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STOMATOLOŠKI FAKULTET
POVJERENSTVO ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM
Datum: 18. ožujka 2013.
Zapisnik
sa sastanka Povjerenstva za upravljanje kvalitetom

Sastanak se održao u seminarskoj dvorani u Gundulićevoj 3 s početkom u 13 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 29.01.2013. godine
2. Izvješće doc. Vodanovića o recentnosti literature obaveznih predmeta studija
Dentalna medicina
3. Rezultati ankete ocjenjivanja e-učenja na SFZG (proslijedio doc. Brailo)
4. Neslužbeni rezultati ankete ocjene studija Dentalna medicina u cjelini (proslijedio
prof. Macan)
5. Rezultati vanjskog vrednovanja Sveučilišta u Zagrebu i "follow up" (proslijedio
prof. Macan)
6. Dogovor za provođenje studentske ankete za ocjenu nastave i nastavnika - ljeto
2013
7. Razno
1. Jednoglasno je prihvaćen Zapisnik sa sastanka Povjerenstva za upravljanje
kvalitetom SFZG-a održanog 29.01.2013. godine.
2. Doc. Vodanović je izvjestio povjerenstvo o rezultatima analize obvezatne
literature za obvezne i izborne kolegije koji se izvode na integriranom
preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju dentalne medicine
Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2012./13. s
obzirom na starost, vrstu i jezik objavljivanja. Analizirana su 53 obvezna i 26
izbornih kolegija, te ukupno 150 različith naslova. Prosječna starost obvezatne
literature je 9,7 godina. Detaljni rezultati analize nalaze se u privitku Zapisnika te
se prosljeđuju Upravi Fakulteta.

3. Doc. Brailo proslijedio je rezultate ocjenjivanja e-učenja na SFZG-u koji su
predhodno poslani na Sveučilište. Povjerenstvo je pregledalo rezultate Ankete te
se složilo da se konstruktivni zaključci mogu donositi tek nakon višegodišnjeg
praćenja rezultata ocjenjivanja e-učenja. Povjerenstvo će nastaviti s poticanjem
povećavanja broja kolegija s mogućnošću e-učenja kao naprednog nastavnog
sadržaja.
4. Prodekan za nastavu i studente, prof. Macan, prosljedio je neslužbene rezultate
ankete ocjene studija Dentalna medicina u cjelini. Povjerenstvo je primilo
rezultate na znanje te predložilo njihovu analizu nakon višegodišnjeg praćenja
rezultata Ankete. Također su preuzeti Anketni listovi za ovogodišnju Anketu te
prosljeđeni u referadu SFZG-a.
5. Prodekan za nastavu i studente, prof. Macan, proslijedio je rezultate vanjskog
vrednovanja Sveučilišta u Zagrebu i "follow up". U tom opsežnom dokumentu
navedeni su stavovi tijela za vanjsko vrednovanje Sveučilišta u Zagrebu o svim
njegovim prednostima i nedostacima u aspektima odvijanja nastave,
znanstvenih, stručnih i drugih aktivnosti te upravljanja kvalitetom. Temeljem
zaključaka vrednovanja proizašao je „follow up“ dokument sa smjernicama i
aktivnostima kojim će Sveučilište u Zagrebu zajedno sa sastavnicama u sljedećih
šet mjeseci poboljšati i ispraviti nedostatke koji su se ukazali.
6. Doc. Dulčić izvjestio je Povjerenstvo da je sastavio listu i unio u sveučilišnu
tablicu sve neocjenjene nastavnike iz prošle akademske godine te je dobio od
glavnog ISVU administratora tjedne rasporede nastave nastavnika u ljetnom
semestru. Tablica će biti poslana na Sveučilište i kada se dobiju kodovi svakog
nastavnika, krajem travnja će se organizirati sastanak Povjerenstva sa
znanstvenim novacima koji će provoditi Anketu. Anketa za ocjenu nastave i
nastavnika će se provesti tijekom mjeseca svibnja. S obzirom da se sveučilišna
anketa o kvaliteti nastave provodi u cikličkim razdobljima, a njeni rezultati su ove
godine poslužili za nagrađivanje najboljih nastavnika na SFZG-u, doc. Vodanović
postavio je pitanje da li će se i na koji način evaluirati kvaliteta rada nastavnika u
razdobljima kada fakultet nije obvezan provoditi sveučilišnu anketu o kvaliteti
nastave. Naime, sveučilišna anketa o kvaliteti nastave je komparativan i već
uhodan način praćenja kvalitete, međutim zbog načina provođenja tehnički,
vremenski i kadrovski zahtjevan. Kako bi se osiguralo kontinuirano praćenje
kvalitete, predloženo je da se u dogovoru s Dekanom, Upravom fakulteta i
predstojnicima zavoda/katedri na temelju dosadašnjih iskustava osmisli sustav
praćenja kvalitete nastave koji će udovoljavati standardima Sveučilišta ali i
zadovoljavati specifičnosti SFZG-a.
7. Prema prijedlogu Dekana SFZG-a prof. Brkića, predložena je provedba analize
znanstvene aktivnosti djelatnika SFZG-a za 2012. godinu. Takva analiza bi se
provodila svake godine za predhodnu godinu kao dio sustava za praćenje
kvalitete znanstvene djelatnosti na SFZG-u. Kvantitativne i kvalitativne kriterije

prema kojima će se analiza provoditi treba ustrojiti Uprava fakulteta i Odbor za
znanost.
Sastanak je završio u 14.00 sati.
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