
Na temelju dlanka 9. PravilDika o sustavu osiguravanja kyalitctc Sveuailiita u Zadru (prosinac
2012.) u svezi s dlankom 18. stavcima 5. i 6. Zakona o osiguravanju kvaljtele u manosti i
visokom obrazovarju (,,Narodne novine", br. 45109.), Strutno vijeie Odjela za lingvisriku na
V. redovitoj sjednici odrZanoj 6. oZujka 2014. doniiclojc:

POSLOVNIK
o radu Povjerenstva za kvalitetu Odjela za lingvistiku

I. OP.E ODREDBE

ilenak l.

Ovim Poslo\,'nikom uturaluje sc osnivanje, sasta\,'i nadil rada Povjerenstva za osiguravanje
kvalilete Odjela za lingvistiku Svcudilista u Zadru (u daljnjem tekstu Povjcrcnsrvo).
Djelokrug rada povjerensFa te konkretne aktivlosti i postupci za osiguravanje i
unaprjetliv:rnjc kvalitete rada na Odjelu odreduju se Prinrinikom za osiguravalle i
unaprjcdivanjc kvalitctc Odjela za lingvistiku Sveuiilii€ u Zadru.

elanak 2.

Rad Povjerenstva Odjela za lingvistiku Sveuiiliita u Zadm (u daljnjem tekstu Odjcl) odrcden
jc ovim Poslovnikom, kojeg donosi Srudno vijcde Odjela, i Poslovnikom Ureda za
osiguravanje kvalitctc, kojeg donosi Senat Sveudiliita.

II. OSNIVAN.IE I SASTAV PO!'JERENSTVA ZA OSIGUR{VANJE
KV,{LITETE

6lanak 3.

PovjerensNo se osniva odlukom Struinog vijeda Odjela, a biraju ga dlanovi Stiuinug vrjcL:a
Odjela.

ilanak 4.

Povjerenswo ima fti dlana,iice: jednog iz rcdova znansweno-nastavnog osoblja Odjeta, jcdnog
iz ledova suradnika, a moze imati i jcdnog dlalrticu iz rcdova studenata Odjela. ako nema
predlozcnika iz redova shldcnata, mjesto ie se popuniti iz redova znanstvcno-nastavnog
osoblja.

ilanak 5.

Clanovi i predsjednik/ica Povjerenstva biraju se na sjednici Stminog vijeia Odjela.
Predsjednik/ica Povjerenswaje ujedno i koordinator susrava za osiguravanje i unaprjetlivanje
kvalitete Odjcla-
Predsjednik/ica Povjerenstva ne moZe biti dlan/ica iz redova studenata.

tlanak 6.

Mandat dlanovtica PovjerensNa trajc 2 (dvije) godine od dana izbora. Svaki dlan/ica moze
biti viSe puta izabran za ilana Povjclcnsna.
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ehnak 7.

Posnrpak razrjesenja pojedinog ilana/ice ili cijelog Povjerenstva moie pokrenuti pruielnikr'ica
Odjela ili vedina ilanova Struanog vijeia Odjela. Postupak se provodi na sicdnici Strudnog
vijcia Odjela. kao jcdna od lodaka dncwog rcda Clanovi Povjefeustva mogu pokrcnuti
postupak razrjeSenja ina vlastiti zahtjcv.

III. RAD POVJERENSTVA

elanak 8.

Rad Povjerenstva odvija se na sjednicama koje se zakazuju na prijedlog predsjednika/ice
PovjerensNa. Iznimno, sjednicu r..oze zak \zati proacliik/ica Odjela ili bilo koji alan/ica
Povj$cnstva- Sjcdnicom predsjedava predsjednik/ica Povjcrmstva ili u izmmmm
sludajcvima, onaj koji je saziva.

ilanak 9-

Na poietlu sjednice predsjcdavaju6i utlrduje klorum i stavlja dnel'ni rcd na glasovanjc.
Kvonrrn potreban za donosenje odluka dini natpolovidna veiina ilanova Povjere[stva.

ehnak 10.

Clasovanje na sjednici je javto, osim u sludaju kad se Po\jercnstvo svojom odlukom odludi
za tajno glasovanje. Prijedlog za tajno glasovade moZe dati bilo koji dlan Povjerenswa.

ilanak 11.

