Godišnje izvješće rada Povjerenstva za osiguravanje kvalitete na Odjelu za geografiju
za razdoblje od 1. veljače 2015. do 1. veljače 2016. godine

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete na Odjelu za geografiju
doc. dr. sc. Ante Šiljeg / iz redova znanstveno-nastavnog osoblja
Denis Radoš, mag. geogr. / iz redova suradničkih zvanja
Ana Ažić Potočnjak, dipl. tur. kom. / iz redova nenastavnog osoblja
Mirko Barada / iz redova studenata
Zvonimir Dorkin, prof. / iz redova vanjskih dionika

Na redovitim sjednicama Stručnog vijeća Odjela za geografiju, održanim 18. veljače
2015. i 16. ožujka 2015. imenovani su članovi povjerenstva za kvalitetu Odjela za geografiju
na dvogodišnji mandat u sastavu:
Doc. dr. sc. Ante Šiljeg, iz redova znanstveno-nastavnog osoblja
Denis Radoš, mag. geogr., asistent / znanstveni novak, iz redova suradničkih zvanja
Mirko Barada, predstavnik studenata
Ana Ažić-Potočnjak, dipl. tur. kom., iz redova nenastavnog osoblja
Zvonimir Dorkin, prof., vanjski dionik

Organizacija sustava mjera i aktivnosti za osiguranje i unaprjeđivanje kvalitete

Prema Priručniku za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Odjela za geografiju propisana je
organizacija sustava mjera i aktivnosti za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete na Odjelu, a
to su:
3. STUDIJ
3. 1. ANALIZA PODATAKA O ATRAKTIVNOSTI STUDIJSKOG PROGRAMA
3. 2. POSTUPAK REVIZIJE POSTOJEĆIH STUDIJSKIH PROGRAMA
3. 3. ANALIZA USPJEŠNOSTI ZAVRŠAVANJA STUDIJA
3 .4. ANALIZA PODATAKA O ZAPOŠLJAVANJU PO DIPLOMIRANJU
3. 5. ANKETIRANJE ZAVRŠENIH STUDENATA
3. 6. ANKETIRANJE POSLODAVACA, STRUČNIH TIJELA I UDRUŽENJA
4. STUDENTI
4. 1. DEFINIRANJE PRAVILA I KRITERIJA ZA OCJENJIVANJE STUDENATA
4. 2. DEFINIRANJE ISHODA UČENJA
4. 3. POSTUPAK PO ŽALBI STUDENTA NA OCJENU
4. 4. ANALIZA PODATAKA O BROJU UPISANIH STUDENATA U VIŠU
GODINU STUDIJA
4. 5. ANALIZA USPJEŠNOSTI POLAGANJA ISPITA
5. OSIGURAVANJE KVALITETE NASTAVE I NASTAVNOG OSOBLJA
5. 1. ANALIZA PODATAKA O BROJU NASTAVNIKA I STUDENATA
5. 2. EVALUACIJA NASTAVE I NASTAVNIKA OD STRANE STUDENATA
5. 3. SAMOEVALUACIJA NASTAVNIKA
6. OSIGURAVANJE KVALITETE RESURSA ZA PODRŠKU STUDENTIMA
6. 1. OSIGURAVANJE POSTUPAKA PODRŠKE STUDENTIMA
6. 2. EVALUACIJA RADA TAJNIŠTVA ODJELA
7. POSTUPCI ZA ANALIZU USPJEŠNOSTI SUSTAVA KVALITETE
7. 1. POSTUPAK IZRADE SWOT ANALIZE
7. 2. POSTUPAK REVIZIJE PRAVILNIKA O SUSTAVU OSIGURANJA
KVALITETE,
8. POSTUPCI ZA PRAĆENJE ZNANSTVENOG I STRUČNOG RADA
8. 1. SAMOEVALUACIJA ZNANSTVENE AKTIVNOSTI
8. 2. SAMOEVALUACIJA STRUČNE AKTIVNOSTI
9. PRAĆENJE MOBILNOSTI STUDENATA I NASTAVNIKA
9. 1. ANALIZA MOBILNOSTI NASTAVNIKA
10. ANALIZA USPOSTAVLJANJA MEĐUNARODNE SURADNJE

3.1. ANALIZA PODATAKA O ATRAKTIVNOSTI STUDIJSKOG PROGRAMA
Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete na Odjelu za geografiju
doc. dr. sc. Ante Šiljeg / iz redova znanstveno-nastavnog osoblja
Denis Radoš, mag. geogr. / iz redova suradničkih zvanja
Ana Ažić Potočnjak, dipl. tur. kom. / iz redova nenastavnog osoblja
Mirko Barada / iz redova studenata
Zvonimir Dorkin, prof. / iz redova vanjskih dionika
Zadar, 15. veljače 2016.
Predmet: Izvještaj o analizi podataka atraktivnosti studijskih programa za razdoblje
2013./2014. – 2015./2016.
Prema Pravilniku ova analiza se provodi svake godine s rokom provedbe 31. prosinac.
Struktura prijavljenih učenika na studijske programe Odjela za geografiju:

