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Zadar, 31. ožujka 2014. 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

sa sjednice Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Odjela za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta 

u Zadru, održane u ponedjeljak, 31. ožujka 2014. s početkom u 10:00 sati. 

 

Prisutni: dr. sc. Sandra Hadžihalilović, doc. dr. Miranda Levanat-Peričić, Ivona Šimunov, 

prof.; Ivan Magaš, student; Žana Morić, studentica 

 

Zapisnik sastavila Ivona Šimunov  

 

 

 

D N E V N I  R E D 

 
 

 

1. Pripreme za reakreditaciju 

 

2. Vanjski članovi Povjerenstva za kvalitetu 

 

3. Odjelni dokumenti: Strategija, Pravilnik o ocjenjivanju 

 

 

 



Predsjednica Povjerenstva doc. dr. sc. Miranda Levanat-Peričić izvijestila je prisutne članove 

Povjerenstva o temama i zaključcima s trećeg sastanka koordinacije SOUK-a u ak. godini 

2013./2014., koji se održao 18. ožujka 2014.  

Izložene su pojedinosti u vezi pripreme Sveučilišta za reakreditaciju sastavnica iz područja 

društvenih i humanističkih znanosti u svibnju 2014. godine (podaci o sastavu stručnog 

povjerenstva, protokolu posjeta, dokumentima koje je potrebno pripremiti te o obvezi isticanja 

obavijesti na mrežnim stranicama uz upute koje će dostaviti AZVO u kojima će biti 

objašnjena procedura za povjerljivu komunikaciju).  

Dogovoreno je kako sazvati zbor studenata i informirati ih o predmetu reakreditacije te 

njihovoj ulozi u tom postupku. 

U vezi uloge i zadataka Povjerenstva za kvalitetu, istaknuto je da se moraju voditi zapisnici o 

svim sastancima, ne samo o redovitim sjednicama, tj. o svim aktivnostima koje Povjerenstvo 

za osiguravanje kvalitete provodi na Odjelu.  

Što se tiče suradnje i angažmana vanjskih dionika u radu odjela, zaključeno je da na Odjelu do 

sada nismo imali primjere dobre prakse te su u skladu s time predložene promjene vanjskih 

članova. 

Istaknuta je potreba daljnjeg rada na reviziji Strategije Odjela za kroatistiku i slavistiku, koju 

je Povjerenstvo započelo još u studenom tekuće akademske godine svojim prijedlozima za 

izmjenu i nadopunu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Predsjednica Povjerenstva za osiguravanje kvalitete 

                                               Doc. dr. sc. Miranda Levanat-Peričić 

 


