Ured za odnose s javnošću
Zagreb, 25. studenoga 2020.

Sveučilište u Zagrebu organizira 4. Sveučilišni dan kvalitete
U petak 27. studenoga 2020. od 10 do 13 sati održavat će se 4. Sveučilišni dan
kvalitete. Tema ovogodišnjega Dana kvalitete je Studiranje i poučavanje – izazovi
2020.
U skladu s epidemiološkom situacijom, 4. Sveučilišni dan kvalitete održavat će se
online putem sustava za mrežne seminare (webinare) Sveučilišnoga računskoga
centra Sveučilišta u Zagrebu (SRCE).
Sveučilišni dan kvalitete ove se godine održava u okolnostima velikih izazova s
kojima se suočavaju i sveučilišta i države diljem svijeta zbog pandemije bolesti
COVID-19. Dodatno, posljedice snažnoga potresa koji je 22. ožujka 2020. pogodio
područje grada Zagreba i okolice dodatno su utjecale na uvjete studiranja i poučavanja
na Sveučilištu u Zagrebu tijekom ljetnoga semestra u ak. god. 2019./2020.
Uzimajući u obzir sve aspekte trenutačnih okolnosti u kojima djeluju sveučilišta,
program 4. Sveučilišnoga dana kvalitete posebice je usmjeren na međusobnu
razmjenu iskustava te kritičko promišljanje o daljnjem unaprjeđivanju sustava
osiguravanja kvalitete studiranja i poučavanja u tzv. novom normalnom okružju.
Program 4. Sveučilišnoga dana kvalitete započet će uvodnim obraćanjem rektora
Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa, predsjednice Nacionalnoga
vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj prof. dr. sc. Mirjane PolićBobić, ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje prof. dr. sc. Jasmine
Havranek i ministra znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovana Fuchsa.
Program ovogodišnjega Dana kvalitete podijeljen je u dva dijela: Studiranje i
poučavanje – izazovi 2020. i Akreditacija studijskih programa i online nastava.
U okviru prvoga dijela programa, izlaganje o važnosti i ulozi e-učenja i nastave na
daljinu (online) održat će pomoćnica ravnatelja za obrazovanje i podršku korisnicima
Sveučilišnoga računskoga centra Sveučilišta u Zagrebu dr. sc. Sandra KučinaSoftić. Rezultate istraživanja o procesu studiranja tijekom izvanrednih okolnosti na
visokim učilištima u Republici Hrvatskoj predstavit će mr. sc. Mina Đorđević i
Željka Plužarić iz Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Prorektorica za
prostorni razvoj i sustav kontrole kvalitete Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc.
Mirjana Hruškar upoznat će sudionike skupa s rezultatima ankete o provedbi
Sveučilište u Zagrebu, p.p. 407, Trg Republike Hrvatske 14, HR-10000 Zagreb
tel.: +385 (0)1 4564 443; faks: +385 (0)1 4830 601
e-mail: tdagen@unizg.hr; url.: www.unizg.hr

nastave na daljinu na Sveučilištu u Zagrebu te o iskustvima studenata, nastavnika i
čelnika sastavnica u ovim procesima.
Drugi dio programa, koji je posvećen akreditaciji studijskih programa i online nastavi,
započet će izlaganjem predsjednika Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u
Zagrebu prof. dr. sc. Damira Markučiča. Uslijedit će izlaganje pomoćnice
ravnateljice za visoko obrazovanje AZVO-a mr. sc. Sandre Bezjak te predsjednice
Nacionalnoga vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj prof. dr. sc.
Mirjane Polić-Bobić.
Moderatori 4. Sveučilišnoga dana kvalitete bit će prorektorica za prostorni razvoj i
sustav kontrole kvalitete prof. dr. sc. Mirjana Hruškar i predsjednik Odbora za
upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Markučič.
Detaljan program 4. Sveučilišnoga dana kvalitete šaljem Vam u prilogu priopćenja.
Ljubazno molim da se zainteresirani novinari koji žele online pratiti program 4.
Sveučilišnoga dana kvalitete registriraju putem obrasca za prijavu na poveznici:
https://forms.gle/MimFEMw6KTA2s5wTA.
Program Sveučilišnoga dana kvalitete moći će
https://connect.srce.hr/sveucilisni-dan-kvalitete-unizg/.

se pratiti

S poštovanjem,
dr. sc. Tamara Dagen
mob. 099 4564 443
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