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

2021./2022. 
 

Odbor za upravljanje kvalitetom u akademskoj godini 2021./2022. održao je 7 sjednica. 

U akademskoj godini 2021./2022. Odbor za upravljanje kvalitetom je: 

• Proveo i analizirao “Online anketu za studentsku procjenu nastave na obvezatnim predmetima 
integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Dentalna medicina u zimskom semestru akademske 
godine 2020./2021.” (304 ankete, 45 predmeta, ocjena: 4,38) 

• Proveo “Online ankete za studentsku procjenu nastave na obvezatnim i izbornim predmetima 
integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Dentalna medicina u ljetnom semestru akademske 
godine 2020./2021.” (330 anketa, 45 predmeta, ocjena: 4,34) 

• Izradilo “Izvješća o najbolje ocjenjenim predmetima”  i “Izvješća o najbolje ocjenjenim nastavnicima” 
prema rezultatima “Online ankete za studentsku procjenu nastave na obvezatnim i izbornim 
predmetima integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Dentalna medicina u zimskom i ljetnom 
semestru akademske godine 2020./2021. (priznanje za 16 nastavnika i 12 predmeta) 

• Proveo anketu i prihvatio “Izvješće o rezultatima Online Ankete za procjenu nastave i rada nastavnika 
Online Ankete za procjenu nastave i rada nastavnika na PDS-DM, PDSS-DM, PDSS-DI i tečajevima trajne 
edukacije u ak. god 2021./2022” 

• Prihvatio i raspravio o rezultatima ankete "Vrjednovanje integriranog studija od strane studenata koji 
su tijekom akademske godine 2019./2020. završili studij” (ocjena 3,55) 

• Prihvatio i raspravio o rezultatima ankete "Vrjednovanje integriranog studija od strane studenata koji 
su tijekom akademske godine 2020./2021. završili studij” (ocjena 3,71) 

• Prihvatio "Izvješće o radu Odbora za upravljanje kvalitetom Stomatološkog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2020./2021." 

• Prihvatio prihvača "Izvješće o radu Odbora za izbor nastavnika Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu u akademskoj godini 2020./2021.”  te "Izvješća o radu Odbora za nastavu i studente 
Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2020./2021." izv.prof.dr.sc. Marina 
Vodanovića, prodekana za nastavu i studente. 

• Prihvatio i raspravio o “Godišnjim Izvješćima Zavoda/Katedri o aktivnostima nastavnog i nenastavnog 
osoblja za ak. god. 2020./2021.” 

• Donio i prihvatio Izvješće za akademsku godinu 2020/21. i Plan za akademsku godinu 2021./22. sustava 
osiguravanja kvalitete SFZG  

• Prihvatio protokol posjete stručnog povjerenstva Agencije za znanost i visoko obrazovanje kao dio 
reakreditacijskog postupka 
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• Sudjelovao u postupku reakreditacije i posjeta stručnog povjerenstva Agencije za znanost i visoko 
obrazovanje 

• Prihvatio „Izvješće stručnog povjerenstva o reakreditaciji Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu 2022. godine“ 

• Prihvatio “Mišljenje Akreditacijskog savjeta postupku reakreditacije Stomtološkog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu 2022. godine“ 

• Doprinio poboljšanju upravljanja kvalitetom sudjelovanjem njegovih članova na šest sastanka u 
organizaciji AZVO-a i UNIZG 

 

Od dokumenata, u akademskoj godini 2021./2022. Odbor za upravljanje kvalitetom je: 

• Proveo, razmotrio i prihvatio „SWOT analizu Stomatološkog fakulteta 2021“ 
• Prihvatio "Izvješće o unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete Stomatološkog 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2021.” koje je izradilo Povjerenstvo za unutarnju prosudbu SFZG-
a 

• Prihvatio „Samoanalizu Sveučilište u Zagrebu Stomatološkog fakulteta 2022.“ 

 

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 izv.prof.dr.sc. Slađana 
Milardović, podpredsjednica odbora. 

Odbor ima 11 članova, a  tijekom prošle akademske godine na svakoj sjednici je u  prosjeku 
prisustvovalo 90% članova odbora. 
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Članovi odbora 1. sjednica 2. sjednica 3. sjednica 4. sjednica 5. sjednica 6. sjednica 7. sjednica 

Prof.dr.sc. Nikša Dulčić nazočan/na nazočan/na nazočan/na nazočan/na nazočan/na nazočan/na nazočan/na 

Izv.prof..dr.sc. Slađana 
Milardović 

nazočan/na nazočan/na nazočan/na nazočan/na nazočan/na nazočan/na nazočan/na 

Izv.prof.dr.sc. Paris 
Simeon 

nazočan/na nazočan/na nazočan/na nazočan/na nazočan/na nazočan/na nazočan/na 

Izv.prof.dr.sc. Marko 
Nikolić 

nazočan/na nazočan/na nazočan/na nazočan/na nazočan/na nazočan/na nazočan/na 

Izv.prof..dr.sc. Jurica 
Matijević 

nazočan/na nazočan/na nazočan/na nazočan/na nazočan/na nazočan/na nazočan/na 

Izv.prof.dr.sc. Božana 
Lončar Brzak 

nazočan/na nazočan/na nazočan/na nazočan/na nazočan/na nazočan/na nazočan/na 

Dr.sc. Vedran Šantak neispričan/na Ispričan/na Ispričan/na neispričan/na neispričan/na neispričan/na neispričan/na 

Doc.dr.sc. Ivan Salarić nazočan/na nazočan/na nazočan/na nazočan/na nazočan/na nazočan/na nazočan/na 

Dr. sc. 
Ema Vrbanović 

nazočan/na nazočan/na nazočan/na nazočan/na nazočan/na nazočan/na nazočan/na 

Luka Banjšak, 
dr.med.dent. 

Ispričan/na nazočan/na nazočan/na nazočan/na nazočan/na nazočan/na nazočan/na 

Dalibor Pavić, student nazočan/na nazočan/na nazočan/na nazočan/na nazočan/na nazočan/na nazočan/na 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet, Odbor za upravljanje kvalietetom  

  Prof. dr. sc. Nikša Dulčić – predsjednik odbora 

  Gundulićeva 5, HR-10000 Zagreb, Hrvatska 

  Tel:+385 91 4802 125, e-pošta: dulcic@sfzg.hr 

  https://www.sfzg.unizg.hr/o_fakultetu/kontrola_kvalitete/odbor_za_upravljanje_kvalitetom 