Studijski
program
Geografija
(dvopredmetni);
smjer: nastavnički
- Zadar
Geografija
(jednopredmetni);
smjer:
Primijenjena
geografija - Zadar
Geografija
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Geografija
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Primijenjena
geografija - Zadar

Godina

Broj
prijavljenih

Prvi
izbor
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Upisna
kvota
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Prosjek
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Prosjek
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2015
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0

15

2015

187
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6

1
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0

3,97

4,04

0

14

2014

164

39

17
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20

16

4

0

3,94

4,25

0

14

2013

200

31

37

32

30

22

8

0

3,73

4,24

0

13

2013

216

55
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22

20
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5

2

3,89

4,09

4,12
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Napomena: Podaci preuzeti s Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta
(NISpVU)

3. 2. POSTUPAK REVIZIJE POSTOJEĆIH STUDIJSKIH PROGRAMA

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete na Odjelu za geografiju
doc. dr. sc. Ante Šiljeg / iz redova znanstveno-nastavnog osoblja
Denis Radoš, mag. geogr. / iz redova suradničkih zvanja
Ana Ažić Potočnjak, dipl. tur. kom. / iz redova nenastavnog osoblja
Mirko Barada / iz redova studenata
Zvonimir Dorkin, prof. / iz redova vanjskih dionika
Zadar, 15. veljače 2016.
Predmet: Izvještaj o reviziji postojećih studijskih programa
Agencija za znanost i visoko obrazovanje odradila je postupak reakreditacije Sveučilišta u
Zadru u obavljanju djelatnosti visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti na Odjelu za
geografiju. Stručno povjerenstvo u postupku akreditacije Odjela za geografiju Sveučilišta u
Zadru posjetilo je Odjel 16. travnja 2016.
Zaključno:
MZOS u postupku reakreditacije izdaje:
- potvrdu Sveučilištu u Zadru o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog
obrazovanja na Odjelu za geografiju koja se odnosi na sve studijske programe koji se izvode
na Odjelu za geografiju
- potvrdu Sveučilištu u Zadru za znanstvenu djelatnost na Odjelu za geografiju.
NOVI STUDIJSKI PROGRAMI
Na sjednici održanoj 16. ožujka 2015. Stručno vijeće Odjela za geografiju proslijedilo
je Stručnom vijeću Sveučilišta u Zadru za biomedicinsko i zdravstveno, biotehničko, prirodno,
tehničko i interdisciplinarno područje znanosti prijedlog za pokretanje postupka vrednovanja
novih preddiplomskih i diplomskih studijskih programa na Odjelu za geografiju.
Nakon odrađene procedure vrednovanja novih studijskih programa (Ured za
osiguravanje kvalitete, Senat Sveučilišta u Zadru) MZOS u rujnu 2015. izdaje potvrde kojima
se potvrđuje da su preddiplomski sveučilišni studiji Primijenjena geografija (jednopredmetni)
i Geografija (dvopredmetni) te diplomski sveučilišni studiji Primijenjena geografija
(jednopredmetni) i Geografija; nastavnički smjer (dvopredmetni) Sveučilišta u Zadru upisani
u Upisnik studijskih programa. Novi programi studija zamjenjuju postojeće programe koji se
izvode na Odjelu za geografiju.

3.3. ANALIZA USPJEŠNOSTI ZAVRŠAVANJA STUDIJA
Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete na Odjelu za geografiju
doc. dr. sc. Ante Šiljeg / iz redova znanstveno-nastavnog osoblja
Denis Radoš, mag. geogr. / iz redova suradničkih zvanja
Ana Ažić Potočnjak, dipl. tur. kom. / iz redova nenastavnog osoblja
Mirko Barada / iz redova studenata
Zvonimir Dorkin, prof. / iz redova vanjskih dionika
Zadar, 15. veljače 2016.
Predmet: Izvještaj o analizi uspješnosti završavanja studija za razdoblje od 1. veljače
2015. do 1. veljače 2016.
Između 1. veljače 2015. i 1. veljače 2016. ukupno 19 studenata steklo je akademski naziv
sveučilišnog prvostupnika geografije (univ. bacc. geogr.) na jednopredmetnom
preddiplomskom studiju primijenjene geografije, a 16 studenata steklo je naziv sveučilišnog
prvostupnika geografije (univ. bacc. geogr.) na dvopredmetnom preddiplomskom studiju
geografije; smjer: nastavnički.
Između 1. veljače 2015. i 1. veljače 2016. ukupno 15 studenata steklo je akademski naziv
magistar/magistra geografije (mag. geogr.), 18 studenata steklo akademski naziv
magistar/magistra edukacije geografije (mag. educ. geogr.).

