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22 000 ŠIBENIK
POVJERENSTVO ZA
OSIGURAVANJE KVALITETE
KLASA: 602-12-01/16-04/02
URBROJ: 2182/1-12/3-1-16-01-12
Šibenik, 7. lipnja 2016.

ZAPISNIK
sa 29. sjednice Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Veleučilišta u Šibeniku
održane 28. travnja 2016.

Nazočni članovi Povjerenstva: mr. sc. Tanja Radić Lakoš, v.pred., dr.sc. Ljubo Runjić, pred.,
Darijo Šego, univ.spec.traff.ing., pred., Anita Marčić, dipl.oec.
Ostali nazočni: Helena Mioč, bacc.oec.
Izostali članovi Povjerenstva: dr. sc. I. Poljičak, v. pred., mr. Sonja Čuljak, Ankica Arbutina,
studentica, Luka Banić, student.
Sjednica je počela u 10:00 sati.
Predsjednica Povjerenstva pozdravila je nazočne članove Povjerenstva, utvrdila je postojanje
kvoruma te predložila
DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice Povjerenstva
2. Rasprava o rezultatima studentske ankete u zimskom semestru ak. godine 2015./2016.
3. Donošenje Odluke o provođenju Studentske ankete za ljetni semestar ak. godine
2015./2016
4. Razno
Ovako predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad. 1. Zapisnik sa 28. sjednice Povjerenstva jednoglasno je usvojen.

Ad. 2. Studentska anketa za zimski semestar u akademskoj godini 2015./2016. provedena je u
periodu od 11. do 22. siječnja 2016. Anketiranje je provedeno na 41% studenata čime je

zabilježen značajan porast u odnosu na anketiranje u promatranom periodu ak. godine
2014./2015. te je zaključeno da se radi o reprezentativnom uzorku. Mišljenje je da je povećanje
postotka anketiranih studenata posljedica kvalitetnih priprema, koordiniranosti i efikasnosti
članova Odbora za provođenje studentske ankete. Rezultate studentske ankete temeljem sustava
LimeSurvay napravila je članica Odbora Biljana Šupe, dipl. ing., a obradu rezultata za
Povjerenstvo je napravila kolegica Ivana Beljo, dipl. ing., pred.
Sukladno PK-30 Uputa za provedbu studentskih anketa rezultati anketa kojima se procjenjuje
zadovoljstvo korisnika kvalitetom nastave smatraju se zadovoljavajućim ukoliko je prosječna
ocjena po svakoj grupi pitanja veća od 3,25, s što se tiče zadovoljstva korisnika radom stručnih
službi smatraju se zadovoljavajućim ukoliko je prosječna ocjena po veća od 3,00.
Na temelju dostavljenog izvještaja Odbora te dokumenta Dinamika kretanja ukupnih prosječnih
ocjena anketiranih kolegija i stručnih službi u zimskom semestru ak. godine 2015./2016.
Povjerenstvo je otvorilo raspravu. Ukupni rezultati smatraju se zadovoljavajućim iako postoje
manje fluktuacije u ostvarenim ocjenama. Jedini problem u slučaju anketiranih kolegija uočen
je na kolegijima jednog nastavnika koji je drugu godinu zaredom ocjenjen neprolaznom
ocjenom (manje od 3,25). Nakon kraće rasprave zaključeno je da se kao korektivna radnja
zadužuje pročelnik odjela na kojem navedeni nastavnik izvodi nastavu da sa istim razgovara i
upozori ga na rezultat.
Zbog nove organizacije poslovanja u službi za studentske poslove (svaki referent u službi
odgovoran je za pojedini studij) moguće je analizirati rezultat pojedinog djelatnika.
Skriptarnica od početka ove akademske godine ne radi za studente te se više ne ispituje
zadovoljstvo korisnika. S tim u vezi potrebno je izvršiti korekciju anketnog upitnika.
Ad. 3. Na prijedlog kolege dr.sc. Ljube Runjić, pred. donosi se prijedlog Odluke o provođenju
studentske ankete u ljetnom semestru ak. godine 2015./2016. Odluka je usvojena jednoglasno.
Anketa će se provoditi u periodu od 9. do 20. svibnja 2016.

Ad. 4. Nije bilo rasprave.
Sjednica je završila u 11:00 sati.

Prodekanica za nastavu,
Predsjednica Povjerenstva za osiguravanje kvalitete,
mr.sc. Tanja Radić Lakoš, v.pred.

Zapisnik sastavila:
Helena Mioč, bacc. oec.

