
Sveuiiliite u Zadru

Odjel za talijanistiku

Post-ovrutr o RADU povJERENsrvA zA KVALITETU

Na temelju dlanka 9. Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete Sveudili5ta uZadru (prosinac

2012.) u svezi s dlankom 18., stavcima 5. i 6. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i

visokom obrazovanju (,,Narodne novine", br.45109.), Strudno vije6e Odjela zatalijanistiku na

sjednici odrZanoj 24. svibnja2016. donijelo je

POSLOVNIK

o radu Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Odjela za talijanistiku

I. OPEE ODREDBE

ilanak 1.

Poslovnikom o radu Povjerenstva za osiguravanje i unaprjedivanje kvalitete Odjela za

talijanistiku Sveudili5ta u Zadru (dalje: Poslovnik) ureduje se ustroj, nadin rada i
odludivanja, te prava i duZnosti dlanova Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Odjela

za talijanistiku Sveudili5ta u Zadru (dalje: Povjerenstvo).

Pravilnikom o radu Povjerenstva (dalje: Pravilnik) odreduju se podrudja vrednovanja,

djelokrug ruda i sastav Povjerenstva.

Prirudnikom za osiguravanje i unaprjetlivanje kvalitete Odjela za talijanistiku

Sveudili5ta u Zadru (dalje: Prirudnik) odreduju se konkretne aktivnosti i postupci za

osiguravanje i unaprjedivanje kvalitete radana Odjelu za talijanistiku (dalje: Odjel).

II. USTROJ

dhnak 2.

1) Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete imenuje se odlukom Strudnog vije6a Odjela.

Prvu (konstituiraju6u) sjednicu saziva i do izbora predsjednika/ice Povjerenstva u
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1)

prvom sazivu vodi Prodelnik/ica Odjela, odnosno Predsjednik/icaizprethodnog saziva

do izborapredsjednika/ice u novom sazivu.

ilanak 3.

Mandat ilanova/ica Povjerenstva

Mandat dlanova/ica Povjerenstva traje 2 (dvije) godine od dana izbora. ilanstvo u

Povjerenstvu mole trajati uzastopno najvi5e dva mandata, a ukoliko postoji opravdana

potreba i vi5e puta na temelju odluke Vijeia. Clanlica Povjerenstva moZe biti

razrijelenla duZnosti prije isteka mandata:

ako sam zatraii lazrjesenje,

ako ne ispunj ava duZnosti dlana/ ice Povj erenstva,

ako zlorabi poloiaj i/ili prekoradi ovlasti,

ako svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzrodi Stetu Odjelu,

ako mu prestane radni odnos na Sveudili5tu,

ako zavr5i studij (studentski dlan),

ako Strudno vije6e Odjela dade prijedlogzanjegovo razrjesenje.

Prijedlog o razrje5enju donosi se natpolovidnom ve6inom glasova svih dlanova/ica

Povjerenstva. Postupak se provodi na sjednici Strudnog vije6a, kao jedna od todaka

dnevnog reda.

Razrije5enila dlan/ica Povjerenstva zamjenjtje se novim/om dlanom/icom kojega se

bira na nadin predviden Pravilnikom.

4) Strudno vije6e Odjela mole na prijedlog Povjerenstva odobriti zamjenu zadlaurrovelice

Povjerenstva koji su zbog kori5tenja pla6enog dopusta (mobilnost, usavr5avanje,

slobodna studijska godina i sl.) ili bolovanja odsutni s radnog mjesta duZe od 3

mjeseca. Nadin izbora zamjene istovjetan je izboru dlanova/ica Povjerenstva i

predviden je Pravilnikom.
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III. PRAVA I DUZNOSTI dLANOVA/ICA POVJERENSTVA

dhnak 4.

l) ilanovi/ice Povjerenstva imaju pravo i duZnost prisustvovati sjednicama i sudjelovati

u radu Povjerenstva, raspravljati o pitanjima s dnevnog reda i donositi odluke.

