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PREDMET: Godišnje izvješće za 2010./2011. i Plan aktivnosti za 2011./2012. u području 
osiguravanja kvalitete na Stomatološkom fakultetu 
 
Poštovani, 
 
Sukladno dopisu prorektorice Blaženke Divjak i Ureda za kontrolu kvalitete od 7. veljače 
2012., klasa 640-02/11-01/41, UBROJ: 380-062/042-12-2, šaljemo Vam izvješće za proteklu 
akademsku godinu i Plan aktivnosti za ak. godinu 2011./2012. 
 
Tijekom protekle akademske godine, Povjerenstvo za kontrolu kvalitete provelo je ocjenu 
sveučilišnih nastavnika i ocjenu kolegija i studijskog programa poslijediplomskog 
specijalističkog studija, zatim poslijediplomskog doktorskog studija te ocjenu kvalitete svih 
održanih tečajeva trajne izobrazbe doktora dentalne medicine, koji su održani od strane 
nastavnika Stomatološkog fakulteta.  
Također smo tijekom prošle akademske godine potakli i završili Pravilnik o osiguravanju 
kvalitete Stomatološkog fakulteta koji je usvojen na temelju članka 43. stavka 3. Statuta 
Sveučilišta u Zagrebu i članka 11. Statuta Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 
strane Fakultetskog vijeća na XXII. sjednici održanoj 24. studenog 2011. godine. 
 
Plan aktivnosti za 2011./2012. akademsku godinu 
Stomatološki je fakultet ušao u ciklus Sveučilišne studentske ankete koja se je jednim dijelom 
održala zadnja dva tjedna zimskog semestra (16.- 28. siječnja 2012.). Tijekom provedene 
ankete ocjenjeno je 110 nastavnika te 40 kolegija koji su se izvodili tijekom zimskog semestra 
na svih 6 godina integriranog preddiplomskog i diplomskog studija. Studentska anketa će se 
nastaviti i biti provedena tijekom zadnja dva tjedna ljetnog semestra. 
Također naše aktivnosti planiramo usmjeriti na oba poslijediplomska sveučilišna studija 
(specijalistički i doktorski) te na tečajeve trajne izobrazbe. 
U izradi smo posebnog obrasca s kojim bi nastavnici ocjenjivali aktivnosti studenata te 
planiramo ocijeniti pokrivenost Integriranog studija stručnom literaturom kao osnovnim 
nastavnim štivom za pripremu ispita. 
Sa željom da u svemu tome i ustrajemo, srdačno pozdravljamo 
S poštovanjem 
 
 
Prof.dr.sc. Hrvoje Brkić v.r. 
Predsjednik Povjerenstva za kontrolu kvalitete 


