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Na temelju dlanka 9. Pravilnika o sustar,-u osiguravanja kvalitete Sveudilidta u Zadnr (lipanj
?010) u svezi s dlar:kour 18. st. 5. i 6" Zakona o osipluavaqju kvalitete u enanosti i visokon:

obrazovanju ("Narodne rrovine",

br.

4-5/09), Strudno

vijeie Odjela za hrizam

i

komunikacijske znaqosti SveudiliSta u Zadru na XlV. redovitoj sjednici odr-Zanoj 17" prosinca
2010. douijelo je:

POSLOVNIK O R{DU POVJERENSTVA ZA
ODJELA
KVALITETU
ZA TURIZABI I KON{ITNIIiACIJSKtr ZIVANOSTI

I. OPCE ODREBBE

flannk

1.

sastav, nadin i djelokrug rada Povjererrstva za
osiguravanje kvalitete Odjela za turizam i kouirurikacijska zna.nosti Sveuciliita u Zadnr (u
daljnjem tekstu Povjereustvo) te prava i dufrrosti Elanova Povjorenstva.

Ovitr Poslovnikorn utvrcluje se osuivanje,

ttanak

2.

Rad Povjerensfv-a Odjela za truizam i komunikacijske zna:rosti Sveudiii$ta t Zaclnr (u
daljnjeur tekstu Odjel) odledon je oviru Poslovnikom, kojeg donosi Strntno vijece Odjela i
Poslovnikom Ureda za osigulavaqje kvalitete, kojeg donosi Senat Sveudili3ta.

II" OSNIVANJE I DJELOKRUG RADA POVJERENSTVA
Clanak 3.
Povjereustvo se osniva odlukorn Shriuog vijeia Odjela i irna ulogu savjetodavaog tijela
Strudnog vijeia. Sastav Povjerenstva. odreden je Pravilnikom o sustavu osigruavanja kvalitete
na Odjelu.

ilanak

4.

Djeloknrg ratla Povi erenstva obuhvaia:
- poticanje Sireuja kultute kvalitete na Odjelu,
- sucljelovanje u definilanju statdarda i kliterija kvalitete nastavnog, znanstvenog, stnrdnog i
adminisfrativnog rada Ocljela,
- razruah'ar{e novih pristupa i oblika izvodenja i unaprjeclivatja nastave,
- izradu i aZuriranje Prinrduika o osipuanju kvalitete Odjela,

- pnkupljanje

itfbnnacija o kvaliteti rada na Ocljelu,
- razvijanje institucijskih urehanizama za vrjednovanje razliditilr aspekata kvalitete rada,
- vodenje dokumentacije o svim aspektiua osigprravalja kvalitete ua Ocljelu,

la uepravilnosti koje naru$avaju kvalitetu lada na Odjelu,
- sudjelova:rje u izradi postupaka kojima se regulira kvaliteta rada na Odjelu.
- reagirauje

III. RAD POYJEREI{STVA
elanrk

5-

Rad Povjerenstva odvija se kroz aktivnosti predvidene Primdnikorn za osiguravanje i
ruraprjedivanja sustava kvalitete rra Odjelu, kao i na sjednicarna koje se zakazqju na prijedlog
predsjeclnika Por,jerensha najm*nje jednoru u serneshrr tijekoln akademske godine. Sjednice
se mc)€ru orh'Zati i elektr-crnidkirn putern ako nije potrebna tajnost glasovmja.
elanqk

6.

Predsjednik je obvezan sazvati sjednicu Povjerensfva na zahtjev najrna:rje dvaju dlanova
Povjerenstva ili na zalrtiev Prodeinik* Ocljela"

tlanak

7.

Priprerne za sjectuicu Povjerenstva ,nr$i predsjedaik Povjeremtva. ilanovirna Povjerensfva
elektronidkom poStom dostavljaju se pozivi s priiedlogom terua sastanka i potrebnim
nraterijalirua tajrnanje dva daua prije zaliazanog ter:uirra odr2avauja sastauka Povjerenstva.
Clariovi Povjerenstva se elektronidkirn pntem odihrju o todkarna clnevnog reda, a moglr
dostaviti prijedloge o izrnjeni i dopuni tenra sastanka ili ih predloZiti na samom sastanku.

dlanak 8.
Dnevni red sjednica utvrduje preclsjednik Povjeretstva. Na podetku sjednice predsjedavajuii
rrtvrduje kvomnr i stavlfa dnevni red na glasovanje. Kvoruur potreban za dono$enie odluka
dini uatpolovidna veiina dlanova Por,jererrstva, a odluke se douose natpolovitnom veiilom
glasova lazodnih iianova Povj erenstva.

elanak

9.

Sjed*ice vodi predsjednik Povjeretsh,n i osigulavan uonnalan tijek odvijanja sjedrrice. O raclu
sjednice vodi se zapisnik kojeg vodi tajuica Odjela ili osoba kojoj se na podetku sjertnice, uz
suglasnost dlanova Povjerenstva, dodrjeli ta duZnost. Zapisnik potpisuje preilsjeclnik
Povjerenstva i dostavlja se svim dlanovit:a Povjerenslv*a.

Clanak 10.

Po pozivu predsjednika Por,jerenstva sjednica$la ulogu prisustvovati i clmgi nastavnici
Odjela, odnosrro pozvalre osobe izvan Odjela, koje mogu sudjelovati u raspravi, ali ue i n
dono$enju odluka.

elanak

11-

Svojirn radonr Povjerenstvo je odgovouro Strudliorrr vijeiu Odjela. Por,jererrstvo izvjesiuje
Strudno vijeie Odela o svakoj odlZanoj sjednici. O provedbi i realizaciji zakljudaka, te
dodijeljenih zadataka sa sas{anaka Povjerenstva skrbi prerlsjednik Povjerenstva, a za njihovo
izvr$avanje i praienje rreposredrro je odgovor:ro Shudric vijeie Odjela.

dlanak

12"

Na zahtjer,' dlanova Fovierenstva, Prodelnika Odjela, Stuuduog vijeria Odjela ili osobe koja
dokaZe da ima pravni interes, Povjerenstvo na sjednici claje vjerodostojrro huuadenje svojih
odluka.

V. ZAVRSNE ODREBBE

tlanak

13-

Odredbe ovog poslovnika obvezu.jn sve dlauove Povjerenstva. Predsjednik Povjerenstva
odgovoran je za prtnjemr Poslor,rrika.

dlanak 14.

Poslovnik se donosi na sjeduici Stnrduog vijeia Odjela

ra

pnjedlog predsjednika

Povjerenstva.

elanak

15.

Poslovnik se prema potrebi mole urijenjati na sjednicarna SfnrCnog vijed.a Odjela, na plijedlog
bilo kojeg dlana Povjerenstva, Prodelnika Odjela ili veiine dlanova Stnrdnog vijeia Odjela.

ilanak

16.

Ovaj Poslovnik stupa il.a sna[ril danorn dono$enja i javno je doshrpa:r na intemetskoj stranici
Odjela.

Odjela
rurikacijske

f. dr. sc.

ovlc