3.4. ANALIZA PODATAKA O ZAPOŠLJAVANJU PO DIPLOMIRANJU
Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete na Odjelu za geografiju
doc. dr. sc. Ante Šiljeg / iz redova znanstveno-nastavnog osoblja
Denis Radoš, mag. geogr. / iz redova suradničkih zvanja
Ana Ažić Potočnjak, dipl. tur. kom. / iz redova nenastavnog osoblja
Mirko Barada / iz redova studenata
Zvonimir Dorkin, prof. / iz redova vanjskih dionika
Zadar, 15. veljače 2016.
Predmet: Izvještaj o analizi podataka o zapošljavanju po diplomiranju
U studentskoj anketi koja se provodi od 2011. godine, a kojom se anketiraju studenti, odnosno
alumni Odjela za geografiju nakon diplomiranja postavlja se pitanje o zapošljavanju prilikom
diplomiranja. Prema dostupnim podatcima 63% studenata je izjavilo da je zaposleno, od čega
se 47% studenata izjasnilo da radi u struci. Prema istoj anketi 40% studenata smatra da postoji
potreba tržišta za njihovim zanimanjem.

3. 5. ANKETIRANJE ZAVRŠENIH STUDENATA
Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete na Odjelu za geografiju
doc. dr. sc. Ante Šiljeg / iz redova znanstveno-nastavnog osoblja
Denis Radoš, mag. geogr. / iz redova suradničkih zvanja
Ana Ažić Potočnjak, dipl. tur. kom. / iz redova nenastavnog osoblja
Mirko Barada / iz redova studenata
Zvonimir Dorkin, prof. / iz redova vanjskih dionika
Zadar, 15. veljače 2016.
Predmet: Izvještaj o anketiranju završenih studenata
Tijekom 2011. godine počelo se provoditi anketiranje završenih studenata na Odjelu za
geografiju. Anketa je dostupna na mrežnim stranicama Odjela za geografiju, a na ispunjavanje
ove ankete pozivaju se studenti nakon završetka studija. Rezultati ankete dostupni su na
sljedećoj poveznici:
SAŽETAK STUDENTSKE ANKETE

3. 6. ANKETIRANJE POSLODAVACA, STRUČNIH TIJELA I UDRUŽENJA
Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete na Odjelu za geografiju
doc. dr. sc. Ante Šiljeg / iz redova znanstveno-nastavnog osoblja
Denis Radoš, mag. geogr. / iz redova suradničkih zvanja
Ana Ažić Potočnjak, dipl. tur. kom. / iz redova nenastavnog osoblja
Mirko Barada / iz redova studenata
Zvonimir Dorkin, prof. / iz redova vanjskih dionika
Zadar, 15. veljače 2016.
Predmet: Izvještaj o anketiranju poslodavaca, stručnih tijela i udruženja
Tijekom dosadašnjeg praćenja kvalitete na Odjelu za geografiju nisu provođena anketiranja
poslodavaca, stručnih tijela i udruženja.

4. STUDENTI
4. 1. DEFINIRANJE PRAVILA I KRITERIJA ZA OCJENJIVANJE STUDENATA (dio
Syllabusa)
Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete na Odjelu za geografiju
doc. dr. sc. Ante Šiljeg / iz redova znanstveno-nastavnog osoblja
Denis Radoš, mag. geogr. / iz redova suradničkih zvanja
Ana Ažić Potočnjak, dipl. tur. kom. / iz redova nenastavnog osoblja
Mirko Barada / iz redova studenata
Zvonimir Dorkin, prof. / iz redova vanjskih dionika
Zadar, 15. veljače 2016.
Predmet: Izvještaj o definiranju pravila i kriterija za ocjenjivanje studenata (dio
syllabusa)
Analizom mrežnih stranica Odjela za geografiju uočeno je da predmetni syllabusi sadrže
podatke o nastavniku, asistentu, načinu bodovanja kolokvija, seminara, vježbi, ispita, o
uvjetima za dobivanje potpisa, načinu formiranja ocjene, potrebnoj literaturi, terminima
konzultacija, kolokvija, ispita. Sa spomenutim podacima studenti su upoznati na uvodnom
predavanju i putem javne objave na internetskoj stranici Odjela. U nekim izvedbenim
planovima nije naveden način bodovanja kolokvija, seminara, vježbi i ispita.

