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Izvješće izradilo Povjerenstvo za kvalitetu: 

Doc. dr. sc. Danijela Birt Katić 

Doc. dr. sc. Tomislav Oroz 

Doc. dr. sc. Mario Katić 

Dr. sc. Karmen Turčinov, vanjski dionik 

Magdalena Đurasek, studentica 

 

Na redovitoj sjednici Stručnog vijeća Odjela za etnologiju i antropologiju održanoj 6. travnja 

2016. potvrđeni su novi članovi Odjelnog Povjerenstva za kvalitetu. Na sjednici Povjerenstva 

za kvalitetu održanoj 14. ožujka predloženi su novi članovi u sastav Povjerenstva umjesto  

doc. dr. sc. Jadrana Kale izabran je doc. dr. sc. Mario Katić, umjesto dr. sc. Jasenke Lulić 

Štorić kao vanjski dionik izabrana je dr. sc. Karmen Turčinov te umjesto studentice Katje 

Sirotić kao novi studentski predstavnik izabrana je Magdalena Đurasek, studentica treće 

godine studija etnologije i antropologije. Potvrdom na Stručnom Vijeću Odjela novo je 

Povjerenstvo izabrano na mandat od dvije godine travanj 2016. – travanj 2018. Time je na 

sebe preuzelo obvezu izradbe Izvješća za kvalitetu za akad. god. 2015./16. 

 

Članovi Povjerenstva za kvalitetu Odjela za etnologiju i antropologiju, nakon što su preuzeli 

dužnost od prethodnoga povjerenstva (6. travnja) održali su dva sastanka, kako i predviđa 

Pravilnik za osiguranje kvalitete Odjela za etnologiju i antropologiju.  

Prvi je sastanak održan  11. 4. 2016., dok je drugi sastanak održan 1. 7. 2016. Zapisnici s 

navedenih sastanaka dostupni su u arhivi Tajništva Odjela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Povjerenstvo za kvalitetu Odjela za etnologiju i antropologiju 

3 
 

SADRŽAJ: 

1. POSTUPAK REAKREDITACIJE STUDIJSKIH PROGRAMA ODJELA 

1.1. Izradba akcijskog plana 

2. ANALIZA ATRAKTIVNOSTI STUDIJSKIH PROGRAMA 

2.1. Struktura prijavljenih studenata na preddiplomski studij  

2.2.  Struktura prijavljenih studenata na diplomski studij  

3. STUDENTSKA EVALUACIJE NASTAVE I NASTAVNIKA 

4. ANALIZA PODATAKA O OMJERU NASTAVNIKA I STUDENATA  

5. ANALIZA USPJEŠNOSTI POLAGANJA ISPITA  

6. ANALIZA PODATAKA O BROJU UPISANIH U VIŠU GODINU STUDIJA  

7. PROVJERU OBJAVE IZVEDBENIH PLANOVA SA SVIM POTREBNIM ELEMENTIMA 

UKLJUČUJUĆI I PROVJERU SADRŽAJA IZVEDBENOG PLANA  

8. ANALIZA ISHODA UČENJA NA RAZINI STUDIJSKOG PROGRAMA I PREMETA  

9. ANALIZA KVALITETE PREDDIPLOMSKOG STUDIJSKOG PROGRAMA 

10. SAMOEVALUACIJA NASTAVNOG RADA NASTAVNIKA 

11. SAMOEVALUACIJA ZNANSTVENOG I STRUČNOG RADA NASTAVNIKA 

12. ANALIZA USPJEŠNOSTI ZAVRŠAVANJA STUDIJA ZA OBJE STUDIJSKE RAZINE 

13. ANALIZA ANKETE ZAVRŠENIH STUDENTA  

13.1. Analiza podataka o zapošljavanju po diplomiranju  

14. ANKETIRANJE POSLODAVACA, STRUČNIH TIJELA I UDRUŽENJA 

15. ANALIZU USPOSTAVLJANJA, ODRŽAVANJA I UNAPRJEĐIVANJA MEĐUNARODNE SURADNJE 

16. ANALIZA PODATAKA O DOLAZNOJ I ODLAZNOJ MOBILNOSTI  

16.1. Podatci o dolaznoj i odlaznoj mobilnosti studenata  

16.2. Podatci o dolaznoj i odlaznoj mobilnosti akademskog i/ili administrativnog osoblja 

17. MREŽNE STRANICE ODJELA 

18. OSVRT NA POSTUPAK REVIZIJE PRAVILNIKA O SUSTAVU OSIGURANJA KVALITETE 

19. PRIJEDLOZI ZA UNAPRJEĐENJE KVALITETE U NAREDNOM RAZDOBLJU  

20. OSTALO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Povjerenstvo za kvalitetu Odjela za etnologiju i antropologiju 

4 
 

1. POSTUPAK REAKREDITACIJE STUDIJSKIH PROGRAMA ODJELA 

  U postupku reakreditacije visokih učilišta za znanost i visoko koja je provedena  u 

akad. god. 2013./14. vrednovan je i Odjel za etnologiju i antropologiju (tada Odjela za 

etnologiju i kulturnu antropologiju). Na temelju akreditacijske preporuke Akreditacijskog 

savjeta, od 30. prosinca 2014. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izdalo je 19. 

svibnja 2015. godine pismo očekivanja koje se odnosilo na nedostatan broj stalno zaposlenih 

nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju na puno radno vrijeme. Na sjednici održanoj 22. 

veljače 2016. Akreditacijski savjet donio je mišljenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje 

djelatnosti visokog obrazovanja na Odjelu za etnologiju i antropologiju koja se odnosi na sve 

studijske programe koji Odjel izvodi.  

