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SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI 
Zagrebačka 30 
52100 Pula 
 
 
Klasa: 003-08/13-03/06-01 

Urbroj: 380-13-01-02-2 

Pula, 9. svibnja 2013. 
 
 
 

ZAPISNIK 
 

s 36. sastanka Glavnog odbora za kvalitetu Sveu čilišta Jurja Dobrile u Puli, održanog 
9. svibnja 2013. godine u vije ćnici Odjela za ekonomiju i turizam «Dr. Mijo Mirkov ić» 

 
 

Početak sastanka: 10.00 sati 
 
Nazočni članovi:  izv. prof. Đeni Dekleva-Radaković, skladateljica, dr. sc. Lada Duraković, 
doc., dr. sc. Vanja Bevanda, izv. prof., Josipa Torbarina Pola, dipl. oec., dr. sc. Andrea 
Matošević, doc., Irene Rigo, prof., viša predavačica, Ines Kovačić, dipl. ing., mr. sc. Tijana 
Barbić-Domazet, dipl. knjižničarka, Branka Juričić, dipl. iur., dr. sc. Barbara Buršić-Giudici, 
izv. prof. (zamjena za: dr. sc. Marija Mogorović Crljenko, viša asistentica) 
Odsutni članovi: mr. sc. Hrvoje Patajac, Branko Matijašević, dr. sc. Marija Mogorović 
Crljenko, viša asistentica 
 
Na prijedlog predsjednice Glavnog odbora, članovi Glavnog odbora jednoglasno donose 
sljedeći 
 

Dnevni red: 

1. Verifikacija zapisnika 35. sastanka Glavnoga odb ora za kvalitetu 

2. Razmatranje prijedloga izmjena i dopuna studijsk ih programa 

3. Razmatranje prijedloga novog koncepta prosudbe r ada nastavnika  

4. Razno  

 
 

Ad. 1. 
Đ. Dekleva-Radaković poziva članove da iznesu eventualne primjedbe za zapisnik s 35. 

sastanka.  

Članovi nisu imali primjedbi te je zapisnik usvojen  s devet glasova ZA i jednim suzdržanim 

glasom. 

 

Ad. 2. 
Đ. Dekleva-Radaković navodi koji su odjeli poslali prijedlog izmjena i dopuna te općenito 

predstavlja sadržaj istih. Članovi odbora uočili su pogreške tehničke i suštinske naravi te 
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jednoglasno odlučuju kako će se prijedlozi vratiti predlagačima kako bi unijeli ispravke. 

Glavni će odbor razmatrati nove ina čice prijedloga na svome sljede ćem sastanku. 

 

Ad. 3. 

Đ. Dekleva-Radaković navodi kako je voditelju Službe za studente i ISVU upućen dopis o 

mogućnostima i tehničkim zahtjevima provoñenja studentske ankete elektronskim putem. Isti 

je dopis poslan u SRCE te su pročitani njihovi odgovori na pitanja.  

S obzirom na te odgovore i kratak rok za implementaciju, članovi Glavnog odbora odlučili su 

da će se studentske ankete o kvaliteti nastave u ovome semes tru provesti po 

dosadašnjoj metodologiji i pomo ću jednakog instrumenta.  

 

Ad. 4. 

V. Ilić iznio je sljedeće Informacije: 

• usvojeni su kriteriji za pokretanje studija na daljinu (on-line studija) – predlagač 

studija Računovodstva radi na dopuni elaborata o osnivanju 

• Sveučilištu je dostavljeno Izvješće o tematskom vrjednovanju ispunjenosti minimalnih 

uvjeta u postupku odobravanja novih studijskih programa prema kojem svi novi 

programi koje je pokrenulo Sveučilište ispunjavaju uvjete 

• AZVO je pokrenuo tematsko vrjednovanje doktorskih studija 

• radna skupina za nove programe izvršila je vrjednovanje Poslijediplomskog 

specijalističkog studija Pisanje i nakladništvo te joj slijedi vrjednovanje Diplomskog 

sveučilišnog studija Znanost o moru 

• Rektor je poslao Izvješće o provedenim aktivnostima u razdoblju naknadnog praćenja 

postupka vanjskog audita Sustava kvalitete te se očekuje konačna ocjena 

Prosudbenog povjerenstva 

• trenutačno traje konferencija o kvaliteti na Brijunima 

• Ured za kvalitetu predstavio je priručnik za studentske predstavnike novom sazivu 

Studentskog zbora (u sklopu Plana aktivnosti za razdoblje naknadnog praćenja 

vanjskog audita Sveučilišta) 

 

 

Ovim je dnevni red iscrpljen. 

Sastanak završen u 10.55 sati. 

 
 

Zapisničar     Prorektorica za nastavu 
      

Valter Ilić, univ. spec. oec.                        red. prof. Đeni Dekleva-Radakovi ć, skladateljica      


