SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI
Zagrebačka 30
52100 Pula

Klasa: 003-08/13-03/02-01
Urbroj: 380-13-01-02-2
Pula, 1. veljače 2013.

ZAPISNIK
s 34. sastanka Glavnog odbora za kvalitetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, održanog
31. siječnja 2013. godine u vijećnici Odjela za ekonomiju i turizam «Dr. Mijo Mirković»

Početak sastanka: 11.30 sati
Nazočni članovi: izv. prof. Đeni Dekleva-Radaković, skladateljica, dr. sc. Marija Mogorović
Crljenko, viša asistentica, Branka Juričić, dipl. iur., dr. sc. Lada Duraković, doc., Josipa
Torbarina Pola, dipl. oec., dr. sc. Andrea Matošević, doc., dr. sc. Mauro Štifanić, doc.
Odsutni članovi: mr. sc. Hrvoje Patajac, Matea Čančar, Maja Škrinjar, Branko Matijašević,
dr. sc. Vanja Bevanda, izv. prof., Ines Kovačić, dipl. ing., mr. sc. Tijana Barbić-Domazet, dipl.
knjižničarka,
Ostali nazočni: dr. sc. Violeta Šugar, doc., Katarina Bassani, dipl. knjižničarka
Na prijedlog predsjednice Glavnog odbora, članovi Glavnog odbora jednoglasno donose
sljedeći
Dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika 33. sastanka Glavnoga odbora za kvalitetu
2. Informacija o ocjeni učinkovitosti Sustava za kvalitetu nakon razdoblja
naknadnog praćenja u postupku unutarnjeg audita
3. Informacija o stanju provedbe aktivnosti vezanih za postupak vanjskog audita
Sustava za kvalitetu
4. Razmatranje Poslovnika o radu Glavnog odbora za kvalitetu
5. Razmatranje prijedloga novog koncepta prosudbe rada nastavnika
6. Razno

Ad. 1.
Đ. Dekleva-Radaković poziva članove da iznesu eventualne primjedbe za zapisnik s 33.
sastanka.
U zapisniku je krivo navedeno vrijeme završetka sastanka. Sastanak je završio u 13.30.
Uz navedenu izmjenu, zapisnik je jednoglasno usvojen.
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Ad. 2.
Đ. Dekleva-Radaković ukratko je informirala članove o postupku i izvješću. Članovi nisu imali
pitanja ni primjedbe na materijal.
Ad. 3.
Đ. Dekleva-Radaković izvjestila je kako je teško procijeniti stanje provedbe aktivnosti s
obzirom da je izvješće primljeno samo od Odjela za studij na talijanskom jeziku.

Ad. 4.
Đ. Dekleva-Radaković objasnila je svrhu donošenja Poslovnika o radu Glavnog odbora za
kvalitetu. B. Juričić predložila je da se donošenje Poslovnika odgodi do donošenja
izmjenjene inačice Pravilnika o sustavu za kvalitetu u kojem će se jasnije definirati područje
rada, broj članova i trajanje njihova mandata. Takoñer, Glavni odbor ne donosi odluke već
mišljenja, pa je tekst Poslovnika potrebno izmjeniti u manjem obujmu.
Članovi su ipak donijeli mišljenje koje će se primjenjivati i prije donošenja samog Poslovnika:
zamjene za odsutnog člana Glavnog odbora na sastancima Glavnog odbora moraju
biti osobe koje su članovi odbora za kvalitetu sastavnica i na sastancima imaju pravo
glasa.
Ad. 5.
Đ. Dekleva-Radaković predaje riječ V. Iliću koji daje uvodne napomene o broju i vrsti
pristiglih primjedbi i prijedloga. Nakon duže rasprave, članovi odlučuju da se cjelokupni
materijal treba ponovno razmotriti na razinama sastavnica te da će se rasprava o ovoj točki
nastaviti na nekom od sljedećih sastanaka Glavnog odbora.

Ad. 6.
U ovoj točki nije bilo dodatne rasprave.

Ovim je dnevni red iscrpljen.
Sastanak završen u 13.00 sati.

Prorektorica za nastavu
izv. prof. Đeni Dekleva-Radaković, skladateljica

Zapisničar
Valter Ilić, univ. spec. oec.
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