 

1.1. IZRADA AKCIJSKOG PLANA 

Nakon sjednice Akreditacijskog savjeta održane 22. veljače 2016. godine i donesenog 

mišljenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja za Odjel je 

određeno naknadno praćenje (follow-up). U uputama AZVO-a stoji da naknadno praćenje 

obuhvaća slijedeće korake:  

 reakreditirano visoko učilište u roku od 6 mjeseci od dana dostavljanja potvrde donosi 

akcijski plan u cilju unaprjeđenja kvalitete i dostavlja ga Agenciji; 

 reakreditirano visoko učilište jednom godišnje izvještava Agenciju o realizaciji 

akcijskog plana te je u skladu s time obvezno i ažurirati uvjete izvođenja u 

informacijskom sustavu koji koristi Agencija (AZVO). 

Izradbi akcijskog plana pristupilo se u svibnju 2016. godine zajedno sa predstavnicima Odjela 

za povijest, arheologiju, povijest umjetnosti i filozofiju. Prvo je donesen akcijski plan Odjela 

za etnologiju i antropologiju koji je zatim ujednačen i ujedinjen u zajednički akcijski plan svih 

pet Odjela. Ujedinjena verzija akcijskog plana potvrđena je na sjednici Senata u rujnu 2016. 

godine. Akcijski plan Odjela izradila je doc. dr. sc. Danijela Birt Katić, a prihvaćen je zajedno 

sa ujednačenom inačicom za svih pet Odjela na sjednici Stručnog Vijeća Odjela, održanoj 24. 

lipnja 2016. godine. 

2. ANALIZA ATRAKTIVNOSTI STUDIJSKIH PROGRAMA 

Priložena tablica pokazuje omjer prijava i upisne kvote Odjela, iz čega proizlazi da je 

u akad. god. 2015./16. omjer studenta na jedno slobodno mjesto 1:9. Povjerenstvo zaključuje 

kako je opravdano povećanje upisne kvote koje je Odjel zatražio za novu akad. god. 2016./17 

(nova upisna kvota 35+2). 

Uvidom u kriterije upisa na studij Povjerenstvo zaključuje kako je Stručno vijeće 

odjela opravdano pristupilo izmjeni i dopuni kriterije kojima se propisuje upis na studij 

etnologije i antropologije. Dodatna razrada uvjete upisa i bodove koje kandidati mogu steći 

tijekom srednjoškolskog obrazovanja i uključivanjem u druge izvannastavne aktivnosti 

donijela je dodatno profiliranje studenata prije samog ulaska u studij. Dodatni kriteriji su: 

najmanje tri godine učenja drugog stranog jezika u srednjoj školi ili školi stranih jezika 

tijekom srednjoškolskog obrazovanja 5%; članstvo u registriranim KUD-ovima, klapama ili 
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etnoudrugama 5%; završena još jedna srednja škola (glazbena, likovna ili druga umjetnička 

škola) 10%). Povjerenstvo je mišljenja da se vodilo računa da su kompetencije koje su 

potrebne za upis na studij u skladu s potrebnim kompetencija pri zapošljavanju studenata 

nakon studija.  

 

2.1. STRUKTURA PRIJAVLJENIH STUDENATA NA PREDDIPLOMSKI STUDIJ ETNOLOGIJE I ANTROPOLOGIJE:  

Godina 

upisa 

Broj 

prijavljenih 

Prvi izbor Drugi 

izbor 

Upisna 

kvota 

Upisani 

na 1. god 

Upisani gimnazija/ 

prosjek ocjena 

Upisani 

strukovna/ 

prosjek ocjena 

Upisani ostali/ 

prosjek ocjena  

2014./15. 210 23 26 32 30 21/4,01 9/4,24 0 

2015./16. 293 38 38 32 30 23/3,97 7/4,51 0 

 

2.2. STRUKTURA UPISANIH STUDENATA NA DIPLOMSKI STUDIJ ETNOLOGIJE I ANTROPOLOGIJE: 

Godina upisa Broj prijavljenih Upisna kvota Upisani Završen srodni PDS  Završen PDS izvan UNIZD 

2014./15. 9 20 9 2 - 

2015./16. 6 20 6 1 - 

 

3.         STUDENTSKA EVALUACIJA NASTAVE I NASTAVNIKA  

Studentska evaluacija nastave i nastavnika provodi se kao jedinstvena sveučilišna 

anketa. Predsjednica Povjerenstva prema plan studentskih evaluacija kvalitete nastavnog 

procesa i rada nastavnika sastavlja popis kolegija za evaluaciju. Za akad. god. 2015./2016. 

vrednovani su slijedeći kolegiji:  

 

ZIMSKI: 

Naziv kolegija: Nositelj/izvođač: 

Uvod u etnologiju i kulturnu antropologiju izv. prof. dr. sc. Dunja Brozović Rončević/ 

dr. sc. Tomislav Oroz, viši asistent,  

Marija Plenković, asistentica 

Antropološko pojmovlje doc. dr. sc. Snježana Zorić Hofmann 

Uvod u lingvističku antropologiju izv. prof. dr. sc. Dunja Brozović Rončević 

Slavenska mitologija doc. dr. sc. Jadran Kale/  

dr. sc. Mario Katić, viši asistent 

Etnografije Jugoistočne Europe izv. prof. dr. sc. Dunja Brozović Rončević, dr. sc. 

