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Zapisnik
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Sastanak se održao u seminarskoj dvorani u Gundulićevoj 3 s početkom u 12.15 sati.
Prisutni: doc.dr.sc. Nikša Dulčić - predsjednik Povjerenstva; doc.dr.sc. Marin
Vodanović, Domagoj Vražić, dr.med.dent., Nives Macukić - studentica SFZG-a
Opravdano odsutan: prof.dr.sc. Ivan Alajbeg
DNEVNI RED
1. Prihvaćanje zapisnika sa sastanka Povjerenstva za upravljanje kvalitetom SFZGa održanog 03.12.2012. godine
2. Izvješće za akademsku godinu 2011./12. i plan za akademsku godinu 2012./13.
3. Rasprava o zadacima dogovorenim na prošlom sastanku
4. Razno
1. Jednoglasno je prihvaćen Zapisnik sa sastanka Povjerenstva za upravljanje
kvalitetom SFZG-a održanog 03.12.2012. godine.
2. Predsjednik Povjerenstva podnio je izvješće o aktivnostima u akademskoj godini
2011./12. i planu za akademsku godinu 2012./13., koje će uputiti Dekanu i
Fakultetskom vijeću te URKVA Sveučilišta u Zagrebu (u Privitku).
3. Rasprava o zadacima dogovorenim na prošlom sastanku:
a. Predsjednik Povjerenstva doc.dr.sc. Nikša Dulčić je prema nalogu Dekana
prof.dr.sc. Hrvoja Brkića detaljno obradio rezultate studentske ankete
vrednovanja nastave i nastavnika, razvrstao ih po zavodima i katedrama
te poslao Dekanu da ih proslijedi predstojnicima i pročelnicima. Tijekom
druge polovice ljetnog semestra provest će se studentska anketa za
ocjenu nastave i nastavnika za neocjenjene nastavnike i suradnike.
Također je prema nalogu Dekana istaknuo 10% (13) najbolje ocijenjenih
nastavnika i suradnika prema rezultatima studentske ankete (u Privitku).
b. Domagoj Vražić, dr.med.dent. izvijestio je Povjerenstvo da bi na novim
mrežnim stranicama SFZG-a podaci o kontroli kvalitete trebali kao i kod
većeg broja mrežnih stranica domaćih i inozemnih fakulteta biomedicinske

grupacije biti dio podstranice „O nama“ te sadržavati, prema uputama
uprave Fakulteta, pravne akte i aktivnosti vezane uz upravljanje
kvalitetom.
c. Doc.dr.sc. Marin Vodanović izvijestio je Povjerenstvo o rezultatima
preliminarne analize starosti obvezne literature na kolegijima integriranog
dodiplomskog i diplomskog studija Dentalna medicina i poteškoćama koje
su se javile pri provedbi analize. Konačni rezultati analize bit će
predstavljeni pred povjerenstvom na sljedećem sastanku.
d. Predsjednik Povjerenstva je izvijestio prisutne da su nakon njegove
uporne komunikacije s voditeljima kolegija i ISVU koordinatorima upisani
svi suradnici na „dentalnim“ kolegijima u ISVU. Sljedeći korak je upisivanje
suradnika na „medicinskim“ kolegijima u ISVU te redovito upisivanje
nastavnih aktivnosti u ISVU.
4.
a. Kako su nastavnici SFZG-a ujedno i znanstvenici, doc.dr.sc. Marin
Vodanović iznio je prijedlog prema kojem bi se prema uzoru na praćenje
kvalitete nastavne djelatnosti mogao ustrojiti i sustav za praćenje kvalitete
znanstvene djelatnosti na SFZG-u prema kriterijima koje ustroji Uprava
fakulteta i Odbor za znanost. Time bi se uz izvrsne nastavnike istakli i
izvrsni znanstvenici.
b. Svi članovi Povjerenstva složili su se s inicijativom da se voditeljima svih
kolegija u sklopu integriranog dodiplomskog i diplomskog studija Dentalna
medicina predloži provođenje internog studentskog ocjenjivanja
predavanja i predavača (samovrednovanje), s ciljem daljnjeg poboljšanja
nastave i usavršavanja predavača. Postojeći anketni list koji se koristi za
ocjenu tečajeva stručnog usavršavanja može poslužiti kao predložak za
izradu anketnog lista za ovu svrhu.
Sastanak je završio u 13.00 sati.
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