SVEUČILIŠTE U ZADRU
ODJEL ZA GEOGRAFIJU
KLASA: 602-04/14-08/02
URBROJ: 2198-1-79-30/14-02
Zadar, 31. siječnja 2014.
ZAPISNIK
sastanka Povjerenstva za kvalitetu Odjela za geografiju
u akad. god. 2013./14., održanog u četvrtak 31. siječnja 2014. s početkom u 12 sati
Nazočni članovi Povjerenstva za kvalitetu: doc. dr. sc. Lena Mirošević, doc. dr. sc. Ana
Pejdo, Zvonimir Dorkin, prof., Ana Ažić Potočnjak
Na sastanku prisutni: Goran Vuković, predstavnik 2. godine diplomskih studija, Mirko
Barada, predstavnik studenata 3. godine predidplomskih studija. Ivana Grcić, predstavnica 2.
godine preddiplomskih studija
Zapisnik vodi odjelna tajnica Ana Ažić-Potočnjak.
Dnevni red:
1. Provedba studentske evaluacije nastave u zimskom semestru 2013./2014. godine.
2. Upoznavanje članova Povjerenstva za osiguranje kvalitete na Odjelu za geografiju s radom
Povjerenstva za osiguranje kvalitete na Sveučilištu u Zadru
3. Primjedbe, prijedlozi i pohvale studenata preddiplomskog sveučilišnog studija geografije i
diplomskog sveučilišnog studija geografije; predstavnici svih godina
4. Razno
Ad/1

Predsjednica odjelnog Povjerenstva doc. dr. sc. L. Mirošević (u daljenjem tekstu:
predsjednica) pozdravlja nazočne i ističe da bi dinamika sastajanja odjelnog Povjerenstva za
kvalitetu bila barem jednom semestralno. Izvješće s prošlog sastanka iznijeto je nastavnicima
na stručnom kolegiju. Predsjednica također dodaje da su sugestije studenata uzete u obzir kod
planiranja novog programa studija geografije.
Vezano za evaluaciju nastavnog procesa predsjednica ističe da je izlaznost studenata
iznimno niska iako je to prilika da student da osvrt na kolegij. Evaluira se oko 1/3 kolegija
semestralno. Student G. Vuković dodaje da loši rezultati evaluacije mogu dovesti do
otkazivanja ugovora o radu nastavnika te da studenti smatraju da ne mogu baš nešto izmjeniti
oko izvedbe nastave pa možda zato ne sudjeluju u evaluaciji, odnosno loš je odaziv. Dr. sc. A.
Pejdo ističe da pročelnik vidi rezultate pojedinačnih evaluacija te da treba reagirati ako neki
nastavnik ima loše rezultate.
Studenti također predlažu da bi dvopredmetni studenti također trebali imati usmeno
izlaganje seminara jer se neki susreću sa seminarom tek na 3. godini studija. Također smatra
da sad studenti imaju novi pristup izrade seminara, npr. koriste GIS, te dodaje da je u redu i da
dobiju kazneni seminarski rad.
Dr. sc. A. Pejdo ističe da je bilo primjedbi oko provedbe terenske nastave pa se zato u
organizaciju iste ove godine išlo ranije.
Predsjednica poziva studente da joj primjedbe mogu slobodno poslati e-poštom te
dodaje da se svi pozivi i zapisnici s odjelnih sastanaka Povjerenstva za kvalitetu dostavljaju
sveučilišnom Povjerenstvu te da ono nadgleda rad odjelnoga Povjerenstva za kvalitetu.

Ad/2.

Predsjednica ističe da pratimo primjere dobre prakse kako bismo dobili povratne
informacije od studenta. Dr. sc. A Pejdo je bila na posljednjem sastanku sveučilišnog
Povjerenstva za kvalitetu na kojem se isticala informatizacija, uključenje u online učenje
preko sustava Moodle na sveučilišnoj razini. M. Barada također ističe primjer dobre prakse
kao npr. korištenje sustava Moodle an drugim odjelima.
Student M. Barada također pita je li moguće da se ispiti ne održavaju samo u 1. i 3.
tjednu ispitnog roka jer bi studentima odgovaralo da budu i u 2. i 4. tjednu. Dr. sc. A. Pejdo
poziva studente da na vrijeme reagiraju ako treba napraviti izmjenu nekog ispitnog termina.
Ad/3.

Predsjednica ističe da će se izvrsnim studentima dodijeliti nagrada Frederic Grisogono
Također poziva studente da više prate obavijesti s oglasne ploče, no studentica I. Grcić kaže
da studenti više zapravo gledaju odjelne mrežne stranice.

Sastanak završio u 12,30.
Zapisničar:
Ana Ažić-Potočnjak, dipl. tur. kom.

Predsjednica Povjerenstva za kvalitetu:
Doc. dr. sc. Lena Mirošević

