OB 2.1.2 – Izvješće o radu Glavnog odbora za kvalitetu

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Ured za kvalitetu
Klasa: 118-01/12-01/36-01
Ur. broj: 380-12-01-02-1
Pula, 1. listopada 2012.

IZVJEŠĆE O RADU GLAVNOG ODBORA ZA KVALITETU SVEUČILIŠTA JURJA
DOBRILE U PULI
ZA AKADEMSKU 2011./2012. GODINU

Trenutačni članovi Glavnog odbora za kvalitetu:
1. Đeni Dekleva-Radaković, izv. prof., prorektorica za nastavu i studente,
predsjednica
2. dr. sc. Andrea Matošević, doc., Odjel za studij na talijanskom jeziku
3. dr. sc. Vanja Bevanda, izv. prof., Odjel za ekonomiju i turizam “Dr. Mijo
Mirković”
4. dr. sc. Lada Duraković, doc., Odjel za glazbu
5. dr. sc. Marko Ljubešić, viši asistent, Odjel za humanističke znanosti
6. Irene Rigo, viša predavačica, Odjel za odgojne i obrazovne znanosti
7. Ines Kovačić, dipl. ing., studij Znanost o moru
8. mr. sc. Tijana Barbić-Domazet, dipl. bibl., Sveučilišna knjižnica
9. Josipa Torbarina Pola, dipl. oec., Studentski centar
10. Branka Juričić, dipl. iur., predstavnica nenastavnog osoblja
11. Matea Čančar, predstavnica studenata
12. Maja Škrinjar, predstavnica studenata
13. mr. sc. Hrvoje Patajac, predstavnik vanjskih korisnika
14. Branko Matijašević, dipl. ing., predstavnik vanjskih korisnika
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Promjene u članstvu u prethodnoj akademskoj godini:
Članovi koji su napustili Glavni odbor:
1. Tanja Habrle, prof., Odjel za studij na talijanskom jeziku
2. mr. sc. Saša Stjepanović, predstavnik administrativnog osoblja
3. dr. sc. Nevenka Bihari, znanstvena savjetnica, Studij Znanost o moru
Novi članovi:
1. dr. sc. Andrea Matošević, doc., Odjel za studij na talijanskom jeziku
2. Branka Juričić, dipl. iur., predstavnica nenastavnog osoblja
3. Ines Kovačić, dipl. ing., studij Znanost o moru

U akademskoj 2011./2012. godini održano je osam sastanka na kojima se raspravljalo
o sljedećim temama:
1. Razmatranje planova aktivnosti i izvješća o radu Odbora za kvalitetu sastavnica
2. Vanjski audit Sustava za kvalitetu (priprema, provedba, rezultati, plan aktivnosti)
3. Izmjene/dopune obrazaca Pravilnika o akreditaciji studijskih programa
4. Informacija o postupku i ishodima postupka unutarnje prosudbe Sustava za
kvalitetu
5. Razmatranje

Programa

cjeloživotnog

obrazovanja

“Program

stjecanja

pedagoških kompetencija”
6. Razmatranje

prijedloga

programa

Preddiplomskog

sveučilišnog

studija

„Računovodstvo, studij na daljinu“
7. Rasprava o načinima procjenjivanja nastavničkog rada
8. Razmatranje prijedloga izmjena i dopuna studijskih programa
9. Donošenje prijedloga odluke o pokretanju diplomskog studija Latinskog jezika i
rimske književnosti
10. Razmatranje prijedloga odluke o osnivanju programa usavršavanja „Nastavničke
kompetencije zaposlenika u suradničkim zvanjima“
11. Donošenje prijedloga odluke o osnivanju i izvoñenju Poslijediplomskoga
specijalističkog studija „Prevoñenje u okviru hrvatsko-talijanske dvojezičnosti“
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12. Razmatranje prijedloga odluke o donošenju Pravilnika o vrjednovanju programa
odraslih
13. Razmatranje prijedloga odluke o izmjenama/dopunama Priručnika kvalitete
14. Način učinkovitije organizacije rada odbora
15. Razmatranje odluke Senata o veličini nastavnih grupa za izvoñenje nastave
16. Problematika pušenja studenata ispred zgrade
17. Problematika vezana za stimuliranje djelatnika Sveučilišne knjižnice i stanje
knjižničnog sustava općenito
18. Imenovanje radne skupine za nove programe

Predsjednica Glavnog odbora za kvalitetu
Izv. prof. Đeni Dekleva-Radaković, skladateljica

Izvješće o radu Glavnog odbora za kvalitetu prihvaćeno je na 14. sjednici Senata
Sveučilišta, 30. studenog 2012. (Odluka o usvajanju izvješća o radu Glavnog
odbora za kvalitetu, klasa: 003-08/12-02/64-01, ur. broj: 380-12-01-1)
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