2) ilanovi/ice Povjerenstva imaju pravo podnositi inicijative i prijedloge zarazmatranje

pitanj a iz nadle1nosti Povj erenstva.

ilanak 5.

1) Predsjednik/ica Povjerenstva:

o saziva sjednice i njima predsjedava,

o predlaie dnermi red sjednica i brine se da se sjednica odvija prema utvrdenom

dnevnom redu,

o odrlavared na sjednici i daje rijed govomicima,

. odluduje o eventualnom ogranidavanju broja sudjelovanja u raspravi i vremenu

izlagarla,

o priprema za Strudno vije6e zakljudke, mi5ljenja, izvje56a, informacije, analize i
drugo iz nadleinosti Povj erenstva,

o utvrduje i objavljujercniltate glasovanja,

o brine se da se u radu Povjerenstva po5tuju odredbe zakona i op6ih akata

Sveudili5ta :uZadru,

o potpisuje zakljudke, prijedloge i mi5ljenja Sto ih Povjerenstvo donosi za

Strudno vije6e Odjela i sveudili5na tijela ukljudena u osiguravanje i

unaprjedivanje kvalitete na Sveudili5tu u Zadru.

dlanak 6.

l) U rad Povjerenstva mogu se ukljuditi i ostali zaposlenici Odjela uz odobrenje

Prodelnika/ice Odjela. Osobe koje nisu dlanovi/ice Povjerenstva mogu sudjelovati u

raspravi, ali ne i u dono5enju odluka.
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IV. NAdIN RADA I ODLUdIVANJA

1. SAZIVANJE SJEDNICE

ilanak 7.

Rad Povjerenstva odvija se na sjednicama koje se zakanfiu na prijedlog

predsjednika/ice Povjerenstva. Iznimno, sjednicu moi.e zakazati prodelnik/ica Odjela

ili bilo koji dlar/ica Povjerenstva. Predsjednik/ica je dulan sazvati izvanrednu

sjednicu Povjerenstva na pismeni obrazloLem zalt/tjev najmanje tredine broja

dlanova/ica Povj erenstva.

Povjerenstvo se sastaje najmanje jednom u semestru i/ili po potrebi. Povjerenstvo

moLe pravovaljano odludivati kada je na sjednici nuodna vedina dlanova/ica

Povjerenstva. Osoba koja saziva sjednicu Povjerenstva moZe na nju pozvati i druge

dlanove/ice Odjela, koji u tom sludaju imaju pravo sudjelovati u raspravi, ali ne i u
dono5enju odluka.

dhnak 8.

Sjednice Povjerenstva sazivaju se putem ,,Poziva" s naznakom datuma, vremena i

prostorije odrLavarla sjednice te prijedlogom dnevnog reda. Uz poziv na sjednicu

dlanovima/icama se dostavljaju i materijali uz todke dnevnog reda, tekst i obrazloZenja

podnesenih prijedloga te zapisnik prethodne sjednice bezpiloga.

Poziv i prilozi mogu se slati i elektronidkom poStom, u pravilu pet dana prije sjednice.

ilanovi/ice Povjerenstva mogu na predloZeni dnevni red dostaviti prijedloge o izmjeni

i dopuni dnevnog reda na samoj sjednici Povjerenstva.

Clanak 9.
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1) Sjednice se mogu odrLati i elektronskim putem, ukoliko nije potrebna tajnost

glasovanja. elanovi/ice Povjerenstva se na elektronskoj sjednici odituju o svakoj todki

dnevnog reda. Ispis elektronske poSte pohranjuje tajnik/ca Odjela.

2. OTVARANJE I TIJEK SJEDNICE

ilanak 10.

l) Sjednici Povjerenstva predsjedava predsjednik/ica, a u sludaju odsutnosti ili
sprijedenosti predsjednika/ice predsjedava dlan/ica Povjerenstva ovla5ten/a od strane

Predsjednika/ice.

ilanak 11.

l) Nakon otvaranja sjednice predsjednik/ica utvrduje nazodnost potrebnog broja

dlanova/ica Povjerenstva za odrlavanje sjednice (kvorum) i stavlja dnermi red na

glasovanje.

