
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 
Zagrebačka 30, 52100 Pula 
 
KLASA: 003-08/15-03/09 
URBROJ: 380-01-14-15-2 
Pula, 19. svibnja 2015. 
 

ZAPISNIK 
47. sastanka Glavnog odbora za kvalitetu s početkom u 12:00 sati 

 
Nazočni: doc. dr. sc. Violeta Šugar, dr. sc. Emina Pustijanac zamjena za Ines Kovačić, dipl. 
ing., Valter Ilić, univ. spec. oec., Greta Terman, dipl. iur., Irene Rigo, prof., dr. sc. Mihovil 
Dabo, viši asistent, Tina Trošt, mag. paed., mr. sc. Tijana Barbić Domazet, dr. sc. Tanja 
Habrle, viša asistentica, mr. art. Elda Krajcar Percan, viša predavačica zamjena za doc. art. 
Dražena Košmerla i Josip Šajrih 
 
Odsutni: Ines Kovačić, dipl. ing. i doc. art. Dražen Košmerl 
 
GOK jednoglasno donosi sljedeći: 
 

Dnevni red: 
 
1. Potvrđivanje zapisnika 46. sastanka 
2. Rasprava o izmjenama/dopunama studijskih programa 
3. Razno 
 

Ad. 1. 
Potvrđivanje zapisnika s 46. sastanka 

GOK jednoglasno prihvaća zapisnik 46. sastanka. 
 

Ad.2. 
Rasprava o izmjenama/dopunama studijskih programa 

Predsjednica doc. dr. sc. V. Šugar otvara raspravu o temi. Utvrđuje da prijedlozi 
izmjena/dopuna studijskih programa nisu dostavljeni na jednak način i na novim obrascima, 
sukladno ranijim dogovorima.  

I. Rigo, prof. postavlja pitanje da li su svi odjeli trebali poslati izmjene/dopune 
studijskih programa na novim obrascima i da li je one dostavljene na starim potrebno vratiti 
na ispravak, odnosno što napraviti s njima s obzirom da su prekoračeni rokovi. Iznosi uočene 
primjedbe na izmjene/dopune pojedinih studijskih programa.  

GOK zaključuje da prijedlozi izmjena/dopuna studijskih programa nisu dostavljeni na 
jednak način te da članovi GOK-a na iste imaju primjedbe. Utvrđuje se da će članovi GOK-a 
svoje primjedbe na izmjene/dopune studijskih programa, zajedno s komentarima dostaviti 
elektronskim putem V. Iliću koji će ih proslijediti na daljnje postupanje predlagačima. Utvrđuje 
se rok od 7 dana za usklađivanje prijedloga izmjena/dopuna studijskih programa s 
primjedbama GOK-a. Nakon usuglašavanja i prihvaćanja od strane GOK-a, izmjene/dopune 
studijskih programa dostavit će se Senatu Sveučilišta na daljnje postupanje.  
 
 
 
 
 



Ad.3. 
Razno 

a) Na prijedlog predsjedavajuće doc. dr. sc. V. Šugar raspravlja se o provođenju 
studentske ankete i poboljšanju, planu provođenja i okvirnom datumu početka kampanje kao 
i početku same ankete. Predlažu se mogućnosti poboljšanja provođenja i načini uključivanju 
što većeg broja studenata u ispunjavanje studentske ankete, budući da je tijekom godina 
uočen pad odaziva. Želi se utjecati na poboljšanje cilja i svrha iste.  

Prijedlog predsjednice doc. dr. sc. V. Šugar je da se predstavnici svih sastavnica 
Sveučilišta uključe u kratku promotivnu kampanju informativnog i motivacijskog karaktera na 
svakoj pojedinoj sastavnici, a u cilju poticanja studenata na veći odaziv u ispunjavanju 
ankete. Ujedno je potrebno obratili pažnju studentima na važnost ishodovanja što 
objektivnijih rezultata iste. 

J. Šajrih, predstavnik studenata predlaže da se anketa pojavljuje na zaslonu prilikom 
uključivanja na studomat što anketu čini vidljivijom i dostupnijom studentima. Mogućnost 
ostvarenja prijedloga studenta sagledat će se u kontaktu s informatičkom i ISVU službom.  

