SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
METALURŠKI FAKULTET

POVJERENSTVO ZA OSIGURAVANJE I UNAPREĐIVANJE
KVALITETE NA METALURŠKOM FAKULTETU
- REAKREDITACIJA / SAMOANALIZA -

ZAPISNIK
s 1. sastanka Povjerenstva za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete na Metalurškom
fakultetu s radnim skupinama u svezi Reakreditacije i izrade Samoanalize održanog 21.
srpnja 2011. godine s početkom u 09:00 sati u Uredu dekana.
Prisutni članovi Povjerenstva: Lana Vanić, dipl.iur., prof.dr.sc. Faruk Unkić, doc.dr.sc.
Robert Pezer
Prisutni članovi radnih skupina: doc.dr.sc. Stjepan Kožuh, prof.dr.sc. Mirko Gojić,
doc.dr.sc. Anita Štrkalj, doc.dr.sc. Tamara Holjevac Grgurić
Predloženi Dnevni red
1. Upoznavanje s postupkom Reakreditacije i izrade Samoanalize
2. Pripreme za izradu plana rada radnih skupina
3. Ostalo
prisutni prihvaćaju i nemaju nikakvih izmjena ili nadopuna.
Ad. 1
Lana Vanić, dipl.iur., predsjednik Povjerenstva, izvijestila je kako je Agencija za znanost i
visoko obrazovanje (AZVO) dostavila i javno objavila Plan reakreditacije visokih učilišta u
akademskoj godini 2011./2012. Kako je najvažniji dio Reakreditacije izrada Samoanalize i
kako se radi o vrlo opsežnom postupku s vrlo bitnim ishodima za Fakultet, istome se treba
pristupiti vrlo studiozno i ozbiljno. Samoanaliza se sastoji od 7 elemenata koje će
izrađivati četiri radne skupine čije je voditelje i članove imenovao dekan. Isto tako, dekan
je za koordinatora postupka imenovao doc.dr.sc. Roberta Pezera. Za voditelje i članove
radnih skupina imenovane su sljedeće osobe:
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- REAKREDITACIJA / SAMOANALIZA 1. Upravljanje visokim učilištem i osiguravanje kvalitete (element 1) i Resursi: stručne
službe, prostor, oprema i financije (element 7):
1. doc.dr.sc. Stjepan Kožuh – voditelj,
2. Lana Vanić, dipl.iur., tajnik Fakulteta
3. prof.dr.sc. Ankica Rađenović,
4. dr.sc. Natalija Dolić, v. asistent i
5. Sonja Kraker Zednik, voditelj Računovodstva.
2. Studijski programi (element 2) i Studenti (element 3):
1. prof.dr.sc. Mirko Gojić – voditelj,
2. doc.dr.sc. Robert Pezer,
3. dr.sc. Tahir Sofilić, CMC Sisak d.o.o.,
4. doc.dr.sc. Ljerka Slokar i
5. Tin Brlić, student.
3. Nastavnici (element 4):
1. doc.dr.sc. Anita Štrkalj – voditelj,
2. prof.dr.sc. Faruk Unkić,
3. prof.dr.sc. Tanja Matković,
4. doc.dr.sc. Ivan Brnardić i
5. dr.sc. Anita Begić Hadžipašić, v. asistent.
4. Znanstvena, umjetnička i stručna djelatnost (element 5) i Mobilnost i međunarodna
suradnja (element 6):
1. doc.dr.sc. Tamara Holjevac Grgurić– voditelj,
2. prof.dr.sc. Jadranka Malina,
3. Krunoslava Kosina Milutinović, dipl.ing., Poslovne zone Sisak d.o.o.,
4. prof.dr.sc. Ladislav Lazić i
5. doc.dr.sc. Zoran Glavaš.
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Reakreditacije, a svi dokumenti dostupni su na www.azvo@hr.
Za potrebe daljnje interne komunikacije, radne skupine koristit će kratice RS-1, RS-2, RS3 i RS-4 i biti po njima prepoznatljive.
Ad. 2
Doc.dr.sc. Robert Pezer, koordinator, naglašava kako svi voditelji radnih skupina moraju
dobro proučiti materijal za Samoanalizu, vidjeti što sve spada u njihovu nadležnost, te do
12. rujna 2011. dostaviti Plan rada radne skupine. Svaka radna skupina svoj posao mora
završiti do 25. studenog 2011. godine, kako bi se rezultati rada skupina mogli objediniti u
konačni tekst i dostaviti AZVO-u do 15. prosinca 2011. godine. Nakon što se dostave
planovi rada, održat će se sastanak s voditeljima radnih skupina kako bi se vidjelo jesu li
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- REAKREDITACIJA / SAMOANALIZA pokriveni svi elementi. Plan se treba izraditi s točnim vremenskim fazama, a sastanci će
se održavati svaki deset dana do dva tjedna.
Prof.dr.sc. Faruk Unkić, dekan, smatra kako rad radnih skupina mora biti u balansu, kako
jedna skupina ne bi morala čekati rezultate druge skupine. Isto tako, voditelji radnih
skupina su slobodni predložiti eventualne dodatne članove, ukoliko smatraju da bi oni
doprinijeli radu te skupine.
Prof.dr.sc. Mirko Gojić, voditelj RS-2, naglašava kako se u izradi Samoanalize mogu
djelomično koristiti i podaci pripremljeni za izradu Samonalize u postupku vrednovanja
visokih učilišta od strane Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje (2008./2009.).
Ad. 3
Lana Vanić, dipl.iur., predsjednik Povjerenstva, naglašava kako Metalurški fakultet ima
obvezu javno na svojim mrežnim stranicama objaviti da je u postupku Reakreditacije, što
će biti učinjeno već danas.
Predsjednik Povjerenstva
Lana Vanić, dipl.iur.
RASPORED AKTIVNOSTI:
¾ 12. rujna 2011.
 dostava plana rada radnih skupina
¾ 25. studenog 2011.
 dostava rezultata rada radnih skupina
¾ 15. prosinca 2011.
 dostava Samoanalize AZVO-u
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