Tomislav Oroz, viši asistent 

Antropologija religije doc. dr. sc. Snježana Zorić Hofmann 

Teorija rituala doc. dr. sc. Snježana Zorić Hofmann 

Obrati u antropologiji doc. dr. sc. Snježana Zorić Hofmann 

Etnojezični dodiri na prostoru Hrvatske i Europe izv. prof. dr. sc. Dunja Brozović Rončević 

Etnografije Sredozemlja izv. prof. dr. sc. Dunja Brozović Rončević, 

dr. sc. Tomislav Oroz, viši asistent 
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LJETNI: 

Naziv kolegija: Nositelj/izvođač: 

Hrvatska etnografija doc. dr. sc. Danijela Birt Katić 

Uvod u folkloristiku doc. dr. sc. Mario Katić 

Kulturni krajolik doc. dr. sc. Jadran Kale 

Etnologija i turizam doc. dr. sc. Danijela Birt Katić 

Intekulturalnost u suvremenoj teoriji doc. dr. sc. Snježana Zorić 

Stvaranje baštine doc. dr. sc. Jadran Kale 

 

Prema planu evaluacije sve informacije o studentskoj evaluaciji (zimski i ljetni semestar) 

objavljivane su pravovremeno na mrežnim stranicama Odjela kao i na odjelnim Facebook 

stranicama. Predsjednica Povjerenstva također je uputila studentsku predstavnicu da se obrati 

studentima i potakne ih na pristup i ispunjavanje ankete. Predsjednica Povjerenstva izvijestila 

je nastavnike da je potrebno na kolegijima informirati i aktivirati studente na ispunjavanje 

ankete. Također, na uvodnom sastanku sa studentima svih godina koji svake godine 

organizira Pročelnica Odjela s predsjednicom Povjerenstva za kvalitetu studentima se 

posebno naglasila važnost ispunjavanja anketnih obrazaca što je i njihova obveza, ali i 

mogućnosti da time sudjeluju aktivno u sukreiranju kolegija. Kroz nekoliko sastanaka koji su 

održani sa nastavnicima Odjela dogovoreno je da se, ako je to potrebno, studentima omogući 

ispunjavanje ankete i putem mobilnih uređaja nakon završetka predavanja. Ured za kvalitetu 

je nakon prvih par dana ciklusa anketiranja odaslao zamolbu svim Odjelima da dodatno 

aktiviraju studente na sudjelovanje zbog iznimno malog postotka sudjelovanja. Nakon toga i 

napora koje su uložili nastavnici Odjela postotak izlaznosti na Odjelu je značajno porastao. 

Tijekom zimskog semestra 2015./16. studentska anketa održana je od 8. do 29. siječnja 2016. 

Tijekom održavanja ankete izlaznost je bila 13.2%, dok je na kraju bila 24.1%. Tijekom 

ljetnog semestra 2015./16. studentska anketa održana je od 20. svibnja do 10. lipnja 2016. 

Prema podacima dobivenim od Ureda za kvalitetu do 30. svibnja izlaznost je bila 3.4%, do 6. 

lipnja 22.3% te 10. lipnja 42,7%.    

 

4. ANALIZA PODATAKA O OMJERU NASTAVNIKA I STUDENATA  

Na preddiplomskoj razini studija omjer nastavnog osoblja (6) prema broju studenata 

(90) za akad. god. 2015./16. je 1:15. Na diplomskoj razini studija omjer nastavnog osoblja (6) 

prema broju studenata (25) za akad. god. 2015./16. 1:4,1. Prema zakonski propisanom 

maksimumu koji je 1:30, Odjel za etnologiju i antropologiju zadovoljava uvjete zakonski 

propisanog omjera što je također uz analizu atraktivnosti studija bio jedan od kriterija kojim 

se Odjel vodio pri povećanju broja upisanih studenta na preddiplomskoj razini studija.  

 

5.  ANALIZA USPJEŠNOSTI POLAGANJA ISPITA 

Uvidom u izvedbene planove kolegija Povjerenstvo zaključuje da se pri provjeri 

znanja studenata koriste razne metode (ne samo usmeni ili pismeni ispit). Gotovo svi kolegiji 

na studiju imaju jedan ili dva kolokvija tijekom semestra koji studentima olakšavaju 

završavanje ispita. U razgovoru s pojedinim nastavnicima Odjela Povjerenstvo je doznalo da 

se na pojedinim kolegijima sa studentima nakon kolokvija zajednički komentiraju pitanja i 
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odgovori. Svi nastavnici daju mogućnost studentima povratne informacije o njihovim ispitima 

s ciljem poboljšanja znanja studenata. Informacije o tome kada se studenti mogu konzultirati 

sa nastavnicima objavljuje se uz rezultate ispita i dodatno putem Merlina. Studentima je imaju 

mogućnost žalbe na ocjenu na svim kolegijima i postupak žalbe je jasan i javno objavljen. 
 

