Sveučilište u Zadru
Odjel za germanistiku

Zadar, 17. prosinca 2014.

Predmet: IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA KVALITETU O RADU U
AKADEMSKOJ GODINI 2013./2014.

Povjerenstvo za kvalitetu Odjela za germanistiku u akademskoj godini 2013./2014. djelovalo
je u sastavu: doc. dr. sc. Mirjana Pehar (predsjednica Povjerenstva), asistentica Helga Begonja
(članica Povjerenstva), lektorica Geriena Karačić (članica Povjerenstva), studentska
predstavnica Suzana Sabol (članica Povjerenstva) i Marina Bais (učiteljica njemačkog jezika
u O. Š. Krune Krstića, vanjski dionik).
Na sjednici Stručnog vijeća Odjela za germanistiku održanoj 20. listopada 2014., pod 5.
točkom Dnevnog reda izneseno je izvješće o radu odjelnog Povjerenstva za kvalitetu u
protekloj akademskoj godini te analiza prolaznosti studenata preddiplomske i diplomske
razine studija. U ime Povjerenstva za kvalitetu osvrt je iznijela asistentica Helga Begonja.
Studentska predstavnica Suzana Sabol upoznala je članove Stručnog vijeća sa stavovima
studenata i njihovim prijedlozima za unaprijeđenje kvalitete studija germanistike.
Članice Povjerenstva za kvalitetu redovito su prisustvovale sastancima predstavnika tijela
sustava osiguravanja i unaprijeđivanja kvalitete, koje organizira Ured za osiguravanje
kvalitete Sveučilišta u Zadru. Informacije sa sastanaka prenosile su se djelatnicima Odjela za
germanistiku na sastancima Stručnog vijeća. Na sastancima SOUK-a tijekom protekle
akademske godine raspravljalo se o sljedećim temama: Završno izvješće o rezultatima vanjske
neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zadru, pripreme za
reakreditaciju sastavnica, provedba studentske evaluacije nastave i postupanje po njoj,
standardizacija prikupljanja informacija od bivših studenata, mogućnosti vrednovanja
nastavnog rada od strane kolega nastavnika. Na sastancima su prezentirani i primjeri dobre
prakse različitih segmenata rada sveučilišnih sastavnica.
Vezano uz osvrt na rad Odjela za germanistiku, na sastanku Stručnog vijeća 20. listopada
2014., objedinjene su teme o kojima se raspravljalo na razinama katedri (Katedre za njemački
jezik i Katedre za njemačku književnost) i zaključci proizašli iz rasprava.
Istaknuto je da se nastava na Odjelu održavala redovito. Ciljevi zacrtani Izvedbenim planom
održavanja nastave ostvareni su u zadovoljavajućoj mjeri. Mišljenja nastavnika o uspješnosti
studenata na njihovim kolegijima osciliraju od onih koji ističu da studenti uspješno polažu
ispite na prvim ispitnim terminima do onih koji smatraju da jezične kompetencije nisu na
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zadovoljavajućoj razini, da je aktivnost studenata u seminarskom dijelu nastave nedostatna te
da studenti u većoj mjeri trebaju čitati obveznu literaturu.
Na sastanku je istaknuto da su nastavnici Katedre za njemački jezik utvrdili ujednačeni način
vrednovanja lingvističkih predmeta. Obje katedre trebale su usuglasiti i napraviti jedinstveni
prijedlog sadržaja Završnog ispita iz predmeta Njemački jezik i Njemačka književnost od
akad. god. 2014./2015.
U nastavku sastanka Stručnog vijeća, odjelnim nastavnicima prezetirani su rezultati
prolaznosti studenata preddiplomske i diplomske razine na svim sveučilišnim kolegijima za
zimski semestar akademske godine 2013./2014 (prezentacija u prilogu). Uslijed promjena
administrativno-tehničke prirode, tj. činjenice da je od listopada 2014. na Odjelu zaposlena
nova odjelna tajnica, Povjerenstvo nije bilo u mogućnosti izraditi i objedinjene rezultate za
cijelu akademsku godinu zato što rezultati svih ispita provedenih tijekom lipnja i rujna nisu
bili uneseni u sustav ISVU.
Od bitnih pokazatelja koji proizlaze iz provedene analize ispitnih rezultata, istaknut je veliki
nesrazmjer u kriterijima ocjenjivanja domaćih i stranih lektora koji je osobito izražen nakon
razdvajanja nositeljstva kolegija Jezične vježbe na dva dijela: Njemačke jezične vježbe,
kojima su nositeljice domaće lektorice i Jezične vježbe, kojima su nositelji strani lektori.
Od većih promjena koje su provedene ili implementirane u sustav studiranja, istaknute su
izmjene upisnih kriterija pri upisu studenata u prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog
studija germanistike. Prva promjena provedena je u akademskoj godini 2013./2014., kada se
pri upisu kandidata tražila razina B poznavanja hrvatskog jezika, matematike i njemačkog
jezika. Upisni kriteriji iznova su izmijenjeni pri upisu studenata 1. godine studija u
akademskoj godini 2014./2015. i upisani su kandidati s razinom A poznavanja hrvatskog
jezika, matematike i njemačkog jezika. Ove promjene provedene su u svrhu boljeg probira
kandidata koji upisuju studij germanistike.
Da bi se ustanovilo koje su srednje škole pohađali studenti upisani na studij germanistike
prema navedenim kriterijima, što bi također trebao biti bitan indikator njihovog odabira, od
Agencija AZVO zatraženi su podatci o prvoupisanim kandidatima Odjela za germanistiku u
posljednje dvije akademske godini, koji su također prezentirani na sastanku. Liste koje je
Povjerenstvu za kvalitetu dostavila Agencija AZVO, nalaze se u prilogu ovom izvješću.
Istaknuta je potreba daljnjeg sustavnog praćenja uspjeha studenata kako bi se razina kvalitete
studija u budućnosti podigla na što višu razinu.
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