O saddaju sjednice vodi se zapisnik kojeg vodi tajnik/ica Odjela ili osoba kojoj se na poietku
sjcdnicc, uz suglasnost dlanova Po\,jerenstva, dodijeli ta duiiost. Na podctku sjcdnice dlanovi
Povjerenstva mogu iznijeti primjedbe na zapislik s prcthodrc sjednice. Usvojeni zapisnik
potpisuju predsjednik/ica Povjerenstva i zapisniiar,4<a Popisani zapisnik iuva se u arhivi Odje]a-

ilanak 12.

Povjerenstvo se sastaje l1ajmanjejednom tijckoln svakog semestra. Sjednice se mogu odrzati i
prema potrebi ukoliko je nuzno poduzeti odgovitraju6e akivnosti vezane uz osiguranje
kvalitete m Odjelu.

ilanak 13.

I'rip€me za sjednicu Povjerenstva \.,rii predsjcdnihiica Povjerenstva u suradnji s tajnikonticom
Odjela- Clanovima Povjcrcnstva sc pozivi dostavljaju poltom i/ili eiektronskim putem s
prijedlogom tema sjed ce i svim potrebitim materijalima najmaojc 3 (ni) dam piije zakazanog
temina odriavanja sjednice. Clanovi Povjerenstva mogu dostaviti predsjedniku/ici Porjerenswa
p-ijedloge o izmjeni i dopuni tema sjednice ili ih predloiiri na snmoj sjednici.

ehnak 14.

Prema potrebi, u rnd Povjerenstva se rnogu ukljuditi i ostali zaposlenici Odjela ito se odluduje
na sjednicama Shxanog viicda Odiela. a na temelju zalrtjeva prcdsjednika/ice Povjcrcnsrva.
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Predsjednik/ica lovjerenstva na sjcdnici Soxinog vijeia Odjela moie zatraziri i sudjelovanjc
osoba izvan Odjela. Osobc koje nisu dlanovi Povjerenslva mogu sudjclovati u rasptavi. ali ne
i u donoSenju Odluka.

tlanak 15.

Za plovedbu dodije)jenih zadataka i realizaciju zakljudaka sa sjednica Povjerensrva odgovorni
su njegovi ilanovi. O raspodjeli zadataka shbi prcdsjcdnilr/ica Povjclcnstva, a za praienle
rada odgovoruojc Sfirdno vijeie Odjela.

itanak 16.

Svojim radom Povjcrenstvo je odgovomo Struanom vijeiu Odjcla. Altivrlosti i mlcrc
Povjerenswa sc provode i u skladu s dogovorom s Proiclnrkom Odlcla. ilanovi Povjerenswa
ko tinuirano izvjcSduju dlanove Strudnog povjerenstva Odjcla o reT.ultarima svojcga rada
vezanog za osiguravanje i unaprjeclenje kvalitete. Povjerenstvo izvje:auje Struano viJeie
Odjela o svakoj odrZanoj sjcdrrici. Na zahtjev dlanova Povierenstva. Proiehika Odjcla,
Stludnog vijeia Odjela ili osobc koja dokaze da ima pravni interes, Povjerenstvo r1a sjednici
daje vjerodostojno tumadcnjc svojih odJuka i aktimosti.

dlanak 1?.

Povjerenstvo ne mo;e samostahlo donositi odluke koje su po svom karakteru u nadlcinosti
Simdnog vijeia Odjela.

IV. Z,A.VRSNE ODREDBE

Clanak 18,

Odrcdbc ovog poslovnika obvczuju sve dlanov€ Povjetenstva. Predsjednik/ica Povjerelstva
odgovoran jc za primjel1u loslovnika.

abnak 19.

Poslovnik se donosi na sjcdnici Strudnog vijeia Odjela na prijedlog prcdsjednika/ice
Povjerelswa ili odjellrog PovjcreDika za osigulavanjc kvalitete.

Clanak 20.

Poslovnik se prema potrebi moZe mijenjati na sjednicama Stuanog vijeia Odjcla. na
prijedlog bilo kojeg dlana Povjercnstva. Prodelnika Odjela ili veiine dlanova Struinog vleie

ilanak 21.

Ovaj Poslo\Tik stupa na snagu danom donoienja.

h.K..f
Prodclnica Odjcla:
Doc. dr- sc. Maijana
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