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DNEVNI RED 

 
1. Prihvaćanje zapisnika sa sastanka Povjerenstva za upravljanje kvalitetom SFZG-a 
održanog 29. listopada 2013. godine  
 
2. Rezultati ankete za vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija 
od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2012./2013. završili studij 
 

----------- 
 
1. Jednoglasno je prihvaćen Zapisnik sa sastanka Povjerenstva za upravljanje 
kvalitetom SFZG-a održanog 29. listopada 2013. godine. 
 
2. Doc. Dulčić je izvijestio povjerenstvo o provedenoj anketi za vrjednovanje 
integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom 
akademske godine 2012./2013. završili studij i koja je kompilirana 7. travnja 2014.g. 
od strane Ureda za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu. U usporedbi s 
prethodnom akademskom godinom 2012./2013. zaključuje se da nema značajnijih 
razlika u rezultatima osim u padu ocjena u prosjeku za 0.2. Prof. Alajbeg navodi da je 
zabrinjavajući porast stava od 100% kako je za neadekvatnost pripremljenosti 
odgovoran Fakultet. Studenti su možda motiviraniji, s više entuzijazma, pa tako i 
kritičniji te je nužno prestrojavanje prema višoj kvaliteti nastave. Neki lošiji rezultati 
upućuju na neinformiranost studenata o vlastitim mogućnostima unutar Sveučilišta, 
kao npr. „Točka 19. Mogućnost pohađanja kolegija koji nisu u sastavu Vašeg studija“, 
dok bi za neke stavke bilo dobro da se može odgovoriti s n/a (eng. non applicable), 
kao što je „Točka 29. Sudjelovanje u terenskoj nastavi (uključujući ljetne škole)“, 
obzirom da mi to nemamo. Vezano za zapošljavanje, nažalost, također za sada nije 
odgovornost Fakulteta. Mogla bi biti samo ukoliko naši završeni studenti ne uspiju 
dobiti posao u EU ako ih netko od potencijalnih poslodavaca ne bude smatrao 
konkurentnim na osnovi gdje su stekli stupanj. Savjetovanje o karijeri je ocijenjeno 



niskom ocjenom. To se na Fakultetu ne provodi jer nažalost ne bi imalo praktične 
primjene. Doc. Vodanović i dr. Vražić se slažu s gore navedenim komentarima. 
Studentica Macukić se slaže s komentarima te navodi da što se tiče savjetovanja o 
karijeri, studenti slušaju nešto o tome na predmetu Poslovno upravljanje u dentalnoj 
medicini, te da u pravilu studenti poprilično jasno znaju koje su im opcije po završetku 
studija obzirom na sve okolnosti. Navodi da iako su ispitanici možda malo prekritični i 
subjektivni, vidljivi su pomaci u dobrom smjeru, neki koji su vjerojatno i rezultat 
ispunjavanja i provođenja anketa u svrhu ocjenjivanja nastavnog osoblja. 
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