 

Prolaznost na obvezatnim kolegijima: 

Kolegij Ukupna prolaznost Ukupan prosjek 

Antropološko pojmovlje 100% 2.333 

Uvod u etnologiju i kult. antropologiju 88% 3.000 

Hrvatska etnografija 100% 3.075 

Metodologija etnografskog istraživanja 100% 3.750 

Uvod u folkloristiku 100% 2.910 

Uvod u lingvističku antropologiju 100% 2.7805 

Povijest hrvatske etnologije 100% 2.847 

Izvaneuropske kulture 88% 2.416 

Mediteranistika 76,66% 2.575 

Antropologija religije 89,47% 4.322 

Antropologija obitelji i srodstva 83,33% 4.274 

Antropologija umjetnosti i vizualna kultura 95,23% 3.541 

Teorije rituala 71,24% 3.583 

Etnografije Sredozemlja 83,33% 3.750 

Interkulturalnost  u suvremenoj teoriji 83,33% 3.777 

Stvaranje baštine 100% 4.440 

Obrati u antropologiji 100% 3.285 

Praktikum etnološkog istraživanja i prezentacije 100% 5.000 

 

 

6.  ANALIZA PODATAKA O BROJU UPISANIH U VIŠU GODINU STUDIJA 

 

PDS BROJ UPISANIH BROJ PRVI PUT UPISANIH PONAVLJAČI 

1.godina 35 33 2 

2.godina 28 24 4 

3.godina 21 18 7 

 

DS BROJ UPISANIH BROJ PRVI PUT UPISANIH PONAVLJAČI 

1.godina 9 9 0 

2.godina 16 9 7 

 

7. PROVJERU OBJAVE IZVEDBENIH PLANOVA SA SVIM POTREBNIM ELEMENTIMA 

UKLJUČUJUĆI I PROVJERU SADRŽAJA IZVEDBENOG PLANA (sadrži li sve potrebne 

elemente, uključujući ishode učenja, pravila i kriterije za ocjenjivanje studenata) 

 
Nastavnike Odjela upućuju se da se prema Pravilniku o studiranju i Pravilniku Odjela 

izvedbeni planovi odjela objavljuju najkasnije tjedan dana prije početka nastave. Koordinator 

mrežnih stranica zajedno sa Tajnicom Odjela nadležan je za to te upućuje nastavnike na 
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pravovremeno objavljivanje izvedbenih planova. Uvidom u objavljene izvedbene planove 

povjerenstvo zaključuje da su obrasci za izvedbene planove Odjela ujednačeni te da sadrže 

sve potrebne elemente (podatci o kolegiju – naziv i šifra, podatci o nastavniku i suradniku na 

kolegiju – adresa e-pošte, broj telefona u uredu, vrijeme konzultacija te broj ureda. Izvedbeni 

planovi dalje sadrže datume početka i završetka nastave iz kolegija, datume održavanja 

kolokvija i datume za ispitne rokove, ukratko sadržaj kolegija, ishode učenja, način bodovanja 

kolokvija, ispita, seminara i vježbi; uvjetima dobivanja potpisa, načinu formiranja ocjene, 

obvezno i izbornoj literaturi, te poneki i detaljniji plan izvedbe nastave s navođenjem 

bibliografskih jedinica).  Također, svi izvedbeni planovi uz popise obvezatne literature koja se 

prije početka akad. god. ažurira i naručuje za potrebe nastave preko Sveučilišne knjižnice, 

izvedbeni planovi sadrže i dodatne popise literature, kao i druge mogućnosti koje mogu 

studentima pomoći pri stjecanju dodatnih znanja iz kolegija (dostupne baze podataka na koje 

je Sveučilište u Zadru pretplaćeno).  

Uvidom u Merlin i kolegije koje imaju pojedini Odjeli Povjerenstvo zaključuje kako 

svi kolegiji prve godine preddiplomskog studija imaju otvorene e-kolegije na Merlinu. 

Pojedini većina nastavnika vode e-kolegije na Merlinu i za više godine studija. Nastavnici 

putem Merlina objavljuju literaturu, pravovremeno obavještavaju studente o aktivnostima na 

kolegiju, objavljuju rezultate ispita .  

Provjera znanja studenata u skladu je s utvrđenim ishodima učenja, provjerava se cijeli 

spektar znanja i u skladu s razinom kvalifikacije. 

