
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

ODJEL ZA KROATISTIKU I SLAVISTIKU 

Povjerenstvo za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete 

 

Zadar, 3. prosinca 2016. 

 

Z A P I S N I K 

 

s pete sjednice POUK-a Odjela za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru, održane u 

petak, 2. prosinca 2016. s početkom u 11:30. 

 

Prisutni: dr. sc. Sanja Knežević, doc., dr. sc. Sandra Hadžihalilović, doc., Ivana Petešić, prof., 

Mladen Masar, predstavnik vanjskih dionika.  

Opravdano odsutni: nitko. 

Neopravdano odsutni: dr. sc. Helena Peričić, red. prof., Marin Dolfić, student, Boris Krneta, 

student. 

 

Zapisnik sastavila Sandra Hadžihalilović. 

 

 

D N E V N I  R E D 

 

1. Usvajanje zapisnika s četvrte sjednice POUK-a; 

2. Izvješće sa sastanka predstavnika tijela SOUK-a; 

3. Akcijski plan odsjeka/Odjela; 

4. Razno. 

1. točka dnevnog reda je Usvajanje zapisnika s četvrte sjednice POUK-a Odjela za 

kroatistiku i slavistiku. Nije bilo primjedbi na zapisnik. Zapisnik je jednoglasno 

usvojen. 

 

2. točka dnevnog reda je Izvješće sa sastanka predstavnika tijela SOUK-a. Na sastanku 

SOUK-a održanom 16. rujna 2016. u 10h. Sastanku je prisustvovala dr. sc. Sanja 

Knežević. Izvijestila nas je o važnim za Odjel stvarima, među kojima je posebno 



istaknula 1. točku dnevnog reda: Mentorski sustav na Sveučilištu u Zadru. Nakon 

izloženog iskustva s Odjela za povijest umjetnosti donesen je zaključak da se 

mentorstvo provodi na prvoj godini studija obvezno, a na višim godinama studija po 

potrebi. U okviru ove točke raspravljalo se o već ranije spomenutom prebacivanju 

ovog sustava mentorstva na studente. Zaključak je da bi ipak profesori trebali nastaviti 

biti studentski mentori. 

 

3. točka dnevnog reda je Akcijski plan odsjeka/Odjela. Budući da je kalendarska godina 

na kraju, odjelni POUK dužan je podnijeti izvješće Odjelu i Sveučilištu. Izvješće je 

sastavila predsjednica Povjerenstva, dr. sc. Sandra Hadžihalilović, doc. te se osvrnula 

na sve aktivnosti zajedno s članovima Povjerenstva. Izvješću su dodane još tri 

aktivnosti Odjela te je nakon usvojenih aktivnosti jednoglasno prihvaćeno.  

 

4. točka dnevnog reda je Razno. U okviru ove točke najavljen je sastanak predstavnika 

tijela sustava osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete Sveučilišta u Zadru (koordinacije 

SOUK) koji je predviđen za 14. prosinca u 11h. Najavljena je i izrada plana aktivnosti 

Odjela za kroatistiku i slavistiku za kalendarsku 2017. 

  

Sjednica je završila u 12:15. 

 

  

 


