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PREDMET: Godišnje izvješće za akademsku godinu 2011./12. i Plan aktivnosti za 

akademsku godinu 2012./13. godinu u području osiguravanja kvalitete na 
Stomatološkom fakultetu 

 
Poštovani, 
 
Sukladno dopisu prorektorice Blaženke Divjak i Ureda za kontrolu kvalitete od 7. prosinca 
2012. godine, klasa 640-02/12-01/24, UBROJ: 380-062/002-12-1, šaljemo Vam izvješće za 
proteklu akademsku godinu 2011./12. i Plan aktivnosti za akademsku godinu 2012./13. 
 
Tijekom prošle akademske godine 2011./12. završili smo Pravilnik o osiguravanju kvalitete 
Stomatološkog fakulteta, koji je temeljem članka 43., stavka 3. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i 
članka 11. Statuta Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu usvojilo Fakultetsko vijeće 
na XXII. sjednici održanoj 24. studenog 2011. godine. 
Također smo protekle akademske godine nastavili kontinuirano provođenje ocjene 
sveučilišnih nastavnika, kolegija i studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog 
studija i poslijediplomskog doktorskog studija. U tu svrhu izrađeni su i novi Anketni listovi. 
Nastavljena je i ocjena kvalitete svih tečajeva trajne izobrazbe doktora dentalne medicine, 
koje su održali nastavnici Stomatološkog fakulteta.  
U protekloj akademskoj godini Stomatološki fakultet je bio u ciklusu Sveučilišne studentske 
ankete, koja je provedena zadnja dva tjedna zimskog i ljetnog semestra. U anketi je ocijenjeno 
75% nastavnika na kolegijima svih 6 godina integriranog preddiplomskog i diplomskog 
studija.  
 
Plan aktivnosti za akademsku godinu 2011./2012.  
Tijekom akademske godine 2012./13. provest će se krajem zimskog semestra online 
studentska anketa, zaključno s prvim ispitnim rokovima. U ljetnom semestru također će se 
provesti papir-olovka studentska anketa o 25% neocijenjenih nastavnika tijekom prošle 
akademske godine. 
Aktivnosti planiramo usmjeriti na ocjenu pokrivenosti Integriranog studija stručnom 
literaturom kao osnovnim nastavnim štivom za pripremu ispita. U izradi je nova web stranica 
Stomatološkog fakulteta kojom će se poboljšati dostupnost podataka. Planiramo poticati 
uvođenje e-learninga za što više preddiplomskih, diplomskih te postdiplomskih kolegija. 



Također nastavljamo s kontinuiranim praćenjem znanstvenih i stručnih dostignuća te 
međunarodne suradnje sveučilišnih nastavnika, kao i njihovim kontinuiranim ocjenjivanjem 
na oba poslijediplomska sveučilišna studija (specijalistički i doktorski) i tečajevima trajne 
izobrazbe.  
 
Srdačni pozdrav 
 
 
Doc.dr.sc. Nikša Dulčić 
Predsjednik Povjerenstva za upravljanje kvalitetom 


