Godišnje izvješće rada Povjerenstva za osiguravanje kvalitete na Odjelu za
geografiju
za razdoblje od veljače 2014. do veljače 2015. godine
Povjerenstvo za osiguranje kvalitete na Odjelu za geografiju u sastavu doc. dr. sc.
Lena Mirošević, doc. dr. sc. Ana Pejdo, Ana Ažić-Potočnjak, dipl. tur. kom., Zvonimir
Dorkin, prof., vanjski dionik i Smiljan Buhin, predstavnik studenata. Na sve sastanke održane
tijekom akademske godine 2013./2014. bili su pozvani te su na njima i sudjelovali,
predstavnici svih godina preddiplomske i diplomske razine na Odjelu za geografiju
Sveučilišta u Zadru.
Tijekom akademske godine Povjerenstvo za kvalitetu nastavilo je redovito održavati
sastanke. Redoviti sastanak Povjerenstva za osiguranje kvalitete na Odjelu za geografiju,
održan je 11. lipnja 2014. u vijećnici Odjela za geografiju. Točke dnevnog reda bile su
sljedeće:
1. Reakreditacija visokih učilišta
2. Sadržaj mrežnih stranica vezanih za aktivnosti Povjerenstva (prijedlozi, promjene,
izvještaji)
3. Samoevaluacija znanstvenog rada na Odjelu
4. Alumni klub bivših i sadašnjih studenata geografije
5. Provedba studentske evaluacije nastave u ljetnom semestru 2013./2014. godine.
6. Razno
Nazočni članovi Povjerenstva za kvalitetu: doc. dr. sc. Lena Mirošević, doc. dr. sc. Ana
Pejdo, Ana Ažić Potočnjak
Odsutni: Zvonimir Dorkin, prof. (službeno odsutan), student G. Vuković, predstavnik 2.
godine diplomskih studija (ispričao se)
Na sastanku prisutni: Mate Vučić, predstavnik 1. godine diplomskih studija, I. Takalić,
predstavnik studenata 1. godine studija, Mirko Barada, predstavnik studenata 3. godine studija
Zapisnik je vodila odjelna tajnica Ana Ažić-Potočnjak.
Sljedeći redoviti sastanak Povjerenstva za osiguranje kvalitete na Odjelu za geografiju,
održan je 20. studenog 2014. u vijećnici Odjela za geografiju, s početkom u 12,00 sati.
Dnevni red je bio sljedeći:
1. Pripreme za reakreditaciju Odjela za geografiju
2. Sastanak odjelne uprave sa studentima preddiplomskog i diplomskog studija o aktualnim
temama vezanim za nastavu i kvalitetu studiranja na Odjelu za geografiju

3. Alumni klub studenata geografije
4. Razno
Nazočni članovi Povjerenstva za kvalitetu: doc. dr. sc. Lena Mirošević, doc. dr. sc. Ana
Pejdo, Zvonimir Dorkin, Ana Ažić Potočnjak i Mirko Barada, studentski predstavnik
Na sastanku prisutni: izv. prof. dr. sc. Snježana Mrđen, studenti preddiplomske razine: Filip
Cirkvenčić, predstavnik studenata 1. godine studija, Ivan Takalić, predstavnik studenata 2.
godine studija, Ivana Grcić, predstavnica studenata 3. godine studija te studenti diplomske
razine: Mirko Barada, predstavnik 1. godine studija i Mate Vučić, predstavnik 2. godine
studija.
Zapisnik je vodila odjelna tajnica Ana Ažić-Potočnjak.
Dnevni red je proširen sa još dvije točke:
5. Kvaliteta ocjenjivanja
6. Dani karijera
U sklopu svojih aktivnosti Povjerenstvo za kvalitetu Odjela za geografiju iniciralo je
osnivanje Alumni kluba Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru. Svrha osnivanja Alumni
kluba je da svi studenti koji su svoju diplomu stekli na Odjelu za geografiju i nakon studiranja
ostanu obaviješteni o događanjima na Sveučilištu i na Odjelu, kako bi mogli primati korisne
informacije o mogućim zaposlenjima, tečajevima, radionicama, te kako bi Odjel imao
informacije o bivšim studentima, njihovim zaposlenjima, njihovim karijerama. Trenutno je u
procesu izrada ALUMNI ADRESARA. Do prosinca 2014. godine 56 osoba poslalo je svoje
podatke. Svrha ovog kluba je povezivanje svih generacija studenata radi ostvarivanja njihove
trajne i uzajamne zajedničke koristi i suradnje.
U sklopu priprema za proces reakreditacije u studenom je održan sastanak odjelne
uprave sa studentima preddiplomskog i diplomskog studija o aktualnim temama vezanim za
nastavu i kvalitetu studiranja na Odjelu za geografiju. Sastanak su vodile doc. dr. sc. Anica
Čuka, pročelnica Odjela za geografiju i doc. dr. sc. Lena Mirošević, zamjenica pročelnice
Odjela za geografiju. Sastanku su prisustvovali studenti Odjela za geografiju.
Najveći dio rada Povjerenstva za kvalitetu Odjela za geografiju tijekom 2014. godine
odnosio se na izradu dokumenta Samoanalize budući da je prema Planu reakreditacije visokih
učilišta u akademskoj godini 2014./2015. predviđena reakreditacija Odjela za geografiju
Sveučilišta u Zadru.

doc. dr. sc. Lena Mirošević, predsjednica Odjelnog povjerenstva