4. 2. DEFINIRANJE ISHODA UČENJA
Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete na Odjelu za geografiju
doc. dr. sc. Ante Šiljeg / iz redova znanstveno-nastavnog osoblja
Denis Radoš, mag. geogr. / iz redova suradničkih zvanja
Ana Ažić Potočnjak, dipl. tur. kom. / iz redova nenastavnog osoblja
Mirko Barada / iz redova studenata
Zvonimir Dorkin, prof. / iz redova vanjskih dionika
Zadar, 15. veljače 2016.
Predmet: Izvještaj o definiranju ishoda učenja
Analizom mrežnih stranica Odjela za geografiju uočeno je da svi predmetni izvedbeni planovi
sadrže podatke o ishodima učenja.

4. 3. POSTUPAK PO ŽALBI STUDENTA NA OCJENU
Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete na Odjelu za geografiju
doc. dr. sc. Ante Šiljeg / iz redova znanstveno-nastavnog osoblja
Denis Radoš, mag. geogr. / iz redova suradničkih zvanja
Ana Ažić Potočnjak, dipl. tur. kom. / iz redova nenastavnog osoblja
Mirko Barada / iz redova studenata
Zvonimir Dorkin, prof. / iz redova vanjskih dionika
Zadar, 15. veljače 2016.
Predmet: Izvještaj o postupku po žalbi studenta na ocjenu
Prema Priručniku za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Odjela za geografiju propisan je
postupak po žalbi studenta na ocjenu.
Student koji nije zadovoljan ocjenom, a nije potpisao prijavnicu ima pravo u roku najkasnije
24 sata nakon ocjenjivanja, žalbom odjelnom pročelniku, zatražiti da se ispit ponovi pred
ispitnim povjerenstvom.
Ispitno povjerenstvo imenuje pročelnik odjela na kojem se izvodi pretežiti dio studijskog
programa, a u roku od najkasnije 48 sati od primitka žalbe.
Ispitno povjerenstvo ima tri člana, s tim da predsjednik povjerenstva ne može biti nastavnik
čijom ocjenom student nije bio zadovoljan.
Predsjednik povjerenstva određuje datum polaganja ispita koji se mora održati u roku od
najkasnije 5 radnih dana od zaprimanja žalbe.
Ispitno povjerenstvo donosi odluku o ocjeni većinom glasova.
Na odluku o ocjeni ispitnog povjerenstva ne može se ulagati žalba.
U promatranom razdoblju (od 1. 2. 2015. do 1. 2. 2016.) 0 studenata je zatražilo ispit pred
ispitnim povjerenstvom.

4. 4. ANALIZA PODATAKA O BROJU UPISANIH STUDENATA U VIŠU GODINU
STUDIJA
Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete na Odjelu za geografiju
doc. dr. sc. Ante Šiljeg / iz redova znanstveno-nastavnog osoblja
Denis Radoš, mag. geogr. / iz redova suradničkih zvanja
Ana Ažić Potočnjak, dipl. tur. kom. / iz redova nenastavnog osoblja
Mirko Barada / iz redova studenata
Zvonimir Dorkin, prof. / iz redova vanjskih dionika
Zadar, 15. veljače 2016.
Predmet: Izvještaj o broju upisanih studenata u višu godinu studija

Prema podacima iz Odjelnog tajništva napravljena je analiza podataka o broju upisanih
studenata u višu godinu studija za razdoblje od akademske godine 2014./2015. do 2015./2016.
s obzirom da je prethodno izvješće obuhvatilo godine od ak. god. 2005./2006. do 2013./2014.
Studenti upisani 2014./2015.

STUDIJ

2014./15.
I. g.

2015./16.
II. g.

2016./17.
III. g.

2014./15.
Dipl. I. g.

2015./16.
Dipl. II. g.

prolaznost s
1. na 2.
godinu %

prolaznost s
2. na 3.
godinu %

Primijenjena geografija

X

X

Geografija - nastavnički
smjer

X

X

upis na 1.
godinu
dipl. studija
u odnosu
na upisane
u 3. god.

prolaznost s
1. na 2.
godinu %
(prvi upis,
aps.
izostavljeni
)

upis na 1.
godinu
dipl. studija
u odnosu
na upisane
u 3. god.

prolaznost s
1. na 2.
godinu %
(prvi upis,
aps.
izostavljeni
)

Studenti upisani 2015./2016.

STUDIJ

2015./16.
I. g.

2016./17.
II. g.

2017./18.
III. g.

2015./16.
Dipl. I. g.