 

8. ANALIZA ISHODA UČENJA NA RAZINI STUDIJSKOG PROGRAMA I KOLEGIJA 

  Uvidom u izvedbene planove kolegija za obje razine studija Povjerenstvo zaključuje 

da svi kolegiji sadrže ishode učenja. Ishodi učenja napisani na razini studijskih programa 

jasno opisuju znanja i vještine koje studenti stječu nakon završetka studija. Tijekom akad. 

god. 2015./16, održana je i radionica za nastavnike vezana uz oblikovanje i pisanje ishoda 

učenja ovisno o statusu kolegija odnosno o razini studija. Također slična radionica održana je 

pod vodstvom Predsjednice Povjerenstva doc. dr. sc. Danijele Birt Katić i studentske 

predstavnice Antonije Palčić. Radionica je bila namijenjena za sve studente Odjela. Grupi 

studenata koji su sudjelovali u radionici podijeljeni su materijali te proslijeđene informacije o 

tome što su to ishodi učenja te koje je njihovo značenje u programu studija.   

Dodatno članovi Povjerenstva doc. Tomislav Oroz i Doc. dr. sc. Danijela Birt Katić (u 

radu povjerenstva sudjelovala je i izv. prof. dr. sc. Senka Božić Vrbančić) tijekom zimskog 

semestra akad. god. 2015/16. sudjelovali su kao članovi povjerenstva za izradu standarda 

kvalifikacija kao jednoj od dijela projekta u kojem je sudjelovao i Odsjek za etnologiju i 

kulturnu antropologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom 

Usklađivanje studijskih programa u području društvenih i humanističkih znanosti s 

potrebama tržišta rada. Nositelj projekta je Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a 

projekt je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda. Izrada dvaju prijedloga 

standarda kvalifikacija: (1) za prvostupnika / prvostupnicu etnologije i kulturne antropologije 

te (2) za magistra / magistru etnologije i kulturne antropologije. Sudjelovanje u okviru 

navedenih aktivnosti pokazalo se da ishodi učenja na obje razine studija koreliraju s 

predloženim standardom kvalifikacije, te da je težinski raspored ishoda učenja po pojedinim 

godinama studija i studijskim programima ravnomjerno raspoređen.  
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9. ANALIZA KVALITETE PREDDIPLOMSKOG STUDIJSKOG PROGRAMA 

ETNOLOGIJE I ANTROPOLGIJE 

   

  Detaljnije o rezultatima ankete o stanju kvalitete preddiplomskog studija etnologije i 

antropologije u PRILOG 1. Prilozi su dostupni u Tajništvu Odjela i Arhivi Povjerenstva za 

kvalitetu. 

 

10. SAMOEVALUACIJA NASTAVNOG RADA NASTAVNIKA 

Samoanalizu nastavnog rada nastavnika započeo je Ured za osiguravanje kvalitete 

Sveučilišta u Zadru slanjem online anketnog obrasca. Ured je priredio anketni obrazac po 

kojem će se ova vrsta evaluacije jednom godišnje provoditi na razini Sveučilišta. Prvi ciklus 

proveden je od 12. do 30. travnja 2016. godine.  

 

11. SAMOEVALUACIJA ZNANSTVENOG I STRUČNOG RADA NASTAVNIKA 

  Odjelno Povjerenstvo za kvalitetu do sada nije pristupilo objedinjavanju odnosno 

izradi uputa za izradu samoevaluacije znanstvenog i stručnoga rada nastavnika Odjela. 

Odjelno Povjerenstvo mišljenja je da takvo dodano opterećenje Povjerenstva niti nastavnika 

Odjela nije potrebno provoditi. Povjerenstvo upućuje da se kroz IFZD obrazac koji je svaki 

nastavnik i znanstvenik Sveučilišta dužan ispuniti koncem tekuće godine moguće je pratiti 

znanstveni i stručni rad pojedinog nastavnika. Na temelju prikupljenih podataka Pročelnici, 

zamjenici Odjela i Predsjednici povjerenstva dostavljen je pregled podataka izrađen na 

temelju obrazaca IFZD (institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti) koje su djelatnici u 

znanstveno-nastavnim i suradničkim zvanjima ispunjavali i poslali od srpnja do rujna 2015. 

Odjel je dobio pregled za svoje djelatnike (znanstveno nastavna i suradnička zvanja) te za 

znanstveno područje kojem djelatnici po zvanju pripadaju.  

 

12. ANALIZA USPJEŠNOSTI ZAVRŠAVANJA STUDIJA ZA OBJE STUDIJSKE RAZINE 

 U akad. god. 2014./15. ukupno je 10 studenata steklo akademski naziv 

sveučilišnog prvostupnika etnologije i antropologije (univ. baccalaureus 

/baccalaurea ethnol. et anthrop.). Studenti koji studij završavaju ove akad. god. 

završavaju ga pisanjem završnog ispita umjesto završnog rada.  

 U akad. god. 2015./16. ukupno je 22 studenta steklo akademski naziv sveučilišnog 

prvostupnika etnologije i antropologije (univ. baccalaureus /baccalaurea ethnol. et 

anthrop.). 

 U akad. god. 2014./15. ukupno je 4 studenta steklo akademski naziv magistra 

etnologije i antropologije (mag. ethnol. et anthrop.).  

 U akad. god. 2015./16. ukupno je 6 studenata steklo akademski naziv magistra 

etnologije i antropologije (mag. ethnol. et anthrop.).  

 Broj studenata koji nisu završili u roku za akad. god. 2015./16. Za preddiplomski studij je 

0, a za diplomski studij je 7. 

