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1. Sastav Povjerenstva za kvalitetu Odjela za talijanistiku  

 

U akademskoj godini 2018./2019. Povjerenstvo za kvalitetu Odjela za talijanistiku 

djelovalo je u sljedećem sastavu:  

 

Doc. dr. sc. Boško Knežić, predsjednik 

Dr. sc. Sandra Milanko, poslijedoktorandica, članica 

Dr. sc. Sanja Paša, poslijedoktorandica, članica 

Kristina Jordan, mag.philol.ital., lektorica, članica 

Mr. sc. Marjana Botić, tajnica Odjela, članica 

Marijana Čiklić, članica - studentski predstavnik  

Ivana Radović, prof., članica - vanjski dionik  

 

 

 

2. Sastanci predstavnika tijela sustava osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete 

Sveučilišta u Zadru 

 

Doc. dr. sc. Boško Knežić, predsjednik Povjerenstva, sudjelovao je na sljedećim sastancima 

SOUK-a: 

1. sastanak koordinacije SOUK-a (12. 12. 2018.) 

Dnevni red: 

1. Akademska čestitost (diseminacijsko predavanje prof. dr. sc. Iris Tičac) 

2. Revizija Priručnika kvalitete Sveučilišta u Zadru 

3. Razno 

    

2. sastanak koordinacije SOUK-a (12. 3. 2019.) 

Dnevni red: 

1. Godišnja izvješća sastavnica o provedenim aktivnostima osiguravanja kvalitete 

(primjer dobre prakse) 
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2.    Rezultati ankete o zadovoljstvu akademskog osoblja uvjetima rada na Sveučilištu 

u Zadru; 

3.    Razno 

·      centri karijere na visokim učilištima (izvješće s konferencije) 

·      obavijest o predavanjima na temu akademska čestitost 

 

3. sastanak koordinacije SOUK-a (12. 6. 2019.) 

Dnevni red: 

1. Pregled aktivnosti povjerenstava za kvalitetu sastavnica Sveučilišta u Zadru  u ak. 

god. 2017./2018. 

2. Prijedlog modela godišnjeg plana aktivnosti i godišnjeg izvješća povjerenstava za 

kvalitetu na razini sastavnice (na temelju revidiranog Priručnika za kvalitetu) 

 

4. sastanak koordinacije SOUK-a (20. 9. 2019.) 

Dnevni red: 

1. Modeli organizacije rada europskih karijernih centara i karijernih savjetnika u 

visokom obrazovanju (primjeri iz prakse) 

2. Prikupljanje informacija od završenih studenta diplomske razine u svrhu njihove  

zapošljivosti 

 

Sastanak s Povjerenstvom za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete 

Sveučilišta u Zadru (8. 1. 2019) 

Tema sastanka: 

Pregled trenutnog stanja po pitanju uključenosti studenata u procesu odlučivanja i 

unaprjeđivanja kvalitete na Sveučilištu (uključenost u procese unutarnjeg i vanjskog 

vrednovanja).  

 

 

3. Izvršenje operativnog plana Povjerenstva za akademsku godinu 2018. / 2019.  

 

Operativni plan za akademsku godinu 2018./2019., u potpunosti je izvršen, o čemu podnosim 

izvješće:  
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3.1. Radionice  

 

1. Orijentacijska radionica za studente I. godine preddiplomskih studija talijanistike, 

listopad 2018., voditelj: doc. dr. sc. Boško Knežić 

 

2. Radionica za studente II. godine diplomskog studija: pravila pisanja diplomskog rada, 

siječanj 2019., voditeljica: dr. sc. Sanja Paša 

 

3. Tematski sastanak sa studentima: Etički kodeks i pravilnik o studijima i studiranju,  

prosinac 2018., voditelj: doc. dr. sc. Boško Knežić 

 

 

3.2.  Ankete i analize u akademskoj godini 2018./2019.  

 

U akademskoj godini 2018./2019. odrađene su sljedeće analize i ankete: 

1. Analiza podataka o broju nastavnika i studenata 

2. Samoprocjena znanstvene, nastavne i stručne aktivnosti za akademsku godinu 2017./2018.  

3. Analiza kvalitete studija - diplomci (II. godina) 

4. Analiza kvalitete studija – preddiplomci (III. godina) 

5. Evaluacija rada knjižnice – nastavnici 

6. Analiza administrativnog opterećenja djelatnika 

7. Analiza podataka o atraktivnosti studijskih programa 

7. Evaluacija rada tajništva  

 

Razno 

Prijedlog evaluacije nastavnika na Odjelu za talijanistiku u zimskom semestru 

Prijedlog evaluacije nastavnika na Odjelu za talijanistiku u ljetnom semestru 

Prijedlog mentorstva za I. godinu preddiplomskog studija 

Prijedlog mentorstva za I. godinu diplomskog studija 
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4. Odjelne aktivnosti u ak. god. 2018. / 2019. 

 

Održan međunarodni znanstveni skup Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala 

Jadrana / Letteratura, arte e cultura tra le due sponde dell'Adriatico 

Dodjela nagrade najboljim studentima talijanistike 

Sudjelovanje Odjela za talijanistiku na Festivalu znanosti (održano 9 radionica u organizaciji 

nastavnika i studenata Odjela) 

Održani Dani talijanistike u suradnji s Gradskom knjižnicom Zadar, Gradskom knjižnicom 

Zadar - ogranak "Aleksandar Stipčević" - Arbanasi, Osnovnom školom Petra Preradovića i 

Klasičnom gimnazijom Ivana Pavla II. (održane 4 radionice i 3 predavanja) 

5. Mobilnost 

 

Mobilnost nastavnog osoblja: na Odjelu su gostovala 3 nastavnika koja su održala 6 

gostujućih predavanja 

Dolazna studentska mobilnost: 3 

 

6. Gostujuća predavanja na Odjelu 

 

Elvira Diana (Università Gabriele d'Annunzio, Chieti-Pescara)  

Nicoletta Cabassi (Università di Parma) 

 Olivera Popović (Univerzitet Crne Gore) 

 

Održano jedno gostujuće predavanje izvan sustava mobilnosti nastavnog osoblja pod visokim 

pokroviteljstvom predsjednika Republike Italije, u organizaciji Talijanskoga instituta za 

kulturu u Zagrebu i Odjela za talijanistiku Sveučilišta u Zadru. 

7. Razno  

 

Alumni klub Odjela (postojanje facebook stranice) 

Većina nastavnika Odjela koristi Merlin 

Relevantne informacije o studiranju su dostupne i na mrežnim i Facebook stranicama Odjela 
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Zadar,  25. rujna 2019. 

 

 

Predsjednik Povjerenstva za kvalitetu Odjela za talijanistiku 

 

                                                                                       Doc. dr. sc. Boško Knežić 

 

 

 

 

 

 

 


