Na temel.lu dlanka 9. Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete Sveudili5ta u Zadru (lipanj
2010.) u svezi s dlankom 18. stavcima 5. i 6. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i
visokom obrazovanju (,,Narodne novine", br. 45109.), Strudno vijeie Odjela za filozofrju na
siednici odrZanoj 20. 02.2012., donijelo je
POSLOVNIK O RADU POVJERENSTVA ZA
KVALITETU ODJEL AZA FILOZOFIJU
I. OPCE ODREDBE
dlanak

L.

Ovim Poslovnikom utvrduje se osnivanje, sastav, nadin i djelokrug rada Povjerenstva za kvalitetu
Odjela za filozofiju (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) te prava i duZnosti dlanova/ica Povjerenstva.

dlanak 2.

Rad Povjerenstva Odjela za filozofiju Sveudili5ta u Zadru (u daljnjem tekstu Odjel) odreden je
ovim Poslovnikom, kojeg donosi Strudno vijeie Odjela i Poslovnikom Ureda za osiguravanje
kvalitete, kojeg donosi Senat Sveudili5ta.

II. OSNIVANJE I DJELOKRUG RADA POVJERBNSTVA
dlanak 3.
Povjerenstvo se osniva odlukom Strudnog vijeia Odjela

i

ima ulogu savjetodavnog tijela

Strudnog vijeda.

dlanak 4.
Djelokrug rada Povjerenstva obuhva6a:
- poticanje Sirenja kulture kvalitete na Odjelu;
- sudjelovanje u definiranju standarda i kriterija kvalitete nastavnog, znanstvenog,
strudnog i administrativnog rada Odjela;
- razmatranje novih pristupa i oblika izvodenja i unaprjedivanja nastave;
- izradu i aiuriranje Prirudnika o osiguranju kvalitete Odjela;
- prikupljanje informacija o kvaliteti rada na Odjelu;
-razvrjarye institucijskih mehanizamazavrednovanje razliditih aspekata kvalitete rada;
- vodenje dokumentacije o svim aspektima osiguravanja kvalitete na Odjelu;
- reagiranje na nepravilnosti koje naru5avaju kvalitetu rada na Odjelu;
- sudjelovanje u izradi procedura kojima se regulira kvaliteta radana Odjelu.

III.

SASTAY POVJERENSTVA

dlanak

5.

Povjerenstvo u pravilu ima tri ili pet dlanova/ica iz redova zaposlenika Odjela u znanstvenonastavnom zvanju, suradnidkom zvanju, iz redova studenata/ica tejednog vanjskog dlana/icu.

Clanak 6.
dlanovi i predsjednik/ica Povjerenstva biraju se na sjednici Strudnog vijeia Odjela.
Predsjednik/ica Povjerenstva je ujedno i koordinator sustava za osiguravanje kvalitete Odjela.

dlanak

7.

Mandat izabranih dlanova/ica Povjerenstva traje 2 (dvije) godine od dana izbora. Svaki dlan/ica
moZe biti vi5e puta rzabran za (lana Povjerenstva.

dlanak 8.
prestati
ilanstvo u Povjerenstvu moZe
ukoliko dlan Povjerenstva neredovito prisustvuje
sjednicama, naru5ava ugled ili ometa rad Povjerenstva. Postupak razrje5enja pojedinog dlana/ice
ili cijelog Povjerenstva moLe pokrenuti prodelnik/ica Odjela ili ve6ina dlanova Strudnog vije6a
Odjela. Postupak se provodi na sjednici Strudnog vijeia Odjela, kao jedna od todaka dnevnog
reda. Clanovi Povjerenstva mogu pokrenuti postupak razrje5enja i na vlastiti zahtjev.
IV. RAD POVJERENSTVA
dlanak

9.

Povjerenstvo obavlja poslove iz svoje nadleZnosti na sjednicama. Sjednice saziva predsjednik/ica
Povj erenstva. Izn i mno, sj edn icu moLe zakazati prodelni k/ica Odj ela.

ilanak

10.

ilanak

11.

