŽINTIN 

19. DEANA ŠVALJUG 



20. ŽELJKA CINDRIĆ 

21. JELENA HODAK 

22. NIKOLA BABIĆ 

23. MILJENKO MANESTAR 

Sve su evaluacije pozitivno ocijenjene, te su njihovi rezultata dostavljeni nastavnicima i pročelnicima 

Katedri.  

Normativni akti  

Do početka akademske godine 2021.-2022. izradit će se Akcijski plan za akademsku godinu 

2021./2022., te prijedlog Dopuna i izmjene Pravilnika o sustavu osiguranja i unapređenja kvalitete FZS-

a. S obzirom da je u pripremi novi Pravilnik Sveučilišta u Rijeci, koji je planiran za listopad 2021. pričekat 

će se njegov završetak kako bi se mogao uvrstiti u Pravilnik Fakulteta.  

*Sukladno preporukama Akreditacijskog savjeta u Akcijski Plan i Pravilnik potrebno je obrati pažnju na 

poticanje edukacije nastavnika i studenata, mobilnost, te pokazatelje znanstvene aktivnosti (posebno 

uključivanja studenata).  

Sjednice Odbora 

U prvom djelu akademske godine sjednice su održavane uglavnom u on-line formatu, o aktualnoj 

problematici izvođenja nastave. U srpnju je održana prva sjednica uživo (37. sjednica Odbora), a 

naredna je sjednica planirana za listopad 2021.  

Edukacije 

Članica Odbora Aleksandra Stevanović sudjelovala je radionici Kako procijeniti kvalitetu e-kolegija?, te 

je o navedenom izvijestila na 38. sjednici Odbora. 

Ostalo 

Odbor za osnivanje i unapređivanje kvalitete uputio je upravi fakulteta dopis sa zamolbom za ažuriranje 

podataka na web stranicama Fakulteta (status 3. rujna 2021. – nije realizirano – poslan podsjetnik).  

Redovito se pregledava Sandučić za primjedbe studenata, no od travnja nije zaprimljena niti jedna 

primjedba.  

Rijeka, 12. rujna 2021.  

izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić 

 


