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DNEVNI RED 

 
1. Prihvaćanje zapisnika s e-sastanka Povjerenstva za upravljanje kvalitetom SFZG-a 
održanog 17. studenog 2014. godine. 
 
2. Anketa za ocjenu nastave i nastavnika (zimski semestar) – problem neocijenjenih. 
 
3. Samoanaliza SFZG-a i posjet evaluatora. 
 
4. Razno. 
 

----------- 
 
1. Jednoglasno je prihvaćen Zapisnik s e-sastanka Povjerenstva za upravljanje 
kvalitetom SFZG-a održanog 17. studenog 2014. godine. 
 
2. Doc. Dulčić je izvijestio povjerenstvo kako je provedena studentska anketa, te je 
proslijeđena na Sveučilište i čekaju se rezultati obrade. Ispunjeno je 100 od 130 
predviđenih termina za nastavnike što je predstavlja odličan rezultat u odnosu na 
prijašnje godine čemu uvelike doprinosi i rekordan odaziv asistenata i znanstvenih 
novaka koji su proveli anketu po zadanim terminima. Treba posebno naglasiti kako su 
preko anonimne dojave uočene neke nepravilnosti prilikom izvođenja ankete kao što 
su: nastavnici koje su studenti ocjenjivali bili su prisutni uz njih prilikom izvođenja 
ankete te nekoliko je anketa ostavljeno da stoje ispunjene i neispunjene bez nazočnog 
zaduženog anketara. Treba podsjetiti kako je svaki anketar potpisao pod kaznenom 
odgovornošću da prihvaća i razumije sva pravila i obveze prilikom provođenja anketa. 
Ocjena sa studentske ankete je obavezan preduvjet za napredovanje, te ukoliko neki 



od nastavnika nije nijedanput ocjenjen, bilo zbog ne unesenog rasporeda u ISVU, 
krivog termina ili manjeg broja ispunjenih anketnih listića od 10, neće moći napredovati 
dok ne bude ocjenjen ispravno. S tim na umu, u ljetnom semestru treba staviti poseban 
naglasak na te neocijenjene nastavnike kako bi se saznali točni termini izvođenja 
njihove nastave. 
 
3. Doc. Dulčić je izvijestio povjerenstvo kako je dokument Samoanalize Stomatološkog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dovršen, hrvatska verzija je izglasana na pretprošlom 
Vijeću SFZG-a, a engleska verzija na prošlom Vijeću SFZG-a. To je bio osnovni 
preduvjet kako bi Fakultet mogao započeti proces reakreditacije. Početkom ožujka, 
odnosno u ponedjeljak 02. i utorak 03.03.2015.g. Fakultet će posjetiti tri vanjska i dva 
domaća evaluatora. Postoji točan raspored prema kojem će evaluatori razgovarati s 
kompletnim rukovodećim i nastavnim osobljem, te sa studentima. Na osnovi krajnje 
ocjene evaluatora Fakultet će se moći očitovati, a na osnovi krajnjeg rješenja kreće 
izrada plana u novoj akademskoj godini. 
 
4. Pod 4. točkom dnevnog reda: „Razno“, doc. Vodanović je iznio aktivnosti na Zavodu 
za dentalnu antropologiju gdje je ujedno i obnašatelj dužnosti predstojnika. U sklopu 
kontrole kvalitete na zavodu se već drugu godinu provodi analiza ostvarenih planova 
na zavodu za prethodnu godinu s obzirom na nastavni, znanstveni i klinički rad, te 
druge aspekte zavodskih aktivnosti. Isto tako se početkom kalendarske godine 
izrađuje plan aktivnosti za tekuću godinu. Osim toga ove godine je prvi put provedena 
anonimna interna anketa među djelatnicima zavoda koji su imali priliku izraziti mišljenje 
o kvaliteti rada predstojnika zavoda kako bi se dobile vrijedne informacije o tome što 
treba poboljšati. Doc. Dulčić predlaže da na sljedećoj sjednici detaljno prezentira 
internu anketu i da se potom postavi na Internet stranice Fakulteta kako bi bila 
dostupna za druge Zavode i Katedre ukoliko se odluče provoditi istu. 
 
 
 
Zapisnik vodio:        ZA POVJERENSTVO: 
Domagoj Vražić, univ.mag.med.dent.     doc.dr.sc. Nikša Dulčić 