 

13. ANALIZA ANKETE ZAVRŠENIH STUDENTA  
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Od akad. god. 2014./2015. studente se po diplomiraju, uz propisani postupak završetka 

studija, upućuje na mogućnost ispunjavanja anketnog obrasca koji je dostupan na službenim 

mrežnim stranicama Odjela. Cilj ankete je prikupljanje podataka o njihovom profesionalnom 

usmjerenju, odnosno da se na jednome mjestu sažmu pozitivna i negativna iskustva 

diplomiranih studenata u traženju zaposlenja. Od studenata nastojimo dobiti konstruktivne 

povratne informacije za unaprijeđenije znanja i vještina koja stječu završenim studijskim 

programom, a za koja su im se jasno iskazala kao potrebna na samom tržištu rada. 

Detaljnije o rezultatima ankete o stanju kvalitete preddiplomskog studija etnologije i 

antropologije u PRILOG 1.1. Prilozi su dostupni u Tajništvu Odjela i Arhivi Povjerenstva za 

kvalitetu. 

 

13.1. ANALIZA PODATAKA O ZAPOŠLJAVANJU PO DIPLOMIRANJU  

Od akad. god. 2014./15. svim studentima po diplomiraju uz propisani postupak 

završetka studija dostavlja se i upitnik o njihovom statusu. Od do sada 43 diplomirana 

studenta smo dobili ispunjene anketa od njih 10. Prema dostupnim odgovorima od ukupno 10 

diplomiranih studenta od kojih smo dobili povratnu anketu njih je svih 10 zaposleno, a od 

toga njih 7 radi u struci.  

Smatrajući kako u ovom primjeru anketa nije dostatna, Povjerenstvo za kvalitetu 

zatražilo je od HZZ-a informaciju od stanju zaposlenosti studenata završenog studija 

etnologije i antropologije na Odjelu.  

Također s obzirom na nevelik broj diplomiranih studenata većina je nastavnika i 

drugih kolega i u osobnim kontaktima i kroz nastavljene suradnje s diplomiranim studentima 

došla smo do informacija o stanju zaposlenih studenata. Ti su podatci pohranjeni u arhivi 

Odjela te se ažuriraju tijekom godine. 

Dodatno kroz aktivnosti Alumni kluba Odjela nastoji se ostati u kontaktu sa 

diplomiranim studentima Odjela. Primjer takve suradnje je i organizacija terenske nastave 

tijekom akad. god. 2015./16. unutar koje se sa studentima studija posjetilo Muzej betinske 

brodogradnje čija je ravnateljica diplomirana studentica Odjela Kate Šikić. 

Nadalje, u sklopu studentske konferencije Ideš dalje u organizaciji Odjela za 

etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru, te Odsjeka za etnologiju i kulturnu 

antropologiju, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, diseminiraju se iskustva već 

zaposlenih i samozaposlenih kolega netom diplomiranim studentima koji na konferenciji 

izlažu teme svojih diplomskih radova. Također, rad konferencije i cilj same konferencije 

popraćen je u medijskom prostoru kako bi se ukazalo na potrebe i relevantnost stručnjaka iz 

područja etnologije i antropologije u širem javnom prostoru.  

 

14. ANKETIRANJE POSLODAVACA, STRUČNIH TIJELA I UDRUŽENJA 

Tijekom dosadašnjeg rada Odjelnog Povjerenstva za kvalitetu nisu provedena 

anketiranja poslodavaca, stručnih tijela i udruženja. Prema operativnom planu rada 

Povjerenstva anketa je planirana tijekom akad. god. 2016./17. Treba dodati da je Odjel 

tijekom akad. god. 2014./15. i 2015./16. kroz kolegije Stručna praksa i stručna praksa i 

terensko istraživanje uspostavio kontakte sa desetak kulturnih ustanova u koje studenti Odjela 

odlaze i odrađuju dvotjednu praksu. Planovi rada koje te ustanove dostavljaju i u kojima 
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ocjenjuju rad studenta donekle se i odražavaju njihove potrebe i očekivanja koja znanja bi bila 

poželjna za naše studente. Iako je ovo tek početak uspostavljanja suradnje u planu je 

organizacija stručnih skupova rasprava na tu temu, u organizaciji Odjela te suradnih 

institucija. U planu je i organizacija stručnih predavanja kolega iz suradnih institucija kojim bi 

se dodatno ojačala povezanost naših institucija i studente pripremilo za daljnji rad. 

 

15.  ANALIZU USPOSTAVLJANJA, ODRŽAVANJA I UNAPRJEĐIVANJA 

MEĐUNARODNE SURADNJE 

 

Na mrežnim stranicama Odjela objavljene su institucije s kojima u okviru programa 

Erasmus+ Odjel ima sklopljenu suradnju:  

MEĐUNARODNA SURADNJA 

 Bilateralni ugovori sklapaju se na razini Sveučilišta u Zadru. Popis bilateralnih 

ugovora dostupan je na sljedećoj poveznici: 

BILATERALNA SURADNJA 

 

Nakon dosada sklopljenih institucijskih suradnji Odjel je pristupio izradi strategije 

kojom bi se planiralo svako daljnje međunarodno povezivanje. Nadalje, stav je Odjela da se 

budući ugovori o suradnji potpisuju sa institucijama koje su od primarnog interesa i koji će 

pripomoći razvoju projekata Odjela kao i njegovom profiliranju u međunarodnom kontekstu.  

