SVEUČILIŠTE U ZADRU
ODJEL ZA KROATISTIKU I SLAVISTIKU
Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete

Zadar, 3. ožujka 2014.

ZAPISNIK
s plenarnog sastanka sa studentima održanog u ponedjeljak, 3. ožujka 2014. s početkom u
11:00 sati.

Prisutni članovi Povjerenstva: dr. sc. Sandra Hadžihalilović, doc. dr. Miranda LevanatPeričić, Ivona Šimunov, prof.; Ivan Magaš, student; Žana Morić, studentica
Prisutni studenti: Jelena Alfirević, Hrvoje Bazina, Antonija Bralić, Ivana Caktaš, Irena
Ćibarić, Marijana Didulica, Ines Dubravica, Vatroslav Herceg, Karmela Jelčić, Barbara
Klepić, Valentina Komljenović, Barbara Kraljičak, Boris Krneta, Eleonora Lovraković,
Izabela Martinović, Josipa Palić, Božica Roguljić, Antono Sladić, Ana Srebrović, Ivana
Stanišić, Barbara Stapić, Robert Špralja, Matea Tomasović, Nives Tušak, Katica Visković,
Šime Zdrilić

Zapisnik sastavila Ivona Šimunov

Sukladno dogovoru o potrebi poticanja studentskih aktivnosti i zaključcima istaknutim na
sjednici Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Odjela za kroatistiku i slavistiku, održanoj 24.
veljače 2014. godine, pozvani su studenti preddiplomskog i diplomskog studija hrvatskog i
ruskog jezika i književnosti na raspravu o pokretanju izvannastavnih aktivnosti studenata na
Odjelu.
Članovi Povjerenstva upoznali su studente s aktualnim natječajima za financiranje studentskih
projekata i udruga koje su raspisali Odjel za kroatistiku i slavistiku te Studentski zbor.
Odjel za kroatistiku i slavistiku raspisao je natječaj za sufinanciranje studentskih projekata za
ak. god. 2013./2014. te natječaj za sudjelovanje studenata na znanstvenom skupu u ak. god.
2013./2014. Odjelni natječaji otvoreni su 20. ožujka 2014. godine
Studentski zbor Sveučilišta u Zadru također je objavio natječaj za financiranje studentskih
projekata, programa i studentskih udruga, a prijave za financiranje zaprimaju se do 11. ožujka.
Nakon kraće rasprave, dogovorene su aktivnosti u dva smjera: pokretanje književnog kluba i
organiziranje studentske konferencije. Izabrane su dvije radne skupine koje će proučiti uvjete
za prijavu na natječaje i osmisliti strategije djelovanja. Jedna će skupina izraditi projektnu
dokumentaciju za natječaj Studentskog zbora (Izabela Martinović i Ivan Magaš vodit će tu
grupu), a druga skupina trebala bi ispitati uvjete registriranja studentske udruge ili književnog
kluba pri Sveučilištu (voditelj će biti Šime Zdrilić).

Predsjednica Povjerenstva za osiguravanje kvalitete
Doc. dr. sc. Miranda Levanat-Peričić

