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52100 Pula 

 

Klasa: 003-08/14-03/19-01 

Urbroj: 380-14-01-14-2 

Pula, 21. srpanj 2014. 

 

 

ZAPISNIK 

 

s 43. sastanka Glavnog odbora za kvalitetu Sveu čilišta Jurja Dobrile u Puli, održanog 
21. srpnja 2014. godine u vije ćnici Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirkov ić“ 

 

 

Početak sastanka: 10.00 
 
Nazočni članovi:  doc. dr. sc. Violeta Šugar, dr. sc. Mihovil Dabo, viši asistent, dr. sc. Tanja 
Habrle, viša asistentica, Ines Kovačić, dipl. ing., asistentica, Valter Ilić, univ. spec. oec., 
Greta Terman, dipl. iur., Tina Trošt, mag. paed., doc. dr. sc. Lada Duraković (zamjena za: 
doc. art. Dražen Košmerl) 
Odsutni članovi: doc. art. Dražen Košmerl, Irene Rigo, prof., mr. sc. Tijana Barbić-Domazet, 
Samanta Paronić, studentica, Elena Vian, studentica 
 
GOK jednoglasno donosi sljedeći  
 

Dnevni red: 

1. Potvr đivanje zapisnika s 42. sastanka 

2. Informacije (novosti od posljednjeg sastanka, va žne odluke Senata i sl.) 

3. Prijedlog pilot projekta suradni čke procjene 

4. Razno 

 

 

Ad 1. 

Potvr đivanje zapisnika s 42. sastanka 

GOK jednoglasno prihvaća zapisnik s 42. sastanka. 

 

Ad 2. 

    Informacije (novosti od posljednjeg sastanka, v ažne odluke Senata i sl.) 

V. Šugar daje riječ V. Iliću da iznese važne odluke s protekla dva Senata. V. Ilič ukratko 

iznosi važne odluke, te daje informacije na upit Predsjednice o Diplomskom studiju 



Informatike. Prijedlog diplomskog studija Informatike na Dnevnom je redu za Senat koji će se 

održati u četvrtak 24.07.2014.  

V. Šugar je izvjestila članove GOK-a o razgovoru s Rektorom, u kojem je Rektor odobrio 

naknadu za rad članova GOK-a. 

Predsjednica je također informirala članove GOK-a o Pozivu MZOS-a na dostavu projektnih 

prijedloga „Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog 

kvalifikacijskog okvira“ koji će se financirati iz Europskog socijalnog fonda, a čija je 

prezentacija bila u Zagrebu, 14. i 15. srpnja 2014., na čemu je prisustvovala. Rok za dostavu 

projektnih prijava je 19. rujna 2014. godine, te je pozvala prisutne članove za sudjelovanje.  

 

Ad 3. 

Prijedlog pilot projekta suradni čke procjene   

V. Šugar je dostavila Prijedlog koncepta provedbe  suradničke procjene/opažanja (peer 

review), te predložila pokretanje od rujna 2014. godine s ciljem unapređenja kvalitete 

nastave na Sveučilištu. Javila se inicijativa za oformljavanje stručnog tijela za održavanje 

edukacije te je predsjednica pozvala članove GOK-a da predlože kolege koji su se educirali o 

navedenoj tematici ili već sudjelovali na sličnom projektu. Dogovoreno je da su članovi GOK-

a dužni obavijestiti kolege na sastavnicama o prijedlogu pilot projekta, te komentare 

raspraviti na idućoj sjednici. 

 

Ad 4. 

Razno 

V. Šugar postavila je upit o rezultatima studentske ankete koja se provela u srpnju, te 

predložila da se rezultati jave članovima na mail, a također da se glavne informacije o 

rezultatima objave na mrežnim stranicama Sveučilišta. 

Postavilo se pitanje o elektroničkom glasovanju, budući da su tijekom lipnja i srpnja 

predložene izmjene i dopune studijskih programa na sastavnicama Sveučilišta, te novih 

Programa hrvatskog i talijanskog jezika, te elaborata studija Informatike koji su članovi trebali 

proučiti i očitovati se on-line (e-poštom). Da bi se bilo kakav prijedlog koji je upućen na GOK 

smatrao prihvaćenim, potrebno je 7 članova glasati ZA. Postavilo se pitanje o prisutnosti 

članova GOK-a, te on-line očitovanja za navedene prijedloge. Članovi smatraju da bi se svi 

trebali opravdati ukoliko ne mogu prisustvovati sjednici GOK-a, osobito ukoliko će se 

isplaćivati naknada za rad i sudjelovanje u GOK-u.  

Nastavila se rasprava o elaboratu studija Informatike. V. Šugar je predložila da program ide 

na sjednicu Senata 24. srpnja 2014., o čemu se trebalo glasovati on-line. Članovi nisu 

prihvatili prijedlog zbog nositeljstva vanjskih suradnika, o čemu je V. Šugar u dva navrata 

razgovarala s Rektorom, koji je imao suprotan stav, a koji je sama poduprla. Budući da 



elaborat studija Informatike nije prihvaćen i izglasan pozitivno on-line tijekom srpnja od 

strane članova GOK-a postavilo se pitanje kako je uvršten na sjednicu Senata koja se 

održava 24. srpnja. Prisutni članovi su ponovno izrazili negodovanje zbog prijedloga studija 

koji nije usklađen s prijedlozima izmjena i dopuna GOK-a, na što se voditeljica nije htjela 

očitovati, te povući prijedlog s Dnevnog reda Senata.  

V. Šugar smatra da bi GOK trebao imati predstavnika u Senatu, te bi trebao primati 

informacije o događanjima na Senatu. 

Ovim je dnevni red iscrpljen. 

Sastanak završen u 11.30 

 

Zapisničar   Predsjednica Glavnog odbora za kvalitetu  

Ines Kovačić    Doc. dr. sc. Violeta Šugar 


