
Povj erenstvo za unaprj edivanje kvalitete

Odjel za kroatistiku

Sveudili5te uZadru

ZAPISNIK SA SASTANKA PUK-A ODJELA ZA KROATISTIKU

Sastanak se odrZao 77. oLtjka202l. u 15 sati preko online platforme Zoom.

Prisutni:

dr. sc. Ivana Petesii Su5ak, predsjednica povjerenstva

doc. dr. sc. Sanja Baridevi6, dlanica

Ivan Maga5, prof., dlan

Mirna Glavini6, predstavnica studenata

PredloZen je sljededi dnevni red:

l. Usvajanje Godi5njeg plana aktivnosti PUK-a 2a2021. godinu

2.lzvjestaj o Godi5njem izvje56u PUK-a za ak. godinu2019./2020.

3. Razno

Dnevni je red jednoglasno usvojen.

l. Usvajanje Godi5njeg plana aktivnosti PUK-a za202l. godinu

Pod prvom todkom dnevnog reda predsjednica je predstavila Godi5nji plan aktivnosti PUK-a

za 2021. godinu i pojasnila da su sve aktivnosti u Planu odredene prema specifidnostima

Odjela i moguinostima njihova ostvarivanja. Navela je da se i detaljna poja5njenja aktivnosti

mogu pronaii u Prirudniku za kvalitetu Sveudili5ta u Zadru (veljada, 2019., objavljen na

stranicama SveudiliBta), a koji je ranije u PDF obliku poslan dlanovima na uvid. Nakon kratke

rasprave, Godi5nji plan aktivnosti PUK-a za202l. godinu jednoglasno je usvojen.

2.Izvjeitaj o GodiSnjem izvje56u PUK-a zaak- godinu 2019./2020.

Predsjednica je dlanove kratko izvijestila o neobidnom tijeku dogadaja oko predaje Godi5njeg

izvjesia PUK-a za ak. godinu 2}lg.l2O2O. Naime, informacija o okvirnom vremenu predaje



Izvje56a poslana je dlanici, a ne predsjednici odjelnog PUK-a, Sto je bio previd voditelja

Ureda za osiguravanje kvalitete Stipe 2ivalji6a. Kad je predsjednica naknadno ispunjavala

Upitnik o radu odjelnih povjerenstava za kvalitetu (takoder poslan dlanici, a ne predsjednici), i

kasnije pregledavSi prezentaciju rczultata ankete o radu povjerenstava za kvalitetu sastavnica

u akad. 2019./2020. godini, neugodno se iznenadila stavkom da se Odjel za kroatistiku navodi

kao odjel koji nije predao Godi5nje izvje56e PUK-a za ak. godinu 2A19./2020. Stoga je

kontaktiran lJred za osiguravanje kvalitete, od kojeg je predsjednica dobila informaciju da se

Godi5nje izvje56e po5alje naknadno, 5to je sve priopdeno dlanovima Povjerenstva. dlanovi su

kratko raspravljali na ovu temu, a zakljudaj je bio da se Godi5nje izvje56e PUK-a za ak.

godinu 2019./202A. preda kada bude dovr5eno.

3. Razno

Pod tre6om todkom dlanovi su kratko raspravljali o daljnjim aktivnostima Povjerenstva.

Sastanak je zavr5io u 16 sati i 25 minuta,

dr. sc. Ivana PeteSid Su5ak

predsj ednica Povj erenstva
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