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Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 
Ured za kvalitetu 
 
KLASA: 003-11/13-01/17-01 
URBROJ: 380-13-01-14-1 
 
Pula, 30. rujna 2013. 

 

IZVJEŠĆE O RADU GLAVNOG ODBORA ZA KVALITETU SVEU ČILIŠTA JURJA 

DOBRILE U PULI  

ZA AKADEMSKU 2012./2013. GODINU 

 

Trenutačni članovi Glavnog odbora za kvalitetu 1: 

1. Đeni Dekleva-Radakovi ć, izv. prof., prorektorica za nastavu i studente, 

predsjednica 

2. dr. sc. Andrea Matoševi ć, doc.,  Odjel za studij na talijanskom jeziku 

3. dr. sc. Vanja Bevanda, izv. prof., Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo 

Mirković” 

4. dr. sc. Lada Durakovi ć, doc., Odjel za glazbu 

5. dr. sc. Marija Mogorovi ć Crljenko, doc., Odjel za humanističke znanosti  

6. Irene Rigo, viša predava čica, Odjel za odgojne i obrazovne znanosti 

7. Ines Kova čić, dipl. ing., studij Znanost o moru 

8. Dejan Miri ć, predstavnik studenata 

9. Elena Vian, predstavnica studenata 

10. mr. sc. Tijana Barbi ć-Domazet, dipl. bibl., Sveučilišna knjižnica 

11. Josipa Torbarina Pola, dipl. oec., Studentski centar 

12. Branka Juri čić, dipl. iur., predstavnica nenastavnog osoblja 

13. mr. sc. Hrvoje Patajac, predstavnik vanjskih korisnika 

14. Branko Matijaševi ć, dipl. ing. , predstavnik vanjskih korisnika 

 

                                                 
1 Članstvo svim članovima istječe 30. rujna 2013. 
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Promjene u članstvu u prethodnoj akademskoj godini: 

Članovi koji su napustili Glavni odbor: 

1. dr. sc. Marko Ljubeši ć, viši asistent, Odjel za humanističke znanosti  

2. Matea Čančar, predstavnica studenata 

3. Maja Škrinjar,  predstavnica studenata 

Novi članovi: 

1. Dejan Miri ć, predstavnik studenata 

2. Elena Vian, predstavnica studenata 

U akademskoj 2012./2013. godini  održano je šest sastanka na kojima se raspravljalo o 

sljedećim temama: 

1. Razmatranje izvješća o radu Glavnog odbora za kvalitetu i Ureda za kvalitetu za 

akademsku 2011./2012. godinu te Plana aktivnosti Ureda za kvalitetu za 

2012./2013. godinu 

2. Razmatranje Strategije sustava za kvalitetu 

3. Razmatranje Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku izbora 

znanstvenika, umjetnika, nastavnika i suradnika u zvanja i na odgovarajuća 

radna mjesta na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli 

4. Razmatranje prijedloga novog koncepta prosudbe rada nastavnika  

5. Informacija o ocjeni učinkovitosti Sustava za kvalitetu nakon razdoblja 

naknadnog praćenja u postupku unutarnjeg audita 

6. Donošenje Poslovnika o radu Glavnog odbora za kvalitetu 

7. Razmatranje informacija i Izvješća o provedenim aktivnostima u fazi naknadnog 

praćenja postupka vanjskog audita  

8. Razmatranje izmjena/dopuna Priručnika kvalitete 

9. Razmatranje Priručnika za studentske predstavnike 

10. Financiranje djelovanja ustrojbenih jedinica Sustava osiguravanja i 

unaprjeñivanja kvalitete (sukladno aktivnosti 1.7. iz Plana aktivnosti u postupku 

vanjskog audita) 

11. Mogućnosti organiziranja edukacije djelatnika za korištenje MS Office alata 
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12. Potreba stvaranja centralizirane baze podataka o prijavljenim i odobrenim 

domaćim projektima 

13. Razmatranje prijedloga izmjena i dopuna studijskih programa 

14. Napredak u području Programskih ugovora i realizacije odabranih ciljeva  

 

 

Predsjednica Glavnog odbora za kvalitetu 

prof. art. Đeni Dekleva-Radaković, skladateljica 

 

Izvješ će o radu Ureda za kvalitetu prihva ćeno je na 27. sjednici Senata Sveu čilišta, 

27. velja če 2014. (Odluka o usvajanju izvješ ća o radu Ureda za kvalitetu, klasa: 

003-08/14-02/30-01, ur. broj: 380-14-01-1). 

 