Tijekom svibnja 2016. godine djelatnici Odjela izradili su novi program i nove 

kolegije za dolazne studente koji na Odjel dolaze kroz programe mobilnosti poput Erasmus+ 

ili CEEPUS-a. Studenti na Odjelu mogu upisati 18 ECTS bodova od čega je 8 bodova 

obaveznih te dva izborna kolegija odnosno 10 ECTS bodova, te dodatno 2 ECTS boda za 

učenje hrvatskog jezika. Tijekom akad. god. 2015./16. na razmjeni su bila četiri studenta koji 

su odabrali Odjel kao matični, s tim da je jedan student ostao cijelu akademsku godinu. Odjel 

aktivno potiče vlastite studente i nastavnike na mobilnost. U ljetnom semestru organizirano je 

u suradnji s Uredom za međunarodnu suradnju Info Eramus predavanje za sve studente Odjela 

na kojem su sudjelovali i studenti Odjela koji su koristili mogućnosti studentske mobilnosti. 

Odjel dodatno podupire mobilnost studenata i nastavnika odjela sufinancirajući troškove 

putovanja.  

Detaljnije o mobilnosti Odjela vidi u PRILOGU 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unizd.hr/etnologijaiantropologija/Onama/Me%C4%91unarodnasuradnja/tabid/6404/Default.aspx
http://www.unizd.hr/Me%C4%91unarodnasuradnja/Bilateralniugovoriosuradnji/tabid/100/language/hr-HR/Default.aspx
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16.  ANALIZA PODATAKA O DOLAZNOJ I ODLAZNOJ MOBILNOSTI  

16.1. PODATCI O DOLAZNOJ I ODLAZNOJ MOBILNOSTI STUDENATA  

 

PROGRAM ERASMUS+ 2015./16. 

DOLAZNA MOBILNOST 

Semestar Broj Institucija/Država Država  Trajanje mobilnosti 

Zimski  3 Sveučilište Otto Friedrich u Bambergu, 

Sveučilište u Marburgu, Sveučilište u 

Heidelbergu 

Njemačka Cijeli semestar 

Ljetni  1 (2) Sveučilište u Marburgu1; 

Sveučilište Sv. Ćirila i Metoda u Trnava 

Njemačka  

Slovačka 

Cijeli semestar 

ODLAZNA MOBILNOST 

Semestar Broj Institucija/Država Država  Trajanje mobilnosti 

Zimski  - - - - 

Ljetni  - - - - 

 

Na Odjelu nije bilo studenata koji su koristili mogućnosti prijave na programe studenske 

mobilnosti. Povjerenstvo upućuje Odjel da pokuša potaknuti studente na prijave za razne 

programe mobilnosti.  

 

CEEPUS 

DOLAZNA MOBILNOST 

Semestar Broj Institucija/Država Država  Trajanje mobilnosti 

Zimski - - - - 

Ljetni      

ODLAZNA MOBILNOST 

Semestar Broj Institucija/Država Država  Trajanje mobilnosti 

Zimski  - -  - 

Ljetni  1 Masaryk University, Brno Češka Cijeli semestar 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Jedan student ostvario je mogućnost korištenja mobilnosti tijekom cijele akad. godine.  
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16.2. PODATCI O DOLAZNOJ I ODLAZNOJ MOBILNOSTI AKADEMSKOG I/ILI ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA 

PROGRAM ERASMUS+ 2015./16. 

DOLAZNA MOBILNOST 

Semestar Broj Institucija Država  Trajanje mobilnosti 

Zimski  1 Comenius University, Bratislava Slovačka 5 dana 

Ljetni 1 Bugarska akademija znanosti, Sofija 

 

Bugarska  5 dana 

ODLAZNA MOBILNOST 

Semestar Broj Institucija Država  Trajanje mobilnosti 

Zimski 1 Bugarska akademija znanosti, Sofija Bugarska 5 dana 

Ljetni  1 Mediteranski institut, Sveučilište u Malti Malta 5 dana 

 

CEEPUS 

ODLAZNA MOBILNOST 

Semestar Broj Institucija Država  Trajanje mobilnosti 

Zimski  1 Comenius University, Bratislava Slovačka Češka 5 dana 

Ljetni  - - - - 

Dolazne mobilnosti u okviru CEEPUS programa tijekom akad. god. 2015./16. nije bilo.  

