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DNEVNI RED 

 
1. Prihvaćanje zapisnika sa sastanka Povjerenstva za upravljanje kvalitetom SFZG-a 
održanog 19. veljače 2015. godine. 
 
2. Ankete za ocjenu nastavnika (rezultati, daljnje provođenje ankete). 
 
3. Arhiviranje podataka prikupljenih radom Povjerenstava. 
 
4. Razno. 
 

----------- 
 
1. Jednoglasno je prihvaćen Zapisnik sa sastanka Povjerenstva za upravljanje 
kvalitetom SFZG-a održanog 19. veljače 2015. godine. 
 
2. Doc. Dulčić je izvijestio kako su zaprimljeni rezultati studentske ankete za ocjenu 
nastavnika koja je provedena u zimskom semestru akademske godine 2014./15. Isti 
rezultati proslijeđeni su prodekanu za nastavu, koji je potom obavijestio o 
pojedinačnim rezultatima predstojnike Zavoda na SFZG-u. Predstojnici Zavoda su 
potom svakom svom zaposleniku obznanili rezultat provedene ankete. Isto će biti 
provedeno i kad se zaprime rezultati studentske ankete za ocjenu nastavnika koja je 
provedena za ljetni semestar akademske godine 2014./15. Novo Povjerenstvo za 
upravljanje kvalitetom SFZG-a dužno je nastaviti provođenje studentskih anketa za 
ocjenu nastavnika od strane Sveučilišta u Zagrebu izvan cikličkog programa za one 
nastavnike kojima se bliži izbor ili reizbor u znanstveno-nastavno zvanje. Isto tako, 



predlaže se da se nastave provoditi i interne ankete radi samoevaluacije kako je 
prethodno bilo predloženo i provedeno u nekoliko navrata na pojedinim Zavodima. 
 
3. Doc. Dulčić je izvijestio kako su svi trenutno dostupni i prethodno postojeći 
dokumenti te cjelokupan rad trenutno važećeg Povjerenstva za upravljanje kvalitetom 
SFZG-a, pohranjeni digitalno u jednoj *.zip datoteci, snimljeni na prijenosni medij 
(CD) te predani u arhivu Stomatološkog fakulteta. Na taj način postoji pisani trag 
obavljenog posla te posla koji predstoji kako bi novo Povjerenstvo moglo odmah 
nastaviti s daljnjim radom i obavezama koje im predstoje. 
 
4. Pod točkom Razno dnevnog reda Doc. Dulčić navodi kako je potrebno redovito 
ispunjavati i ažurirati podatke na Internet stranici Agencije za znanost i visoko 
obrazovanje (AZVO, https://www.azvo.hr) vezane uz Stomatološki fakultet Sveučilišta 
u Zagrebu, zaključno s danom 01. listopadom 2015. godine, odnosno prije/na samom 
početku nove akademske godine 2015./16.. To je prva zadaća Predsjednika 
novoizabranog Povjerenstva za upravljanje kvalitetom pri Stomatološkom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu. 
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