SVEUČILIŠTE U ZADRU
ODJEL ZA GEOGRAFIJU
KLASA: 602-04/14-08/09
URBROJ: 2198-1-79-30/14-02
Zadar, 11. lipnja 2014.
ZAPISNIK
sastanka Povjerenstva za kvalitetu Odjela za geografiju
u akad. god. 2013./14., održanog u srijedu 11. lipnja 2014. s početkom u 10 sati
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 vodi odjelna tajnica Ana Ažić-Potočnjak.
Dnevni red:
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. Razno
Ad/1

Predsjednica odjelnog Povjerenstva doc. dr. sc. L. Mirošević (u daljenjem tekstu:
predsjednica) pozdravlja nazočne i dodaje da smo dobili plan reakreditacije visokih učilišta te
da smo u planu reakreditacije u akad. god. 2014./15. Također poziva studente da prikupe
iskustva studenata koji su sudelovali u reakreditaciji u akad. god. 2013./14. Student. M. Vučić
ističe da upoznat s iskustvima kolega s povijesti koji su bili na sastanku s Povjerenstvom te
dodaje da se vodila široka rasprava o raznim temama, potom sve detaljnije, da su se vodile
bilješke itd. Dr. sc. A. Pejdo se nada da bi studenti negativne stvari prije iznijeli ovom
povjerenstvu kako bi se krenulo u rješavanje istih. Student M. Barada ističe da su problem
ispitni rokovi odnosno preklapanje ispita u 1. i 3. tjednu ispitnog roka. Ponekad imaju 3 ispita
dnevno. Predsjednica dodaje da će se pokušati dogovoriti s nastavnicima na Odjelu da u
ovakvim situacijama pomaknu svoje termine.
Ad/2.

Vezano za mrežne stranice Odjela Predsjednica ističe da su Poslovnik, Priručnik i
Pravilnik za kvalitetu objavljeni te da će se objaviti i izvješće o radu odjelnog Povjerenstva za
kvalitetu.

Ad/3.

Predsjednica ističe da se evaluacija znanstvenog rada na odjelu nije napravila. Prema
Priručniku su dosta strogi kriteriji prema kojima će se samoevaluacija trebati napraviti. Dr. sc.
A. Pejdo pojašnjava što ulazi u ovu analizu.
Ad/4.

Predsjednica ističe da je Alumni klub Sveučilišta osnovan. Dr. sc. A. Pejdo poziva
studente i na članstvo u HGD-u, a predsjednica predlaže da se članarina iskoristi u svrhu
održavanja Dana geografije ili za neke druge studentske aktivnosti. Također dodaje da i Odjel
za geografiju i HGD Zadar trebaju biti otvoreni javnosti, a što zapravo i jesu što se vidi kroz
posjećenost na organiziranim predavanjima.
Studenti ističu da Klub studenata geografije također organizira sastanke te M. Barada ističe da
će animirati studente na članstvo u HGD-u.
Ad/5.

Student M. Barada pita za ulogu izbornih kolegija s drugih odjela te za opterećenost
ECTS po kolegijima te dodaje da kolegiji na geografiji nose manje bodova, a studenti su
opterećeni s puno kolegija.
Sastanak završio u 10,30.
Zapisničar:
Ana Ažić-Potočnjak, dipl. tur. kom.

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

