SVEUČILIŠTE U ZADRU
ODJEL ZA GEOGRAFIJU
KLASA: 602-04/16-08/04
URBROJ: 2198-1-79-30/16-02
Zadar, 11. ožujka 2016.
ZAPISNIK
sastanka Povjerenstva za kvalitetu Odjela za geografiju
u akad. god. 2015./16., održanog u petak 11. ožujka 2016. s početkom u 15 sati
Nazočni članovi Povjerenstva za kvalitetu: doc. dr. sc. Ante Šiljeg, Denis Radoš, Ana Ažić
Potočnjak
Na sastanku prisutni: studenti 3. godine preddiplomskih studija, studenti 1. godine
diplomskih studija, Branko Bradaš, predstavnik studenata, Ivan Marić, mag. geogr.
Zapisnik vodi odjelna tajnica Ana Ažić-Potočnjak.
Dnevni red:
1. Promidžba Odjela za geografiju
2. Aktivno sudjelovanje studenata na Sajmu poslova Zadarske županije
3. Studentska evaluacija nastave
4. 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 već neko vrijeme razmišlja o
promidžbi Odjela za geografiju. Ideja je da se studenti PP prezentacijama i plakatima
prezentiraju srednjim školama, i to prvenstveno 4. razredima gimnazija. Tematske cjeline
kojima bi se predstavljali bile bi GIS, Kartografija, atributne tablice, obrada klimatoloških
podataka, urban planning…
Predsjednik dodaje da sljedeći tjedan ima sastanak s rektoricom Sveučilišta u Zadru
vezano za promidžbu Odjela na ovaj način.
Ad/2.
Zadarska županija dva puta godišnje (u 4. i 10. mjesecu) organizira sajam poslova.
Predsjednik predlaže se studenti angažiraju i da na sajmu prezentiraju sebe, a ujedno i Odjel
za geografiju. Dodaje sa mogu sudjelovati i studenti koji su diplomirali, npr. kolega I. Marić
bi mogao predstaviti svoj diplomski rad. Sve ranije spomenute tematske cjeline se mogu
prezentirati na Sajmu poslova. Prijedlog je da se na Sajmu poslova sudjeluje u 10. mjesecu
kako bi se studenti mogli što bolje pripremiti. Studentski predstavnik B. Bradaš dodaje da bi
bilo dobro da se pozovu studenti koji su diplomirali jer bi im takvo sudjelovanje na Sajmu
poslova sigurno bilo zanimljivo.
Ad/3.

Predsjednik ističe važnost evaluacije nastavnog procesa te dodaje da je izlaznost
studenta iznimno mala te da bi volio studente potaknuti na sudjelovanje. Predlaže da se
evaluacija obavlja preko laptopa ili mobilnih telefona.

Ad/4.

Studenti pitaju bi li se moglo izbjeći preklapanje ispitnih rokova. Također ih zanima
hoće li biti vrednovani ECTS bodovima vezano za projekt promidžbe Odjela, na što
predsjednik odgovara da će sljedeći tjedan sve ispitati na sastanku s rektoricom.
Sastanak završio u 15,00.
Zapisničar:
Ana Ažić-Potočnjak, dipl. tur. kom.

Predsjednk Povjerenstva za kvalitetu:
Doc. dr. sc. Ante Šiljeg

