Analiza stanja upisanih studenata na pds i ds Odjela za germanistiku
u razdoblju od 2008./2009.- 2012./2013. god.,
te broj do sada diplomiranih
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Sveukupno upisani
s ponavljačima i
ukupno upisani 1.
put

475
372

240
182

2.
godina

Diplomirali
po Bologni

63

Napomena:
Obratiti pozornost na boldirane brojke (u tekstu crveno označene), odnose se na studente
upisane prvi put u 1. g. pds-a i one prvi put upisane u 2. g. pds-a, koje govore o prolaznosti
studenata u 2. g. pds-a, te prijekoj potrebi da se hitno moraju mijenjati uvjeti upisa na studij
germanistike (za uspješnost studija neophodno je predznanje jezika i razina po ZEROJ-u).

Doc. dr. sc. Mirjana Pehar,
Predsjednica Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Odjela za germanistiku
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Ukupno upisani s ponavljačima
Upisani 1. put
3
Ponovni upis
2
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Sveučilište u Zadru
Odjel za germanistiku

Zadar, 6. prosinca 2012.

Predmet: Izvješće o radu Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Odjela za germanistiku

Na sjednici Stručnog vijeća Odjela za germanistiku, održanoj 4. travnja 2011., potvrñen je
izbor triju članova Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Odjela za germanistiku:
1. doc. dr. sc. Mirjana Pehar, predsjednica Povjerenstva i koordinatorica sustava za
osiguravanje kvalitete
2. Helga Begonja, asistentica, član
3. Irena Zlatec, studentica, član

Prvotno članstvo Povjerenstva za osiguravanje kvalitete u meñuvremenu je izmijenjeno i sada
broji pet članova. Umjesto studentske predstavnice Irene Zlatec, u radu Povjerenstva sudjeluje
studentski predstavnik Petar Grabovac, čiji je izbor potvrñen na sjednici Stručnog vijeća
Odjela za germanistiku, održanoj 24. svibnja 2012.
Povjerenstvu su se priključile i dvije nove članice. Na sjednici Stručnog vijeća Odjela,
održanoj 24. veljače 2012., za člana iz reda djelatnika u nastavnim zvanjima izabrana je
lektorica Geriena Karačić, a na sjednici Stručnog vijeća Odjela, održanoj 07. ožujka 2012., za
vanjskog dionika izabrana je Marina Bais, prof. (Osnovna škola Krune Krstića), koja je
ujedno i mentorica studenata 2. godine diplomskog studija nastavničkog smjera.
Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete Odjela započelo je djelovati u prilično nepovoljnim
okolnostima. Ured za osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Zadru bio je upoznat s postojanjem
Pravilnika o sustavu za osiguravanje kvalitete, ali nisu postojali svi preostali temeljni odjelni
akti (Priručnik za osiguravanje kvalitete Odjela za germanistiku i Poslovnik o radu
Povjerenstva za osiguravanje kvalitete). Uz nepostojanje glavnine temeljnih akata,
otežavajuća okolnost za nesmetan rad bila je i činjenica da su djelatnici Odjela za
germanistiku bili suočeni s brojnim problemima koji su gotovo onemogućili funkcioniranje
ove sveučilišne sastavnice, što je u konačnici rezultiralo i time da je od 8. veljače 2012. do 30.
rujna 2012., funkciju v. d. pročenika Odjela za germanistiku, obnašao prorektor za
organizaciju, ljudske resurse, izdavaštvo i kvalitetu Sveučilišta u Zadru, dr. sc. Josip Faričić,
izv. prof.
U to su vrijeme članovi Povjerenstva započeli s višemjesečnim radom na izradi i doradi svih
odjenih akata o osiguravanju kvalitete. Nakon obavljenih konzultacija s djelatnicima Ureda za
osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Zadru i provedene rasprave na razini Odjela za
germanistiku Sveučilišta u Zadru, na sjednici Stručnog vijeća Odjela, održanoj 24. veljače
2012., svi temeljni odjelni akti su usvojeni. Odreñene su temeljne smjernice i aktivnosti koje
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se provode ili pak u znatnijoj mjeri tek trebaju biti provedene na Odjelu za germanistiku u
cilju stvaranja kvalitetnog i prepoznatljivog germanističkog središta u Republici Hrvatskoj.
Postoje i brojne aktivnosti koje su na razini Odjela već postale redovite. Članovi Povjerenstva
odazivali su se na sve infomativne sastanke, koji su sukladno Planu aktivnosti sustava
osiguravanja kvalitete organizirani na Sveučilištu u Zadru. Tu posebno valja istaknuti
izlaganje djelatnika AZVO-a na temu Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete visokih
učilišta iz rujna 2011. (Power Point prezentacije – Prilog 1), te sastanak održan 23. travnja
2012., na temu Vanjska neovisna periodična prosudba sustava osiguravanja kvalitete (Audit).
Članovi odjelnog Povjerenstva za osiguravanje kvalitete su razmijenili mišljenja o
mogućnosti implementacije predloženih mjera za poboljšanje kvalitete na našu sastavnicu na
svom su internom sastanku, održanom 16. svibnja 2012.
Na upite Ureda za kvalitetu Sveučilišta u Zadru i Agencije za znanost i visoko obrazovanje,
Povjerenstvo odgovara pravovremenim dostavljanjem zatraženih podataka. Redovito se
organiziraju i provode studentske evaluacije rada nastavnika.
Na sjednici Stručnog vijeća Odjela za germanistiku, održanoj 5. prosinca 2012., značajan dio
vremena bio je posvećen analizi stvarnog brojčanog stanja upisanih i diplomiranih studenata
germanistike na zadarskom Sveučilištu, kao i analizi kvalitete i uspješnosti studiranja.
Izvršena je i prezentirana analiza stanja upisanih studenata na pds i ds razini studija, u
razdoblju od akademske god. 2008./2009. do 2012./2013. Transparentno prikazivanje
podataka o broju studenata trebalo je pripomoći u donošenju strateškog zaključka o sastavu
nastavnog kadra i realnim potrebama Odjela.
Cilj osvrta na kvalitetu studenata germanistike koji upisuju završne godine studija trebao je
odgovoriti na pitanje u kojoj mjeri postignuti rezultati odgovaraju zacrtanim ciljevima učenja
i jesu li postignute kompetencije dostatne za adekvatan odgovor na zahtjeve budućeg
zanimanja.

Članovi Povjerenstva za osiguravanje kvalitete:

doc. dr. sc. Mirjana Pehar, predsjednica Povjerenstva

Helga Begonja, asistentica, član

Geriena Karačić, lektorica, član

Petar Grabovac, član, predstavnik studenata
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