2) Sjednica se moZe odrlati ukoliko je nazodna natpolovidna ve6ina svih dlanova/ica

Povjerenstva.

3) Svaki/a dlan/ica Povjerenstva ima pravo predloZiti izmjenu ili dopunu dnevnoga reda.

Prijedlog dnevnog reda prihvaia se ve6inom glasova nazodnih dlanova/ica

Povjerenstva.

dtanak 12.

l) Nakon utwdivanja dnevnoga reda sjednice prelazi se na raspravu o pojedinim todkama

dnevnoga reda. Predsjednik/ica zakljuduje sjednicu kada se iscrpi utvrdeni dnevni red

sjednice.

3. ODLUdIVANJE
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2)

ilanak 13.

Zaklludci Povjerenstva donose se natpolovidnom vedinom glasova nazodnih

dlanova/ica Povj erenstva.

ilanak 14.

Glasovanje na sjednici je javno, osim u sludaju kad se Povjerenstvo svojom odlukom

odludi za tajno glasovanje. Prijedlog za tajno glasovanje moZe dati bilo koji dlan/ica

Povjerenstva.

Kod javnog glasovanja dlanovi/ice mogu glasovati ,,za'' prijedlog, ,,protiv" prijedloga

ili biti suzdrZani. Kod tajnog glasovanja listi6i se pripremaju na licu mjesta na

Sjednici. Clan/ica PovjerenstvamoLe glasovati samo jednim glasadkim listi6em i to
osobno. ClanlicaPovjerenstva glasuje tako da zaol<nfiijednu rijed ,,za=' ili,,protiv".

ilanak 15.

1) Rezultat glasovanja utvrduje ili osoba kojoj se na podetku sjednice uz suglasnost

nazodnih dodijeli ta duZnost ili predsjedavajulila Povjerenstva kojila nakon toga

objavljuje koliko je dlanova/ica Povjerenstva glasovalo ,,2a", a koliko ,,protivo'

prijedloga odluke ili koliko je bilo nevaZe6ih listi6a.

4. ZAPISNIK

ilanak 16.

O radu sjednice vodi se zapisnik, a vodi ga talniVca Odjela ili osoba kojoj se na

podetku sjednice uz suglasnost nazodnih dodijeli ta duZnost.

Zabranleno j e tonski snimati sjednice Povjerenstva.
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Clanak 17.

1) Svaki dlanlica Povjerenstva ima pravo na podetku sjednice izrttjeti primjedbe na

zapisnik s prethodne sjednice. O osnovanosti primjedbe na zapisnik odluduje

Povjerenstvo na sjednici. Ako se primjedba prihvati, obavit ie se u zapisniku

odgovaraj u 6a izsnl ena.

2) Zapisnk na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su suglasno s

prihva6enim primjedbama obavljene izmjene, smatra se usvojenim.

itanak 18.

1) Usvojeni zapisnik potpisuje zapisnidarlka i predsjednik/ca Povjerenstva.

2) I:nomik zapisnika trajno se pohranjuje u tajniStvu Odjela.

IV. PRIJELAZNE I ZAYRSNE ODREDBE

Clanak 19.

1) Ovaj Poslovnik donosi Strudno vije6e Odjela.

2) Izmjene i nadopune ovog Poslovnika w5e se na nadin istovjetan njegovom dono5enju.

ehnak20.

1) Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donoSenja, dime prestaje vrijediti Poslovnik o

radu Povjerenstva za osiguravanje kvalitete na Odjelu zatalijanistiku od 6. lipnja

2014.
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Prodelnik Odjela za talijanistiku

-->lu---

lzv. prof. dr. sc. Valter Tomas

KLASA: 602-041 16-021 04
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