Godišnje izvješće rada Povjerenstva za osiguravanje kvalitete na Odjelu za geografiju
za akademsku godinu 2018./2019.

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete na Odjelu za geografiju u navedenom razdoblju činili
su: doc. dr. sc. Marica Mamut, predsjednica, Ivan Marić, mag. geogr., zamjenik predsjednice,
Ana Ažić-Potočnjak, dipl. tur. kom., predstavnica nenastavnog osoblja, Paola Hrg, predstavnik
studenata i Zvonimir Dorkin, prof., vanjski član. Mandat navedenog povjerenstva započeo je
16. ožujka 2017. Na prijedlog predsjednice povjerenstva, a usvojeno od Stručnog vijeća odjela,
mandat navedenog povjerenstva produžiti će se do kraja ak. god. 2018./19. kako bi se promjene
članova Povjerenstva vezale uz ak. god.
Tijekom akademske godine 2018./2019. predsjednica Povjerenstva za osiguravanje kvalitete
na Odjelu za geografiju sudjelovala je na četiri sastanka tijela sustava osiguravanja i
unaprjeđivanja kvalitete Sveučilišta u Zadru (12. prosinca 2018., 12. ožujka 2019., 12. lipnja
2019., 20. rujna 2019.).
U sklopu ciklusa unutarnje prosudbe sustava osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete
Sveučilišta u Zadru, predsjednica odjelnog povjerenstva sudjelovala je u radu i razgovorima s
članovima Povjerenstva za unutarnju prosudbu i predsjednicima povjerenstava za kvalitetu
ostalih sastavnica s ciljem neposredne informiranosti o stanju sustava kvalitete na odjelima.
Razgovori s navedenim ciljem održani su 8. siječnja 2019. Time je osigurana učestala
komunikacija sa Uredom za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Zadru te komunikacija s
ostalim sveučilišnim sastavnicama kao nužan preduvjet za razmjenu iskustava na tom
području.
Prema važećem Pravilniku za kvalitetu Povjerenstvo za kvalitetu odjela dužno je predložiti
predmete i nastavnike čiji će rad biti evaluiran od strane studenata. Shodno tome, predsjednica
povjerenstva predložila je, a Stručno vijeće odjela potvrdilo predložene popise za zimski i ljetni
semestar tekuće godine. Evaluacija nastavnog rada nastavnika po nastavnim predmetnima na
kojima su nositelji ili suradnici u ak. god. 2018/19. provedena je u terminima određenim od
strane Povjerenstva za kvalitetu Sveučilišta u Zadru. Dobiveni rezultati evaluacije analizirani
su na redovitim sjednicama Stručnog povjerenstva Odjela za geografiju (14. veljače 2019., 04.
srpnja 2019.). Sukladno rezultatima individualne razgovore s evaluiranim nastavnicima
obavila je pročelnica odjela.
Razmatranje novih pristupa i oblika izvođenja i unaprjeđivanja nastave dio je predviđene
aktivnosti Povjerenstva. Na prijedlog studenata Stručnom vijeću odjela ukazana je potreba
provođenja kolokvija na pojedinim predmetima. Nakon rasprave o toj problematici na sjednici
Stručnog vijeća održanoj 8. listopada 2019. zaključeno je da je autonomno pravo nastavnika
da planira način ispitivanja i vrednovanja znanja uz sugestiju uvođenja više kolokvija na
kolegijima s većom satnicom.

U strateškoj viziji Sveučilišta u Zadru izrijekom je navedeno da Sveučilište u Zadru sebe vidi
kao moderno međunarodno sveučilište koje je generator znanja i pokretač inovativnih
promjena zasnovanih na potrebama društva te načelu jednakih mogućnosti, društveno
odgovornog ponašanja i visokih etičkih standarda. Strategijom razvoja Sveučilišta od 2017.
do 2022. previđeno je više mjera i aktivnosti koje bi trebale pridonijeti implementaciji
postavljenih ciljeva, a jedan od njih je unaprjeđenje institucionalne kulture kvalitete i etičnosti
što nalaže sustavnu skrb o akademskoj čestitosti.
S time u vezi planirane su tematskie radionice o akademskoj čestitosti sa studenatima
preddiplomskih i diplomskih studija. Predviđeno je da prvu takvu aktivnost na odjelu provede
Ured za osiguravanje kvalitete u suradnji sa studentskim udrugama s Odjela za povijest i Odjela
za psihologiju 30. svibnja 2019. Odjelno povjerenstvo za kvalitetu obavijestilo je student o
radionici te osiguralo odgovarajući prostor za njeno održavanje, no zbog iznenadne
spriječenosti voditelja radionica je otkazana.
Povjerenstvo za kvalitetu odjela za geografiju u tekućoj ak. god. održalo je redovan sastanak
17. lipnja 2019. s početkom u 10 sati (priložen zapisnik). Na sastanku je bio prisutan i vanjski
član povjerenstva koji kao završeni geograf na tržištu rada znatno unaprjeđuje rad
Povjerenstva. U formalnim i neformalnim komunikacijama vanjskog člana s ostalim članovima
povjerenstva razmjenjuju se saznanja o novim trendovima na tržištu rada te se predlažu
poboljšanja vezana uz ishode pojedinih nastavnih sadržaja. Nastavnici time bivaju potaknuti
na usklađivanje i poboljšanje izvedbenih planova uz dozvolu Stručnog vijeća odjela.
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