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Pula, 29. ožujka 2016.
ZAPISNIK 51. SASTANKA GLAVNOG ODBORA ZA KVALITETU ODRŽANOG 29.
ožujka 2016. godine
Početak sastanka 10:00 sati
Prisutni: doc.dr.sc. Violeta Šugar, Tina Trošt, mag.pead., dr.sc. Mihovil Dabo, mr.sc. Tijana
Barbić Domazet, doc.dr.sc. Kristina Riman, Greta Terman, izv. prof. dr. sc. Blaženka Martinović,
doc. dr. sc. Marina Diković, dr. sc. Marlena Plavšić, izv.prof.dr.sc. Giorgio Sinković
Odsutni: doc.art. Denis Modrušan, dr.sc. Ines Kovačić, dr.sc. Tanja Habrle i predstavnici studenata

Predsjednica doc.dr.sc. Violeta Šugar otvara sastanak Glavnog odbora za kvalitetu i predlaže
sljedeći dnevni red:
Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika s 50. sastanka GOK-a
2. Opterećenje studenata na kolegiju Javne financije
3. Razno
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad.1.
Usvajanje Zapisnika s 50. sastanka GOK-a
Predsjednica GOK-a doc.dr.sc. Violeta Šugar pita da li ima primjedbi na zaprimljeni Zapisnik s
50. sastanka GOK-a.
Budući da nema primjedbi Zapisnik je jednoglasno usvojen.

Ad.2.
Opterećenje studenata na kolegiju Javne financije

Predsjednica GOK-a doc.dr.sc. Violeta Šugar u uvodnoj riječi po drugoj točki dnevnog reda
naglašava kako joj nije sasvim jasna uloga GOK-a vezano za opterećenost studenata na kolegiju
Javne financije te daje riječ članicama Tima za izvedbeni plan nastave na Sveučilištu koje su
dostavile svoje očitovanje na izvedbeni plan nastave iz kolegija Javne financije.
Doc. dr. sc. Marina Diković navodi kako je Tim temeljem traženoga očitovanja rektora prof. dr.
sc. Alfija Barbierija od 22. ožujka 2016. vezano za opterećenje studenata na kolegiju Javne
financije donio sljedeće očitovanje o izvedbenom planu nastave iz kolegija Javne financije:
• Prema izvedbenom planu nastave (INP-u) kolegij Javne financije nosi 6 ECTS-a.
• Prema INP-u 30 sati odnosi se na predavanja (P), 0 sati na vježbe (V) i 30 sati na seminare (S).
• U INP-u nije jasno koliko je potrebno pohađati seminarske nastave („Student/ica je dužan/na
pohađati i pripremati se za seminarsku nastavu.“).
• Navodi se da su vježbe seminarski dio nastave i da je njih student/ica dužan/na pohađati. No
vježbe, kao oblik nastave, nisu navedene u INP-u, već samo P i S. U studentskim obvezama navodi
se „uredno pohađati nastavu“, a nije jasno na koju se to nastavu odnosi. Radi preciznosti dobro bi
bilo razlikovati predavanja, seminare i vježbe.
• Ako se od studenta očekuje (INP) „da svaki tjedan provede 2 sata na predavanjima (seminarima,
op. tima) te da samostalno radi još 6 sati“, znači da je riječ o opterećenju od minimalno 0,8 ECTSa za pohađanje nastave i o 3,2 ECTS-a za tjednu pripremu. Nadalje, iz INP-a „na kraju semestra
potrebno je oko 15-20 dana pripreme za ispit, pod uvjetom da se redovito radilo tijekom semestra“
proizlazi da je potrebno od 4,3 do 5,7 ECTS-a za pripremu za završni ispit (pod pretpostavkom da
dan pripreme podrazumijeva 8 sati rada). To u konačnici čini ukupno od 8,3 do 9,7 ECTS-a
opterećenja za cijeli kolegij, a program predviđa 6 ECTS-a.
• Preveliko opterećenje proizlazi i iz popisa literature (obvezne i dodatne koju predviđa seminarski
dio nastave) ako se uzme u obzir da je za seminarske teme potrebno, ne samo pročitati, nego i
proučiti, analizirati i pripremiti izlaganje. U tom slučaju obvezna literatura mjeri se prema formuli:
oko 1 ECTS za 100 stranica teksta.
Predsjednica GOK-a doc.dr.sc. Violeta Šugar otvara raspravu.
Izv. prof. dr. sc. Giorgio Sinković kaže da mu također nije posve jasna uloga GOK-a budući da on
o problematici navedenog kolegija „sluša“ zadnjih 8 godina i smatra da problem treba riješiti sama
sastavnica pod kojom se nalazi kolegij, jer njihovo vijeće ujedno i odobrava takav izvedbeni plan
nastave iz kolegija Javne financije pa bi trebali u korijenu i riješiti problem, a ne prebacivati
odgovornost na GOK.
Doc.dr.sc. Violeta Šugar predlaže da GOK donese Zaključak kojim prihvaća Izvješće Tima za
izvedbeni plan nastave na Sveučilištu vezano za izvedbeni plan nastave iz kolegija Javne financije,

te da se predloži samoj sastavnici (Fakultetu za ekonomiju i turizam „Dr. Mijo Mirković“) da se
na njihovom vijeću riješi problem prevelike opterećenosti studenata na kolegiju Javne financije.
Ad. 3.
Razno
Dr.sc. Mihovil Dabo pita kada će na Dnevnom redu GOK-a biti rasprava o izmjenama i/ili
dopunama studijskih programa. Sanja Radolović mu odgovara da će navedena točka biti na idućoj
sjednici budući da sastavnice imaju rok do 31. ožujka da donesu izmjene i/ili dopune na svojim
vijećima.
Mr.sc. Tijana Barbić Domazet daje prijedlog da Tim za izvedbeni plan nastave na Sveučilištu održi
još jedan ciklus edukacija vezano za izvedbene nastavne planove. Prijedlog je prihvaćen i
dogovoreno je kako će Ured za kvalitetu poslati upit sastavnicama da dostave popis zainteresiranih
s naglaskom da se uključe i vanjski suradnici.
Mr.sc. Tijana Barbić Domazet vezano za novi studij Proizvodnog strojarstva i elaborat u kojem je
trebalo napraviti određene izmjene navodi kako bi literaturu trebalo još ujednačiti posebice u dijelu
citiranja e-učenja, jer navedeno kasnije služi studentima kao putokaz gdje da pronađu navedeni
materijal.
Doc.dr.sc. Kristina Riman navodi kako bi u elaboratu Proizvodnog strojarstva još bilo potrebno
staviti životopise u isti obrazac kako bi bili ujednačeni, te kako ih je potrebno lektorirati.
Doc.dr.sc. Violeta Šugar predlaže da se sastanci GOK-a održavaju utorkom u vijećnici FET-a kako
je i do sada bila praksa. Prijedlog je jednoglasno usvojen.
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