Sjednicom predsjedava predsjedniUica Povjerenstva ili u iznimnim sludajevima prodelnik/ica
Odjela. Predsjedavaju6i daje rijed sudionicima sjednice, a u sludaju remeienja reda na sjednici
moZe oduzeti rijed, izreci opomenu ili udaljiti sudionika sa sjednice. Mjera udaljenja sa sjednice
izvr5na je kad o njoj odludi Povjerenstvo.

Na podetku sjednice predsjedavajuii utvrduje kvorum i stavlja dnevni red na glasovanje. Kvorum
potreban za donoSenje odluka dini natpolovidna vedina dlanova Povjerenstva.

ilanak

12.

Glasovanje na sjednici je javno, osim u sludaju kad se Povjerenstvo svojom odlukom odludi za
tajno glasovanje. Prijedlogzatajno glasovanje moZe dati bilo koji dlan Povjerenstva.

tlanak

13.

O sadrZaju sjednice vodi se zapisnik kojeg vodi tajnik/ica Odjela ili osoba kojoj se na podetku
sjednice, uz suglasnost dlanova Povjerenstva, dodijeli ta duZnost. Na podetku sjednice dlanovi
Povjerenstva mogu iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice. O osnovanosti primjedbe
odluduje Povjerenstvo. Zapisnik se smatra usvojenim ako na njega nije bilo primjedbi ili ako su
iznesene primjedbe uvaZene. Usvojeni zapisnik potpisuju predsjednik/ica Povjerenstva i
zapisnidar/ka. Potpisani zapisnik duva se u arhivi Odjela.

Clanak 14.
Povjerenstvo se sastaje najmanje jednom tijekom svakog semestra

dlanak

ili po potrebi.

15.

Pripreme za sjednicu Povjerenstva vrSi predsjednik/ica Povjerenstva. ilanovi Povjerenstva
pozivaju se na sjednicu najmanje 3 (tri) dana prije zakazanog termina odrZavanja sjednice.
Clanovi Povjerenstva mogu dostaviti predsjedniku/ici Povjerenstva prijedloge o izmjeni i dopuni
tema sjednice ili ih predloZiti na samoj sjednici.

dlanak

16.

Prema potrebi, predsjednik/ica Povjerenstva na sjednice moi.e pozvati i druge osobe. Osobe koje
nisu dlanovi Povjerenstva mogu sudjelovati u raspravi, ali ne i u dono5enju Odluka.

tlanak 17.
O provedbi i realizaciji zakljudaka, te dodijeljenih zadataka sa sjednica Povjerenstva skrbi

predsjednik/ica Povjerenstva, a za njihovo praienje odgovorno je Strudno vijeie Odjela.

dlanak

je odgovorno

18.

Strudnom vije6u Odjela. Povjerenstvo izvje5iuje
Strudno vije6e Odjela o svakoj odrZanoj sjednici.

Svojim radom Povjerenstvo

ilanak

19.

Povjerenstvo ne moZe samostalno donositi odluke koje su po svom karakteru
Strudnog vijeia Odjela.

u

nadleZnosti

dlanak 20.
Na zahtjev dlanova Povjerenstva, Prodelnika Odjela, Strudnog vije6a Odjela ili osobe koja dokaZe
da ima pravni interes, Povjerenstvo na sjednici daje vjerodostojno tumadenje svojih odluka.

V. ZAVRSNE ODREDBE
dlanak 21.
Odredbe ovog poslovnika obvezuju sve dlanove Povjerenstva. Predsjednik/ica Povjerenstva
odgovoran je za primjenu Poslovnika.

(lanak22.
Poslovnik se donosi na sjednici Strudnog vijeda Odjela na prijedlog predsjednika/ice
Povjerenstva.

dlanak 23.
Poslovnik se prema potrebi moZe mijenj ati na sjednicama Strudnog vijeia Odjela, na prijedlog
bilo kojeg dlana Povjerenstva, Prodelnika Odjela ili vedine dlanova Strudnog vijeia Odjela.

tlanak24.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom dono5enja i javno je dostupan na internetskoj stranici
Odjela.

jela za filozofiju
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