Ured za odnose s javnošću
Zagreb, 29. studenoga 2018.

Sutra se održava 2. Sveučilišni dan kvalitete
Sutra, u petak 30. studenoga 2018. od 10 do 13.30 sati u aul
aulii Sveučilišta u Zagrebu održavat će se
2. Sveučilišni dan kvalitete.
Tema ovogodišnjega Sveučilišnoga dana
da na kvalitete je Reakreditacija – jučer, danas, sutra .
2. Sveučilišni dan kvalitete organizira se kako bi se raspravilo o procesima vanjskoga vrjednovanja,
prije svega postupaka reakreditacije, kojima se u velikoj mjeri bave sustavi osiguravanja kvalitete na
sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu.
Cilj je programa predstaviti primjere dobre i drukčije prakse sastavnica Sveučilišta u Zagrebu koje su
prošle veći broj postupaka vanjskoga vrjednovanja.
Program 2. Sveučilišnoga dana kvalitete započet će uvodnim obraćanjem rektora Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Damira Borasa,
Borasa nakon čega će uslijediti tri prezentacije. Ravnateljica Agencije za znanost
i visoko obrazovanje prof. dr. sc. Jasmina Havranek održat će izlaganje pod nazivom Postignuća u
kvaliteti do sada i budući izazovi – što smo učinili zajedno, a što trebamo činiti, prof. dr. sc. Marko
Delimar s Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu govorit će o primjerima dobre
prakse u postupcima reakreditacije iz perspektive visokoga učilišta, a Lana Vanić, mag. iur.,
iur. tajnica
Metalurškoga fakulteta i predsjednica Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu,
predstavit će drukčija iskustva maloga visokoga učilišta u postupcima reakreditacije.
Drugi dio programa Sveučilišnoga dana kvalitete bit će otvoren za širu raspravu. Na panel-diskusiji
pod nazivom Reakreditacija – jučer, danas, sutra, koja će se održavati od 12 do 13.30 sati, sudionici će
pokušati raspraviti ključne probleme u postupcima reakreditacije. Moderatori panel-diskusije bit će
prorektorica za prostorni razvoj i sustav kontrole kvalitete Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Mirjana
Hruškar i predsjednik Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir
Markučič. Sveučilište u Zagrebu organizira panel-diskusiju Reakreditacija – jučer, danas, sutra kako bi
se pokrenula rasprava o svim izazovima koje postupak reakreditacije donosi, koliko se novi ciklus
razlikuje od prethodnoga, što je nužno unaprijediti, a što pohvaliti.
Detaljnije informacije o 2. Sveučilišnom danu kvalitete prethodno ste primili mailom.
Unaprijed zahvaljujem na Vašem dolasku.
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