2016./17.
Dipl. II. g.

prolaznost s
1. na 2.
godinu %

prolaznost s
2. na 3.
godinu %

Primijenjena geografija

X

X

Geografija - nastavnički
smjer

X

X

Napomena: Podaci su preuzeti iz ISVU sustava i obuhvaćaju redovite studente na Odjelu za
geografiju. Nisu uračunati apsolventi, studenti koji su izgubili pravo redovitog studiranja (S
status / izvanredni) te ispisani studenti.

4. 5. ANALIZA USPJEŠNOSTI POLAGANJA ISPITA
Svrha analize je utvrđivanje pokazatelja prolaznosti na kolokvijima i ispitima kao i
određivanje potrebnih mjera poboljšanja uspješnosti polaganja ispita. Međutim, terminski
plan provedbe mjere određuje Stručno vijeće Odjela.

5. OSIGURAVANJE KVALITETE NASTAVE I NASTAVNOG OSOBLJA
5. 1. ANALIZA PODATAKA O BROJU NASTAVNIKA I STUDENATA
Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete na Odjelu za geografiju
doc. dr. sc. Ante Šiljeg / iz redova znanstveno-nastavnog osoblja
Denis Radoš, mag. geogr. / iz redova suradničkih zvanja
Ana Ažić Potočnjak, dipl. tur. kom. / iz redova nenastavnog osoblja
Mirko Barada / iz redova studenata
Zvonimir Dorkin, prof. / iz redova vanjskih dionika
Zadar, 15. veljače 2016.
Predmet: Izvještaj o analizi podataka o broju nastavnika i studenata
Do 1. veljače 2016. na Odjelu za geografiju Sveučilišta u Zadru ukupan broj studenata bio je
215, a ukupan broj nastavnika bio je 20 iz čega proizlazi da je odnos nastavnik – student
10,75.

5. 2. EVALUACIJA NASTAVE I NASTAVNIKA OD STRANE STUDENATA
Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete na Odjelu za geografiju
doc. dr. sc. Ante Šiljeg / iz redova znanstveno-nastavnog osoblja
Denis Radoš, mag. geogr. / iz redova suradničkih zvanja
Ana Ažić Potočnjak, dipl. tur. kom. / iz redova nenastavnog osoblja
Mirko Barada / iz redova studenata
Zvonimir Dorkin, prof. / iz redova vanjskih dionika
Zadar, 15. veljače 2016.
Predmet: Izvještaj o studentskoj evaluaciji nastave i nastavnika
Studentska evaluacija nastave i nastavnika provodi se kao jedinstvena sveučilišna anketa.
Prema planu studentskih evaluacija kvalitete nastavnog procesa i rada nastavnika za ljetni
semestar ak. god. 2014./2015. na Odjelu za geografiju bili su vrednovani kolegiji:

Naziv predmeta (kolegija):
Nositelj/ica:
Naziv predmeta (kolegija):
Nositelj/ica:
Naziv predmeta (kolegija):
Nositelj/ica:
Naziv predmeta (kolegija):
Suradnica:
Naziv predmeta (kolegija):
Nositelj/ica:
Naziv predmeta (kolegija):
Nositelj/ica:

Regionalna geografija Azije
Doc. dr. sc. Vera Graovac Matassi
Regionalna geografija Afrike
Doc. dr. sc. Robert Lončarić
Demogeografija II
Izv. prof. dr. sc. Snježana Mrđen
Metodika nastave geografije I
Kata Magaš, prof.
Industrijska geografija
Prof. dr. sc. Željka Šiljković
Regionalna geografija Hrvatske II
Prof. dr. sc. Damir Magaš

Prema planu studentskih evaluacija kvalitete nastavnog procesa i rada nastavnika za zimski
semestar ak. god. 2015./2016. na Odjelu za geografiju bili su vrednovani kolegiji:
Naziv predmeta (kolegija):
Nositelj/ica:
Naziv predmeta (kolegija):
Nositelj/ica:
Naziv predmeta (kolegija):
Nositelj/ica:
Naziv predmeta (kolegija):
Nositelj/ica:
Naziv predmeta (kolegija):
Nositelj/ica:
Naziv predmeta (kolegija):
Suradnik:
Naziv predmeta (kolegija):
Suradnik:

Regionalna geografija Hrvatske I
Prof. dr. sc. Damir Magaš
Osnove geologije I
Izv. prof. dr. sc. Maša Surić
Regionalna geografija Europe I
Izv. prof. dr. sc. Dražen Perica
Kartografija I
Prof. dr. sc. Josip Faričić
Metodologija znanstveno-istraživačkog rada u geografiji
Doc. dr. sc. Vera Graovac Matassi
Regionalna geografija Angloamerike
doc. dr. sc. Nina Lončar
Uvod u geografiju I
Dr. sc. Ante Blaće

