
SVEUČILIŠTE U ZADRU 

ODJEL ZA KROATISTIKU I SLAVISTIKU 

Povjerenstvo za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete 

 

Zadar, 23. ožujka 2017. 

 

Z A P I S N I K 

 

sa šeste sjednice POUK-a Odjela za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru, održane u 

petak, 23. ožujka 2017. s početkom u 11:30. 

 

Prisutni: dr. sc. Sanja Knežević, doc., dr. sc. Sandra Hadžihalilović, doc., Ivana Petešić Šušak, 

mag. philol. croat., Dalija Medić, odjelna tajnica.  

Opravdano odsutni: dr. sc. Helena Peričić, red. prof., Mladen Masar, predstavnik vanjskih 

dionika, Marin Dolfić, student. 

Neopravdano odsutni: Boris Krneta, student. 

 

Zapisnik sastavila Sandra Hadžihalilović. 

 

 

D N E V N I  R E D 

 

1. Usvajanje zapisnika s pete sjednice POUK-a; 

2. Izvješće sa sastanka predstavnika tijela SOUK-a; 

3. Strategija Odjela za kroatistiku i slavistiku; 

4. Razno. 

1. točka dnevnog reda je Usvajanje zapisnika s četvrte sjednice POUK-a Odjela za 

kroatistiku i slavistiku. Nije bilo primjedbi na zapisnik. Zapisnik je jednoglasno 

usvojen. 

 

2. točka dnevnog reda je Izvješće sa sastanka predstavnika tijela SOUK-a. Na sastanku 

SOUK-a održanom 16. ožujka 2017. u 11h. Sastanku je prisustvovala Ivana Petešić 

Šušak, mag. philol. croat. Izvijestila nas je o svim točkama Dnevnog reda sastanka: 1. 



Provedba Europskih standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete (ESG) na 

hrvatskim visokim učilištima – izvješće sa seminara AZVO održanog 20. veljače 2017., 

u kojem je ukazano na nove smjernice. 2. Izvješće o unutarnjoj prosudbi sustava 

osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete Sveučilišta u Zadru za 2016. godinu. 

Novoizabrano Povjerenstvo ukratko je izvijestilo članove sastavnica o svom 

dosadašnjem radu. 3. Rezultati ankete o zadovoljstvu akademskog osoblja uvjetima 

rada na Sveučilištu. U okviru ove točke usporedili su se rezultati prošlogodišnje 

ankete i izvjesno je povećanje zadovoljstva akademskog osoblja na Sveučilištu. 

 

3. točka dnevnog reda je Strategija Odjela za kroatistiku i slavistiku. S obzirom da 

postojeću Strategiju treba ažurirati, na odsjecima su povjerenstva za izradu strategije 

ažurirala svoj dio. Nakon detaljno pregledane radne verzije strategija obaju odsjeka, 

predsjednica POUK-a je predložila objediniti strategije u jednu i poslati još jednom 

članovima POUK-a na uvid. Nakon uvida, prijedlog Strategije Odjela za kroatistiku i 

slavistiku upućuje se SVO-u.  

 

4. točka dnevnog reda je Razno. U okviru ove točke najavljen je kraj mandatnog 

razdoblja za članove POUK-a. Članovi Povjerenstva raspravljali su predstojećim 

izborima za nove članove Povjerenstva. S obzirom na preporuku AZVO-a o 

ravnomjernoj raspodjeli administrativnih obveza na Odjelu, na odsjecima će se 

predložiti novi članovi. Prijedlozi za nove članove usvojit će se na stručnim vijećima 

obaju odsjeka, a potom na Stručnom vijeću Odjela za kroatistiku i slavistiku. 

  

Sastanak je završio u 13:20. 

 

 

 

  

 


