SVEUČILIŠTE U ZADRU
ODJEL ZA GEOGRAFIJU
KLASA: 602-04/15-08/10
URBROJ: 2198-1-79-30/15-02
Zadar, 9. srpnja 2015.
ZAPISNIK
sastanka Povjerenstva za kvalitetu Odjela za geografiju
u akad. god. 2014./15., održanog u četvrtak 9. srpnja 2015. s početkom u 11 sati
Nazočni članovi Povjerenstva za kvalitetu: doc. dr. sc. Ante Šiljeg, Denis Radoš, Ana Ažić
Potočnjak
Na sastanku prisutni: Ivan Marić, predstavnik studenata 2. godine diplomskih studija, Mirko
Barada, predstavnik studenata 1. godine diplomskih studija, Mario Marasović i Danijel Muža,
predstavnici studenata 3. godine preddiplomskih studija, Ivan Takalić, predstavnik studenata
2. godine preddiplomskih studija, Lidija Kožar, predstavnica studenata 1. godine
preddiplomskih studija
Zapisnik vodi odjelna tajnica Ana Ažić-Potočnjak.
Dnevni red:
1. Virtualni dani karijera i znanja
2. GIS radionica
3. Terenska nastava
4. Studentska evaluacija studijskog plana i programa
5. Prijedlozi studenata o aktualnim temama vezanim za nastavu i kvalitetu studiranja na
Odjelu za geografiju
6. 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 predlaže da su na Odjelu za geografiju organiziraju Virtualni dani karijera
i znanja, po uzoru na neka druga sveučilišta koja ih organiziraju, a sve u svrhu promoviranja
geografske struke te zapošljavanja.
Načelno je dogovoreno da će se prezentirati teme iz primijenjene geografije (npr.
primjena GIS-a…). te će se kontaktirati tvrtke GIS Dana, Vektra, Aces, Teodolit itd.
Dogovoreno je da će moderatori Virtualnih dana karijera biti doc. dr. sc. A. Šiljeg, D.
Radoš i student M. Barada. Student I. Marić je zainteresiran da tom prilikom održi
predavanje. Predsjednik predlaže da se kontaktiraju studenti koji su obranili diplomske radove
te bi ih mogli prezentirati ovom prilikom, kao npr. D. Ilića, M. Letinića te druge studente koji
su zainteresirani da sudjeluju u Virtualnima danima karijera i znanja. Predsjednik napominje
da će biti pozvani i svi nastavnici s Odjela.
Utvrđuje se da je rok za prijavu tema 1. listopada 2015.

Predsjednik dodaje da treba razmotriti i financiranje skupa, pokrivanje dnevnica i
putnih troškova.
Ad/2

Predsjednik obavještava da će se oko 15. listopada 2015. održati radionica GIS-a za
studente na preddiplomskoj razini s ciljem popularizacije GIS-a. Studenti su zainteresirani za
održavanje radionice.
Ad/3, 5
Studenti ističu da bi rado da se održava više jednodnevnih terenskih nastava. Također
dodaju da bi bilo dobro da se standardiziraju kartografski prikazi. Također dodaju da su na
kolegiju Demogeografija II problem vježbe ta da bi im olakšalo da se i one standardiziraju.
Ove godine dosta studenta nije zadovoljilo vježbe te nije dobilo potpis iz spomenutog
kolegija. Zaključeno je da je potrebno raditi na komunikaciji između nastavnika i studenata.
Predsjednik odjelnog Povjerenstva za kvalitetu zaključuje da su ovakvi sastanci izvrsni
jer se uspostavlja dijalog između studenata i nastavnika.
Sastanak završio u 12,00.
Zapisničar:
Ana Ažić-Potočnjak, dipl. tur. kom.

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