5. 3. SAMOEVALUACIJA NASTAVNIKA

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete na Odjelu za geografiju
doc. dr. sc. Ante Šiljeg / iz redova znanstveno-nastavnog osoblja
Denis Radoš, mag. geogr. / iz redova suradničkih zvanja
Ana Ažić Potočnjak, dipl. tur. kom. / iz redova nenastavnog osoblja
Mirko Barada / iz redova studenata
Zvonimir Dorkin, prof. / iz redova vanjskih dionika
Zadar, 15. veljače 2016.
Predmet: Izvještaj o samoevaluaciji nastavnika
Samoanalizu nastavnog rada nastavnika proveo je Ured za osiguravanje kvalitete Sveučilišta u
Zadru. Navedeni ured izradio je anketni obrazac po kojem će se ova vrsta evaluacija jednom
godišnje provoditi na razini Sveučilišta.
6. OSIGURAVANJE KVALITETE RESURSA ZA PODRŠKU STUDENTIMA
6. 1. OSIGURAVANJE POSTUPAKA PODRŠKE STUDENTIMA
Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete na Odjelu za geografiju
doc. dr. sc. Ante Šiljeg / iz redova znanstveno-nastavnog osoblja
Denis Radoš, mag. geogr. / iz redova suradničkih zvanja
Ana Ažić Potočnjak, dipl. tur. kom. / iz redova nenastavnog osoblja
Mirko Barada / iz redova studenata
Zvonimir Dorkin, prof. / iz redova vanjskih dionika
Zadar, 15. veljače 2016.
Predmet: Izvještaj o osiguravanju postupaka podrške studentima
Prema Priručniku za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Odjela za geografiju propisan je
postupak osiguravanja kvalitete studiranja, a postupak i sadržaj propisati će Senat Sveučilišta
u Zadru.
Sustav osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zadru:
Sustav osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zadru
Shema procedura i aktivnosti sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zadru
Kratki pregled SOK na Sveučilištu u Zadru
Dokumenti:

Priručnik kvalitete na Sveučilištu u Zadru
ESG
Politika kvalitete Sveučilišta u Zadru
Godišnji plan aktivnosti SOK
Pravilnik
Poslovnici
Plan sjednica Povjerenstva
Zajednički kriteriji, mjerila i standardi kvalitete
Izvješće o unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete

6. 2. EVALUACIJA RADA TAJNIŠTVA ODJELA
Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete na Odjelu za geografiju
doc. dr. sc. Ante Šiljeg / iz redova znanstveno-nastavnog osoblja
Denis Radoš, mag. geogr. / iz redova suradničkih zvanja
Ana Ažić Potočnjak, dipl. tur. kom. / iz redova nenastavnog osoblja
Mirko Barada / iz redova studenata
Zvonimir Dorkin, prof. / iz redova vanjskih dionika
Zadar, 15. veljače 2016.
Predmet: Izvještaj i rezultati evaluacije rada tajništva Odjela
Evaluacija tajništva radi se svake tri godine prema Priručniku za kvalitetu. Do sada je
odrađena samo jedna evaluacija u travnju 2013. godine. Rezultati o evaluaciji nalaze se u
prethodnom izvješću o kvaliteti.

7. POSTUPCI ZA ANALIZU USPJEŠNOSTI SUSTAVA KVALITETE
7. 1. POSTUPAK IZRADE SWOT ANALIZE

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete na Odjelu za geografiju
doc. dr. sc. Ante Šiljeg / iz redova znanstveno-nastavnog osoblja
Denis Radoš, mag. geogr. / iz redova suradničkih zvanja
Ana Ažić Potočnjak, dipl. tur. kom. / iz redova nenastavnog osoblja
Mirko Barada / iz redova studenata
Zvonimir Dorkin, prof. / iz redova vanjskih dionika

Zadar, 15. veljače 2016.
Predmet: Izvještaj o ANALIZI USPJEŠNOSTI SUSTAVA KVALITETE Odjela za
geografiju na temelju SWOT analize

Tijekom akademske godine godine 2012./2013. započela je provedba SWOT analize po kolegijima na
Odjelu za geografiju. SWOT analiza provedena je za kolegije ljetnog semestra ak. god. 2012./2013. U
analizi su sudjelovali: Ana Pejdo, Anica Čuka, Ante Blaće, Silvija Šiljeg, Nina Lončar, Željka
Šiljković, Denis Radoš, Jadranka Brkić Vejmelka i Lena Mirošević. Navedeni nastavnici su priložili
ukupno 16 SWOT analiza za nastavne predmete. Iz navedenih analiza moguće je isčitati nekoliko
elemenata:
SNAGA

