SVEUČILIŠTE U ZADRU
ODJEL ZA GEOGRAFIJU
KLASA: 602-04/16-08/15
URBROJ: 2198-1-79-30/16-02
Zadar, 11. studenog 2016.
ZAPISNIK
sastanka Povjerenstva za kvalitetu Odjela za geografiju
u akad. god. 2016./17., održanog u petak 11. studenoga 2016. s početkom u 11 sati
Nazočni članovi Povjerenstva za kvalitetu: doc. dr. sc. Ante Šiljeg, Denis Radoš, mag.
geogr., Ana Ažić Potočnjak, Mirko Barada, iz redova studenata, Zvonimir Dorkin, vanjski
dionik
Na sastanku prisutni: studenti 2. godine diplomskih studija Fran Domazetović, Darija Borić,
Nediljko Ralica, Josip Šetka i Maja Bahnik
Zapisnik vodi odjelna tajnica Ana Ažić-Potočnjak.
Dnevni red:
1. Promidžba Odjela za geografiju
2. Sudjelovanje studenata na obilježavanju Dana grada Zadra
3. Sudjelovanje studenata na 12. konferenciji kartografija i geoinformacije
4. Održavanje Svjetskog dana GIS-a na Odjelu za geografiju Sveučilišta u Zadru
5. Prijedlozi studenata o aktualnim temama vezanim za nastavu i kvalitetu studiranja
na Odjelu za geografiju
6. Razno
Predsjednik Povjerenstva za kvalitetu na Odjelu za geografiju, doc. dr. sc. A. Šiljeg (u
daljnjem tekstu: predsjednik) pozdravlja prisutne i otvara raspravu po točkama dnevnoga reda
kako slijedi:
Ad/1
Predsjednik odjelnog Povjerenstva za kvalitetu ističe da su na ovaj sastanak pozvani
svi studenti geografije, no, odazvala se samo nekolicina studenata 2. godine dipl. studija.
Predsjednik dodaje da je u ožujku o.g. dogovoreno da studenti predstavljaju studij
geografije po srednjim školama u sklopu popularizacije znanosti. Organizirana je studentska
radionica Studiram geografiju i koristim GIS. Održana su predavanja ne samo po školama
nego i u AZVO-u. Studenti koji su sudjelovali u radionici ukratko prezentiraju svatko svoju
temu. Predsjednik dodaje da je poslan poziv u 6 škola u Splitu u kojima bi se održale
radionice. Posjeti bi bili organizirani kao jednodnevni izleti. Predsjednik će studentima
naknadno poslati termine odlaska.
Ad/2.
Povodom Dana grada Zadra organiziran je niz aktivnosti. Kolege s Odjela za
geografiju Ivan Marić, mag. geogr., dr. sc. Silvija Šiljeg i student Fran Domazetović također
će sudjelovati s tri teme u obilježavanju Dana.
Ad/3.
Predsjednik obavještava da će na 12. konferenciji Kartografija i geoinformacije
sudjelovati studenti Fran Domazetović, Nediljko Ralica i asistent Ivan Marić.

Ad/4.
Predsjednik ističe da se 16. studenoga 2016. obilježava svjetski dan GIS-a, dok će se
na Odjelu obilježiti 15. studenog u 13 sati predavanjem u Centru za istraživanje krša i
priobalja.
Ad/5.
Predsjednik ističe kako su trebali mlađi kolege studenti s Odjela dati svoje prijedloge
vezano za nastavu i kvalitetu studiranja, no, budući da u isti izostali, prijedloga nema.
Ad/6.
Sastanak završio u 11,25.
Zapisničarka:
Ana Ažić-Potočnjak
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