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Zadar, 17. lipnja 2016.

ZAPISNIK
sastanka Povjerenstva za kvalitetu Odjela za geografiju
u akad. god. 2018./19., održanog 17. lipnja 2019. s početkom u 10 sati
Nazočni članovi Povjerenstva za kvalitetu: izv. prof. dr. sc. Marica Mamut, Zvonimir Dorkin,
prof., Ana Ažić-Potočnjak.
Na sastanku prisutni: Ante Mišković, Terezija Godinić i Helena Imbrišić, predstavnici
studenata
Zapisnik vodi Ana Ažić-Potočnjak.
Dnevni red:
1. Upoznavanje članova Povjerenstva za osiguranje kvalitete na Odjelu za geografiju s
radom Povjerenstva za osiguranje kvalitete na Sveučilištu u Zadru
2. Studentska evaluacija nastav
3. Prijedlozi studenata o aktualnim temama vezanim za nastavu i kvalitetu studiranja na
Odjelu za geografiju
4. Razno
Predsjednica Povjerenstva za kvalitetu na Odjelu za geografiju, izv. prof. dr. sc. M. Mamut
pozdravlja nazočne i otvara raspravu po točkama dnevnoga reda kako slijedi:
Ad/1
Izv. prof. dr. sc. M. Mamut izvještava da se odjelna povjerenstva za kvalitetu više puta
godišnje sastaju u Uredu za osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Zadru koje ih upoznaje s
promjenama koje nadolaze. Dodaje da ovom sastavu Povjerenstva za kvalitetu mandat traje do
30. rujna 2019. Predsjednica povjerenstva upoznaje članove s djelatnostima odjelnog
povjerenstva kako što su vođenje brige o međuljudskim odnosima, o nužnosti vođenja podataka
o diplomiranim studentima kako bi ih se moglo kontaktirati nakon studija itd. Izv. prof. dr. sc.
M. Mamut poziva studente da se obrate odjelnom povjerenstvu za stvari koje su u nadležnosti
povjerenstva. Dodaje da nadolazi reakreditacija studijskih programa u 20121. godini te da je
cilj da budemo spremni za reakreditaciju.
Ad/2
Vezano za evaluaciju nastave izv. prof. dr. sc. M. Mamut dodaje da je sama evaluacija
važna i za studente i za nastavnike. Prosječna izlaznost na anketu na razinu sveučilišta je oko
25%, dok je na Odjelu za geografiju oko 17,56%. Evaluacija je važna jer daje studentima
mogućnost da kažu što misle o nastavi. Student A. Mišković dodaje da evaluacija nastave nije
obavezna i da je to glavni razlog male izlaznosti. Predsjednica odgovara da evaluacija ne smije
biti obavezna i da su nastavnici dužni poticati studente da sudjeluju u evaluaciji, a potom i

prokomentirati rezultate evaluacije sa studentima. Također dodaje da su rezultati evaluacije
važni nastavnicima za napredovanje.

Ad/3
Student A. Mišković ističe problematiku neusklađenosti ECTS opterećenja na
pojedinim kolegijima s količinom gradiva, vježbe na kolegijima Demografija I i II za
dvopredmetne studente te da će za to prvo obratiti predmetnoj nastavnici.
Studenti predlažu uvođenje predrokova, više kolokvija, petog roka, mogućnosti slušanja
svih regionalnih geografija itd.
Sastanak završio u 10,15 sati.
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