NEDOSTATCI

MOGUĆNOSTI

PRIJETNJE

-mogućnost rada u grupama

- pojedine nastavne predmete

- veća uključenost studenata u

- kolizije

-individualan pristup studentima

potrebno

samostalni istraživački rad

- manjak stručne literature

planovima

je

u

izvedbenim

promijeniti

u

rasporedu izvođenje nastave po
semestrima

-

terenskih obilazaka

nedostatak

7. 2. POSTUPAK REVIZIJE PRAVILNIKA O SUSTAVU OSIGURANJA KVALITETE
Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete na Odjelu za geografiju
doc. dr. sc. Ante Šiljeg / iz redova znanstveno-nastavnog osoblja
Denis Radoš, mag. geogr. / iz redova suradničkih zvanja
Ana Ažić Potočnjak, dipl. tur. kom. / iz redova nenastavnog osoblja
Mirko Barada / iz redova studenata
Zvonimir Dorkin, prof. / iz redova vanjskih dionika

Zadar, 15. veljače 2016.
Predmet: Izvještaj o reviziji pravilnika o sustavu osiguranja kvalitete
Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete Odjela za geografiju smatra da su svi dokumenti u
funkciji osiguravanja kvalitete na Odjelu za geografiju. U budućem razdoblju potrebno je biti
u kontaktu s Uredom za osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Zadru i implementirati
eventualne nove smjernice sa sveučilišne na odjelnu razinu.

8. POSTUPCI ZA PRAĆENJE ZNANSTVENOG I STRUČNOG RADA
8. 1. SAMOEVALUACIJA ZNANSTVENE AKTIVNOSTI
8. 2. SAMOEVALUACIJA STRUČNE AKTIVNOSTI
Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete na Odjelu za geografiju
doc. dr. sc. Ante Šiljeg / iz redova znanstveno-nastavnog osoblja
Denis Radoš, mag. geogr. / iz redova suradničkih zvanja
Ana Ažić Potočnjak, dipl. tur. kom. / iz redova nenastavnog osoblja
Mirko Barada / iz redova studenata
Zvonimir Dorkin, prof. / iz redova vanjskih dionika

Zadar, 15. veljače 2016.

Predmet: Izvještaj o provedbi samoevaluacije znanstvene i stručne aktivnosti
Odjel za geografiju jednom godišnje provodi analizu znanstvene i stručne djelatnosti svojih
djelatnika. Zadnja provedena analiza odnosi se na 2015. godinu. Dostupna je na sljedećoj
poveznici: ZNANSTVENA DJELATNOST 2015.

9. PRAĆENJE MOBILNOSTI STUDENATA I NASTAVNIKA
9. 1. / 9. 2. ANALIZA MOBILNOSTI STUDENATA I NASTAVNIKA
Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete na Odjelu za geografiju
doc. dr. sc. Ante Šiljeg / iz redova znanstveno-nastavnog osoblja
Denis Radoš, mag. geogr. / iz redova suradničkih zvanja
Ana Ažić Potočnjak, dipl. tur. kom. / iz redova nenastavnog osoblja
Mirko Barada / iz redova studenata
Zvonimir Dorkin, prof. / iz redova vanjskih dionika

Zadar, 15. veljače 2016.

Predmet: Izvještaj o mobilnosti studenata i nastavnika
CEEPUS

Br. studenata
koji su došli

Iz države

Br. studenata
koji su otišli

U državu

2013./2014.

1

Austrija

4

2014./2015.
2015./2016.

1
2

Srbija
Poljska

1
2

Poljska i
BiH
Češka
Poljska i
Austrija

Ak. god.

Br.
profesora
koji su
došli
1
1
2

Iz države

Br. prof.
koji su
otišli

u državu

Slovenija

1

Češka

Slovenija
Slovenija i
Makedonija

1
0

Makedonija
-

Iz države

Br. prof.
koji su
otišli

u državu

1

Makedonija

ERASMUS

Ak. god.

Br. studenata
koji su došli

2013./2014.

6

2014./2015.

12

2015./2016.

11

Iz države

Bugarska (2)
Češka (1)
Poljska (1)
Mađarska (1)
Austrija (1)
Poljska (7)
Srbija (1)
Češka (1)
Mađarska (1)
SAD (1)
Bugarska (1)

Poljska (6)
Mađarska (4)
Srbija (1)

Br. studenata
koji su otišli

U državu

Br.
profesora
koji su
došli

6

Češka (2)
Poljska (2)
BIH (2)

3

Portugal (1)
Mađarska (1)
Slovenija (1)

4

Češka (2)
Bugarska
(1)
Italija (1)

2

Češka (1)
Slovenija (1)

6

Slovenija
(2)
Italija (1)
Poljska (1)
Njemačka
(1)
Irska (1)

