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Izvješće o radu Odbora za upravljanje kvalitetom Stomatološkog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 

2020./2021. 
 

Odbor za upravljanje kvalitetom u akademskoj godini 2020./2021. održao je 9 sjednica elektroničkim 

putem. 

U akademskoj godini 2020./2021. Odbor za upravljanje kvalitetom je: 

• Prihvatio Izvješće o rezultatima “Online ankete za studentsku procjenu nastave na obvezatnim 

predmetima integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Dentalna medicina u ljetnom semestru 

akademske godine 2019./2020.” (406 anketa, 35 kolegija) te predložio dekanici nagradu za najbolje 

kolegije. 

• Proveo “Online ankete za studentsku procjenu kvalitete nastavei nastavnika na obvezatnim i izbornim 

predmetima integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Dentalna medicina u ljetnom semestru 

akademske godine 2020./2021.” (634 ankete, 96 kolegija). 

• Razmotrio rezultate online Ankete za procjenu nastave i nastavnika PDDS Dentalna medicina u 

akademskoj godini 2019./2020. koju je provela prodekanica za znanost prof.dr.sc. Silvana Jukić Krmek 

(43 ankete). 

• Prihvatio Izvješće Zavoda/Katedri o aktivnostima nastavnog i nenastavnog osoblja za ak.god. 

2019./2020. 

• Razmotrio nastavak aktivnosti Povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete na 

SFZG - 4 online sastanka s djelatnicima SFZG, 4 sastanaka usklađivanja rezultata, odgoda pisanja 

Izvješća UPSOK zbog dugotrajnog bolovanja predsjednika Povjerenstva. 

• Izradio QR kodove za provođenje online Anketa za ocjenu nastave i nastavnika za sve razine 

poslijediplomskih edukacijskih programa na SFZG 

• Proveo Anketu za procjenu nastave i nastavnika u zimskom i ljetnom semestru za neocijenjene 

nastavnike koji napreduju u više znanstveno-nastavno zvanje (2 ankete) 

• Izradio Izvješće o posjećenosti i nastavni sadržajima na e-platformi Merlin u zimskom i ljetnom 

semestru ak. god. 2020./2021. (144 kolegija, 4100 nastavnih sadržaja, 200000 posjeta). 

• Donio i prihvatio Izvješće za akademsku godinu 2019./20. i Plan za akademsku godinu 2020./21. 

sustava osiguravanja kvalitete SFZG  

• Doprinio poboljšanju upravljanja kvalitetom sudjelovanjem njegovih članova na 4 sastanka u 

organizaciji AZVO-a, UNIZG te drugih sastavnica UNIZG 
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Sve prethodno navedene aktivnosti i dokumente Odbor je uputio Upravi fakulteta te Fakultetskom 

vijeću i oni su prihvaćeni. Rad i sjednice Odbora je pripremala gđa Petra Lazić, a javnost djelovanja 

postavljanjem materijala i obavijesti na web stranicu fakulteta osigurala je Doc.dr.sc. Slađana Milardović, 

podpredsjednica odbora. 

Odbor ima 11 članova, a  tijekom prošle akademske godine na svakoj sjednici je u  prosjeku 

prisustvovalo 97% članova odbora. 
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Prof. dr. sc. Nikša Dulčić 

Prodekan za kontrolu kvalitete 
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Članovi 
odbora 

18. sjednica 19. sjednica 20. sjednica 21. sjednica 22. sjednica 23. sjednica 24. sjednica 25. sjednica 26. sjednica 

Prof.dr.sc. 
Nikša Dulčić 

nazočan nazočan nazočan nazočan nazočan nazočan nazočan nazočan nazočan 

Doc.dr.sc. 
Slađana 
Milardović 

nazočan nazočan nazočan nazočan nazočan nazočan nazočan nazočan nazočan 

Prof.dr.sc. 
Martina 
Majstorović  

nazočan nazočan nazočan ispričan nazočan nazočan nazočan nenazočan nenazočan 

Izv.prof.dr.sc. 
Paris Simeon 

nazočan nazočan nazočan nazočan nazočan nazočan nazočan nazočan nazočan 

Doc.dr.sc. 
Marko 
Nikolić 

nazočan nazočan nazočan nazočan nazočan nazočan nazočan nazočan nazočan 

Doc.dr.sc. 
Jurica 
Matijević 

nenazočan nazočan nazočan ispričan nazočan nazočan nazočan nazočan nazočan 

Doc.dr.sc. 
Božana 
Lončar Brzak  

nazočan nazočan nazočan nazočan nazočan nazočan nazočan nazočan nazočan 

Dr.sc. Vedran 
Šantak 

nazočan nazočan nazočan ispričan nazočan nazočan nazočan nazočan ispričan 

Doc.dr.sc. 
Ivan Salarić 

nazočan nazočan nazočan nazočan nazočan nazočan nazočan nazočan nazočan 

Dr. sc. 
Ema 
Vrbanović 

nazočan nazočan nazočan nazočan nazočan nazočan nazočan nazočan nazočan 

Dalibor 
Pavić, 
student 

nazočan nazočan nazočan nazočan nazočan nazočan nazočan nazočan nazočan 
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