
PROMOTIVNI MATERIJAL ANKETE ZA PROCJENU NASTAVNIKA 

ZA TROGODIŠNJI CIKLUS 2014./2015. - 2016./2017. 

 

Sveučilište u Zagrebu poziva sve zainteresirane studente Sveučilišta u Zagrebu da ponude svoja 

rješenja za promotivne materijale Ankete za procjenu nastavnika.  

 

Svrha Natječaja:  

Anketa za procjenu nastavnika Sveučilišta u Zagrebu provodi se od akademske godine 2005./2006. te 

se provodila svake akad. godine. Akad. god. 2011./2012. anketa je za sastavnice uvedena kao obveza, 

a provodi se u trogodišnjim ciklusima na način da svaka sastavnica mora jedanput u tri godine 

provesti Anketu za sve svoje nastavnike. Jedan od razloga uvođenja takvog načina provedbe jest 

rasterećenje studenata od ispunjavanja velikog broja upitnika svake godine.  

Cilj provođenja Ankete je vrjednovanje rada nastavnika na pojedinom kolegiju. Anketom se vrjednuje 

rad nastavnika iz perspektive studenata, a rezultati Ankete omogućuju izdvajanje nastavnika koji su iz 

studentske perspektive procijenjeni kao najbolji i kao najlošiji.  

S obzirom da je tijekom posljednje tri godine odziv studenata na Anketu u velikom porastu, jasno je 

da je promjena u načinu primjene Ankete bila pozitivna. Sljedećom akad. godinom 2014./2015. 

započinje novi trogodišnji ciklus anketiranja. Želja nam je dodatno povećati odziv tj. potaknuti 

studente na pristupanje Anketi  jer na taj način direktno sudjeluju u procesu osiguravanja kvalitete te 

daju doprinos za što bolji razvitak izvođenja nastave. Naglasak kampanje bi trebao biti na poticanju 

studenata na sudjelovanju i izražavanju vlastitog dojma jer oni sudjelovanjem u Anketi mogu 

doprinijeti poboljšanju nastave. 

 

Sadržaj natječajnog rada:  

1. Slogan (koji će se koristiti na materijalima 2., 3., 4. i 5.) koji studente treba motivirati na 

sudjelovanje u anketiranju 

2. Plakat (B1 format) 

3. Jednokratan higijenski papirnati podložak za podloške u restoranima Studentskog centra 

(420x250 mm) 

 

4. Oglas za podnožje jednokratnog papirnatog higijenskog podloška u restoranima Studentskog 

centra (50x170 mm) 

5. Prijenosna memorija - USB stick (dimenzije nisu zadane) 

Stavke 2. i 3. moraju sadržavati grb Sveučilišta u Zagrebu.  



 

Opći podaci o autoru/autorici: 

- ime i prezime, OIB, kontakt telefon i e-mail adresa 

- potvrda o studiranju  

 

Sudionici: 

U Natječaju mogu sudjelovati svi studenti Sveučilišta u Zagrebu. 

 

Nagrade: 

Ocjenjivački sud dodijelit će nagrade za tri najbolja ponuđena rješenja u sljedećem novčanom iznosu: 

1. Nagrada: 5.000,00 kn 

2. Nagrada: 3.000,00 kn 

3. Nagrada: 2.000,00 kn 

Pobjednički rad bit će iskorišten za izradu promotivnih materijala. Pobjednik treba osigurati pripremu 

za tisak. 

 

Ocjenjivački sud: 

Doc. Stipe Brčić, Studij dizajna, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

Zvonimira Brašić, Središnji ured za studije i upravljanje kvalitetom 

Katarina Bobić, Ured za upravljanje kvalitetom 

 

Način predaje natječajnog rada:  

Ponuđena rješenja natječaja autori/ce trebaju poslati u elektroničkom obliku na e-mail adresu 

kbobic@unizg.hr. Obavijest o odabranim rješenjima bit će dostavljena sastavnicama Sveučilišta, a svi 

kandidati će o rezultatima natječaja biti dodatno obaviješteni putem e-maila, najkasnije do kraja 

rujna 2014. godine. 

 

Postavljanje pitanja: 

Pitanja vezana uz grafičke standarde mogu se postaviti na e-mail adresu skramar@unizg.hr . 

Sva ostala pitanja mogu se postaviti na e-mail adresu kbobic@unizg.hr.  



Rok za postavljanje pitanja je 30. srpnja 2014. 

 

Datum početka natječaja: 14. srpnja 2014. 

Rok za predaju natječajnih radova: 1. rujna 2014. 