Mr. art. E. Krajcar Percan postavlja pitanje važnosti dobivanja povratne informacije o 
rezultatima i pitanje objektivnosti provedenih anketa. Postoje pokazatelji pomoću kojih se 
utvrđuje pozitivna ocijenjenost anketa, ali treba raditi i na uvođenju novih parametara koji bi 
utjecali na postizanje veće objektivnosti. 
 

b) Po prijedlogu predsjednice doc. dr. sc. V. Šugar raspravlja se o mogućnosti 
uvođenja zamjenika/ce predsjednika/ce Glavnog odbora za kvalitetu za slučajeve kad 
predsjednik/ca, zbog izvanrednih okolnosti, nije u mogućnosti predsjedavati sastankom 
GOK-a. Poslovnik o radu Glavnog odbora za kvalitetu ne propisuje pojam zamjenika/ce 
predsjednika/ce, dok svi drugi članovi GOK-a, u slučaju odsutnosti, mogu na sjednicu uputiti 
svoga zamjenika 

Utvrđuje se da će G. Terman za slijedeću sjednicu GOK-a pripremi prijedlog izmjena i 
dopuna Poslovnika o radu Glavnog odbora za kvalitetu po pitanju uvođenja zamjenika/ce 
predsjednika/ce GOK-a za slučajeve spriječenosti predsjednika/ce da predsjeda sastanku 
GOK-a. 
 

c) V. Ilić, univ. spec. oec. smatra neophodnim upozoriti na važnost pravilnog 
provođenja pravilnika i propisa Sveučilišta, a koji se primjenjuju i na GOK. Uočene su 
određene nepravilnosti prilikom primjene općih akata koje pojedine subjekte dovode u sukob 
interesa. 
 

d) Mr. sc. T. Barbić Domazet se osvrće na pokrenuti  postupak osnivanja fakulteta s 
pravnom osobnošću na Sveučilištu što utječe na (ne)rješavanje pitanja unutarnjeg ustroja 
knjižnica na Sveučilištu. Na problematiku organizacije knjižnične struke upozoravala je i prije, 
zadnji put tijekom prethodnog sastanka GOK-a; u međuvremenu  je Senat donio odluku o 
osnivanju dva fakulteta s pravnom osobnošću. Ustrojstvo je i dalje izvan pravne regulative, 
ali unatoč stalnim upitima, započeta reorganizacija je „na čekanju“, a odgovori o budućem 
načinu organizacije ili reorganizacije Sveučilišne knjižnice nisu dobiveni. 

Zaključuje se da GOK ni na koji način nije bio informiran o promjeni ustroja 
Sveučilišta niti je upoznat sa sadržajem elaborata o osnivanju sastavnica kao samostalnih 
pravnih osoba. GOK prihvaća zaključak kojim se traži da rektor Sveučilišta prof. dr. sc. A. 
Barbieri imenuje  osobu koja će članovima GOK-u izložiti način provođenja i pravne 
posljedice osnivanja fakulteta kao pravnih osoba odnosno pravne posljedice takvog 
osnivanja na druge sastavnice u okviru Sveučilišta.  



GOK je suglasan da predsjednica doc. dr. sc. V. Šugar rektoru Sveučilišta uputi 
zapisnik GOK s prijedlogom da se imenuje osobe koja će članovima GOK-a objasniti način  i 
posljedice preustroja Sveučilišta. 

 
Važnost rada GOK-a trebao bi svoju potvrdu dobit uključivanjem predsjednika GOK-a 

u rad Senata Sveučilišta. Time bi odluke i dokumentacija donesena od strane istog dobila na 
važnosti i utjecala na kvalitetu rada. GOK će predložiti izmjene Statuta u tom smislu. 
 
 
Ovime je dnevni red iscrpljen. 
Sastanak završava: 13:25 sati. 
 
 
 
 
Zapisnik sastavila                                                     Predsjednica Glavnog odbora za kvalitetu 
 
Biljana Macanović, mag.iur.                                                     doc.dr.sc. Violeta Šugar 


