SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI
Zagrebačka 30
52100 Pula

Klasa: 003-08/13-03/08-01
Urbroj: 380-13-01-02-2
Pula, 6. lipnja 2013.

ZAPISNIK
s 37. sastanka Glavnog odbora za kvalitetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, održanog
6. lipnja 2013. godine u vijećnici Odjela za ekonomiju i turizam «Dr. Mijo Mirković»

Početak sastanka: 12.10 sati
Nazočni članovi: izv. prof. Đeni Dekleva-Radaković, skladateljica, dr. sc. Lada Duraković,
doc., Josipa Torbarina Pola, dipl. oec., Irene Rigo, prof., viša predavačica, Ines Kovačić, dipl.
ing., Branka Juričić, dipl. iur., dr. sc. Mihovil Dabo, viši asistent (zamjena za: dr. sc. Marija
Mogorović Crljenko, viša asistentica) i dr. sc. Tanja Habrle, viša asistentica (zamjena: dr. sc.
Andrea Matošević, doc.)
Odsutni članovi: dr. sc. Vanja Bevanda, izv. prof., dr. sc. Andrea Matošević, doc., mr. sc.
Tijana Barbić-Domazet, dipl. knjižničarka, mr. sc. Hrvoje Patajac, Branko Matijašević, dr. sc.
Marija Mogorović Crljenko, viša asistentica
Na prijedlog predsjednice Glavnog odbora, članovi Glavnog odbora jednoglasno donose
sljedeći
Dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika 36. sastanka Glavnoga odbora za kvalitetu
2. Razmatranje prijedloga izmjena i dopuna studijskih programa
3. Razno

Ad. 1.
Đ. Dekleva-Radaković poziva članove da iznesu eventualne primjedbe na zapisnik s 35.
sastanka.
I. Rigo navodi da u točki Ad. 2. zapisnika s 36. sastanka Odbora nije navedeno o kojim
prijedlozima izmjena i dopuna studijskih programa se radi te koji su ih odjeli uputili. B. Juričić
objašnjava da se materijali za sastanke pohranjuju u arhivu zajedno sa zapisnikom te smatra
da je njihov sadržaj nepotrebno ponavljati u zapisniku. Sam tekst zapisnika trebao bi
sadržavati prijedloge i primjedbe koji nisu sadržani u materijalima.
Članovi Glavnog odbora prihvaćaju zapisnik bez izmjena većinom od sedam (7) glasova
ZA uz jedan (1) glas protiv.
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Ad. 2.
Đ. Dekleva-Radaković, uz suglasnost članova Odbora, prijedlog edukacijskog paketa za
klasičnu harmoniku povlači s dnevnog reda današnjeg sastanka te navodi da su ostali
prijedlozi izmjena i dopuna studijskih programa već predstavljeni na 36. sastanku Odbora.
Đ. Dekleva-Radaković posebno ističe novi izborni predmet na razini Sveučilišta, Vršnjačka
potpora studentima s invaliditetom koji će pridonijeti povećanju kvalitete, a bit će dostupan
svim studentima i studenticama upisanim na Sveučilište.
Nadalje navodi da je Fakultet ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» svoje prijedloge
izmjena i dopuna studijskih programa uputio nakon 31.3., koji dan je rok za predaju
prijedloga, ali uz suglasnost članova Glavnog odbora smatra da je moguće pristupiti
njihovom usvajanju.
Član Odbora H. Patajac je svoje primjedbe na prijedlog Fakulteta dostavio putem maila.
Smatra da su promjene dobre budući da su u cilju povećanja kvalitete. Jedina primjedba se
odnosi na nastavni plan i programa u kojem nedostaju ishodi učenja i metode, te kalendar.
Nakon predstavljanja ove točke dnevnog reda članovi Odbora jednoglasno prihvaćaju sve
predložene izmjene i dopune studijskih programa koje će se pripremiti za konačno
prihvaćanje na Senatu u lipnju mjesecu.
Ad. 3.
Đ. Dekleva-Radaković članovima Odbora u kratko predstavlja napredak u području
Programskih ugovora i realizacije odabranih ciljeva.
Jedan od ciljeva Sveučilišta je olakšanje pristupa i osiguranje kvalitete studija za studente
starije od 25 godina. Svaki od odjela i Fakultet utvrdio je kvotu za te studente, a prijava ima.
Cilj: ishodi učenja po kolegijima, činjenica je da neke sastavnice još uvijek nisu imenovale
svoje timove, a izvješće je potrebno podnijeti nakon godinu dana.
Cilj: suradnja s gospodarstvom, utvrñen je odreñeni pomak u tom području.
Cilj: povećanje meñusveučilišne i meñufakultetske suradnje već postoji.

Ovim je dnevni red iscrpljen.
Sastanak završen u 12.45 sati.

Zapisničarka
Greta Terman

Prorektorica za nastavu
red. prof. Đeni Dekleva-Radaković, skladateljica
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