4

Poljska (1)
Mađarska (1)
Poljska (1)
*

10. ANALIZA USPOSTAVLJANJA MEĐUNARODNE SURADNJE
Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete na Odjelu za geografiju
doc. dr. sc. Ante Šiljeg / iz redova znanstveno-nastavnog osoblja
Denis Radoš, mag. geogr. / iz redova suradničkih zvanja
Ana Ažić Potočnjak, dipl. tur. kom. / iz redova nenastavnog osoblja
Mirko Barada / iz redova studenata
Zvonimir Dorkin, prof. / iz redova vanjskih dionika
Zadar, 15. veljače 2016.
Predmet: Izvještaj o uspostavljanju međunarodne suradnje
Odjel za geografiju Sveučilišta u Zadru u okviru programa ERASMUS+ ima sklopljenu
suradnju s 14 institucija:
ERASMUS+ INTERINSTITUTIONAL AGREEMENTS
UNIVERSITY
University of Ghent

CONTACT (PARTNER INSTITUTION)

ERASMUS
CODE
B GENT01

Genevieve Cochez; e-mail:
Genevieve.Cochez@Ugent.be
St. Cyril and Methodius Bagrelia Borisova; e-mail: b.borisova@uni-vt.bg BG VELIKO01
University in Veliko
Turnovo
Univerzita Palackeho v
Yvona Vyhnankova; e-mail:
CZ
Olomouci
yvona.vyhnankova@upol.cz
OLOMOUC01
University of Ostrava
Karina Draberova; e-mail:
CZ
karina.draberova@osu.cz
OSTRAVA02
National University of
Wendy Cameron; e-mail:
IRL
Ireland Maynooth
wendy.cameron@nuim.ie
MAYNOOT01
University of Szeged
Gabriella Balog Molnar; e-mail:
HU SZEGED01
Gabriella.Balog.Molnar@rekt.szte.hu
Goethe University
Uta Brucker; e-mail: erasmus-io@uniD FRANKFU01
Frankfurt
frankfurt.de
University of Gdansk
Klaudia Nowicka; e-mail:
PL GDANSK01
klaudia.nowicka@ug.edu.pl
Adam Mickiewicz
Joanna Siwiec; e-mail: erazmgeo@amu.edu.pl PL POZNAN01
University in Poznan
Nicolaus Copernicus
Ewa Derkowska; e-mail: ewader@umk.pl
PL TORUN01
University in Torun
University of Ljubljana
Sarah Brumen Lunaček; e-mail:
SI LJUBLJA01
sarah.lunacek@ff.uni-lj.si
University of Maribor
Uroš Kline; e-mail: erasmus@um.si
SI
MARIBOR01
Visoka Šola za Varstvo
Andrejka Mevc andrejka.mevc@vsvo.si
SI CELJE06
Okolja (VŠVO)
Jagiellonian University in
erasmus@adm.uj.edu.pl
PL KRAKOW01

COUNTRY
Belgium
Bulgaria

Czech
Republic
Czech
Republic
Ireland
Hungary
Germany
Poland
Poland
Poland
Slovenia
Slovenia
Slovenia
Poland

ERASMUS+ INTERINSTITUTIONAL AGREEMENTS
UNIVERSITY

CONTACT (PARTNER INSTITUTION)

Krakow

katarzyna.rotter@uj.edu.pl

ERASMUS
CODE

COUNTRY

Odjel za geografiju Svečilišta u Zadru u okviru programa CEEPUS sudjeluje u CEEPUS
mreži GEOREGNET.

Bilateralni ugovori sklapaju se na razini Sveučilišta u Zadru. Popis bilateralnih ugovora
dostupan je na sljedećoj POVEZNICI.

RAD POVJERENSTVA ZA KVALITETU

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete na Odjelu za geografiju
doc. dr. sc. Ante Šiljeg / iz redova znanstveno-nastavnog osoblja
Denis Radoš, mag. geogr. / iz redova suradničkih zvanja
Ana Ažić Potočnjak, dipl. tur. kom. / iz redova nenastavnog osoblja
Mirko Barada / iz redova studenata
Zvonimir Dorkin, prof. / iz redova vanjskih dionika

Zadar, 15. veljače 2016.

Predmet: Izvješće o radu povjerenstva za kvalitetu Odjela za geografiju

Novi članovi Povjerenstva za kvalitetu Odjela za geografiju, nakon što su preuzeli dužnost od
prethodnog povjerenstva održali su dva sastanka, kako i predviđa Pravilnih za osiguranje
kvalitete Odjela za geografiju. Prvi sastanak (6. po redu) održan je 09.07.2015., dok je drugi
sastanak (7. po redu) održan 11.10.2015. Zapisnici s navedenih sastanaka dostupni su na
stranicama Odjela za geografiju.