 

OSTALI OBLICI MOBILNOSTI: BILATERALNA SURADNJA HRVATSKA-IZRAEL 

ODLAZNA MOBILNOST 

Semestar Broj Institucija Država  Trajanje mobilnosti 

Ljetni  1 Yad Vashem – The World Holocaust 

Remembrance Center 

Izrael 8 dana 

 

FULBRIGHT 

DOLAZNA MOBILNOST 

Semestar Broj Institucija Država  Trajanje mobilnosti 

Zimski  1 Sveučilište Nevade SAD 2 semestra 
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17. MREŽNE STRANICE ODJELA 

  Pregledom mrežnih stranica Odjela Povjerenstvo zaključuje kako Odjel redovito 

ažurira i objavljuje sve podatke o studijskom programima, redovima predavanja, aktivnostima 

vezanim uz nastavni, znanstveni i stručni rad nastavnika i studenata Odjela. Tjedan dana prije 

nastave na mrežnim stranicama objavljuju se i izvedbeni planovi kolegija. Na mrežnim 

stranicama Odjela objavljeni su svi važni dokumenti Odjela vezani za rad Odjela (Pravilnik, 

Poslovnik, Priručnik) kao i za sustav kvalitete Odjela. Podatci vezani za nastavne, znanstvene 

i stručne aktivnosti Odjela redovito se ažuriraju. Pri tome se određene informacije poput 

obavijesti o stipendijama, mogućim otvorenim natječajima za radna mjesta i svim drugim 

aktivnostima Odjela objavljuju i na Facebook stranici Odjela. 

 

18.  OSVRT NA POSTUPAK REVIZIJE PRAVILNIKA O SUSTAVU OSIGURANJA 

KVALITETE 

Svi dokumenti o sustavu osiguranja kvalitete Odjela prošli su postupak revizije. 

Povjerenstvo je zaključilo da je zbog dopune i izmjene ESG standarda (2015.) potrebno 

napraviti dodatne prilagodbe Priručnika za kvalitetu Odjela. Za taj postupak Odjelno 

Povjerenstvo očekuje detaljnije upute od strane Ureda za kvalitetu Sveučilišta. 

  

 

19.         PRIJEDLOZI ZA UNAPRJEĐENJE KVALITETE U NAREDNOM RAZDOBLJU  

  Kroz rad Odjelnog Povjerenstva za kvalitetu sustavno se promišlja i unaprjeđuje 

kvaliteta Odjela u komunikaciji sa studentima i svim nastavnicima Odjela. Prijedlozi su da se: 

o dodatno razradi sustav mentorstva studenata Odjela, ali u suradnji sa studentskim 

predstavnicima svih studijskih godina Odjela 

o radi na sustavnom obrazovanju nastavnog osoblja u svrhu usavršavanja 

nastavničkih kompetencija 

o u suradnji s vanjskim dionicima redefinira sustav kompetencija i ishoda učenja 

koji studenti stječu kroz studijske programe Odjela 

o izrade etičke smjernice i upute za terensko istraživanje nastavnika i studenata 

Odjela te odredi osoba koja će koordinirati  

20.         OSTALO 

Na Odjelu su održana tri nastupna predavanja, dr. sc. Tomislav Oroz znanstveni 

suradnik, dr. sc. Mario Katić znanstveni suradnik i dr. sc. Danijela Birt Katić znanstveni 

suradnik u natječajnom postupku za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta u 

humanističkom području znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija. 

Pregledom nastavnih, izvannastavnih, znanstvenih i stručnih aktivnosti i događanja u 

organizaciji Odjela u akademskoj godini 2015./16. Povjerenstvo je mišljenja da Odjel ulaže 

velike napore u vidljivost Odjela, prezentaciju studijskih programa kao i prepoznatljivost 

struke općenito. Izvještaj o održanoj terenskoj nastavi i terenskim istraživanjima ukazuje da 

su za njihovu organizaciju izdvojena znatna financijska sredstava, ali i napori profesora 
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Odjela da se plan terenske nastave i istraživanja ostvari. Prema pravilniku Odjela terenska 

nastava sastavnim je dijelom nastavnoga programa nekoliko kolegija preddiplomskoga i 

diplomskog studija etnologije i antropologije čiji su izvođači kolegija u sklopu kojih se 

terenska nastava izvodi sukladno predmetnom izvedbenom planu. Detaljniji izvještaj o 

održanoj terenskoj nastavi i drugim aktivnostima Odjela mogu se pronaći u izvješću 

priređenom za Godišnjak sveučilišta. Vidi PRILOG 3.  

Kao i do sada Povjerenstvo je utvrdilo da se na Odjelu sa studentima ostvaruje dobra 

komunikacija. Studente se uključuje u sve važne odluke koje se odnose na njihov status. 

Redovito se komunicira sa studentskom predstavnicom u Stručnom vijeću Odjela kao i sa 

studenticom koja je članica Povjerenstva te studenti imaju uvida u sve odluke koje Odjel 

donosi, a izravno tiču se njihove problematike. Na početku svake akad. god. i svakog 

semestra održavaju se sastanci Pročelnice i zamjenice pročelnice gdje se studente informira o 

svim važnim pitanjima vezanim za njihov studij. Studente se potiče i na različite 

izvannastavne aktivnosti, a posebice kada su one u organizaciji Odjela. Uprava Odjela nastoji 

rasteretiti nastavnike i balansirati opterećenje nastavnika, vezanih za izvedbu nastave kao i 

kod ostalih poslova vezanih za nastavu. U skladu s tim Povjerenstvo za kvalitetu je predložilo 

da odredi i ograniči broj mentorstva po nastavniku što je Stručno vijeće Odjela i podržalo.  

 

 

 


