SVEUČILIŠTE U ZADRU
ODJEL ZA GEOGRAFIJU
KLASA: 602-04/13-08/04
URBROJ: 2198-1-79-30/13-02
Zadar, 8. ožujka 2013.
ZAPISNIK
radnog sastanka Povjerenstva za kvalitetu Odjela za geografiju
u akad. god. 2012./13., održanog u petak 8. ožujka 2013. s početkom u 10 sati
Nazočni članovi Povjerenstva za kvalitetu: doc. dr. sc. Lena Mirošević, dr. sc. Ana Pejdo,
Zvonimir Dorkin, prof., Ana Ažić Potočnjak i Smiljan Buhin, studentski predstavnik.
Odsutni: /
Zapisnik vodi odjelna tajnica Ana Ažić-Potočnjak.
Predsjednica odjelnog Povjerenstva doc. dr. sc. L. Mirošević (u daljenjem tekstu:
predsjednica) pozdravlja nazočne i dodaje da se ovaj sastanak održava kako bismo
unaprijedili kvalitetu na Odjelu za geografiju, radi reakreditacije studijskog programa. Dodaje
da ćemo pratiti Priručnik za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Odjela za geografiju u
kojemu su točno naznačene aktivnosti koje treba provesti u cilju dobivanja raznih podataka
koje treba prikupiti i obraditi u svrhu poboljšanja kvalitete na odjelu.
Predsjednica ističe da ćemo većinu podataka prikupiti preko odjelnog tajništva te
dodaje da kolege Dorkin i Buhin imaju ulogu savjetodavnog karaktera. Ističe da na Odjelu za
sociologiju imaju primjer dobre prakse u održavanju dvodnevnih sastanaka na kojima
nastavnici iznose izvješća vezano za kolegije koje su držali u semestru. Tim sastancima su
prisutni i predstavnici studenata i to sa svake godine po jedan student. Smatra da bismo mogli
slijediti njihovu praksu. Dr. sc. A. Pejdo predlaže da od profesora tražimo da podnesu
pismeno izvješće, dodaje da je odaziv studenata na evaluaciju nastavnog procesa bio iznimno
malen te predlaže studentskom predstavniku da bi preko studentskih predstavnika na svakoj
pojedinoj godini trebalo dodatno motivirati studente da sudjeluju u anketama.
Predsjednica ističe da će najveći problem biti anketa za poslodavce, odnosno kako
dobiti povratnu informaciju o zaposlenim studentima geografije. Z. Dorkin dodaje da će
njegov poslodavac rado popuniti anketu, a dr. sc. A. Pejdo smatra da bismo ih mogli
proslijediti u sve škole u Zadru, u NP Paklenicu i u ostale ustanove za koje znamo da su naši
studenti zaposleni. Studentski predstavnik dodaje da bismo ankete mogli slati i u škole van
Zadra.
Sukladno Priručniku potrebno je evaluirati rad odjelnog tajništva. Anketni obrasci će
se na nastavi podijeliti studentima.
Što se tiče diplomiranih studenata, odjelno tajništvo će prikupljati kontakte (e-mailove,
telefonske brojeve) kako bismo mogli kontaktirati te studente i prikupljati podatke vezano za
zapošljavanje.
Sastanak završio u 10,40.
Zapisničar:
Ana Ažić-Potočnjak, dipl. tur. kom.

Predsjednica Povjerenstva za kvalitetu:
Doc. dr. sc. Lena Mirošević

