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Na temelju članka 3. stavak 3. Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zadru 

(lipanj 2010.) u svezi s člankom 18. stavcima 5. i 6. Zakona o osiguravanju kvalitete u 

znanosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, br. 45/09.), Stručno vijeće Teološko-

katehetskog odjela na sjednici održanoj 16. siječnja 2014. donijelo je 
 

 
 

PRAVILNIK 

o sustavu osiguravanja kvalitete na  

Teološko-katehetskom odjelu 

 
 

1. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim pravilnikom propisuje se ustroj sustava osiguravanja kvalitete Teološko-katehetskog 

odjela Sveučilišta u Zadru (u daljnjem tekstu Odjel). 

 
Članak 2. 

 
Cilj osiguravanja kvalitete je sustavno unaprjeđivanje svih vidova znanstvenog, nastavnog, 

stručnog i administrativnog djelovanja u svrhu promicanja visokih standarda profesionalnog i 

stručnog  razvoja  svih  djelatnika/ca,  što  podrazumijeva  kontinuiranu  izgradnju  i 

unaprjeđivanje sustava osiguravanja kvalitete na Teološko-katehetskom odjelu Sveučilišta u 

Zadru. 
 

 
 

2. PODRUČJA UNAPRIJEĐIVANJA SUSTAVA OSIGURAVANJA KVALITETE 

Članak 3.  

Područja unaprjeđivanja sustava osiguravanja kvalitete su: 

- nastavna djelatnost 

- znanstvena djelatnost 

- izdavačka djelatnost 

- administracija 

- transparentnost djelovanja 

 
3. USTROJ I DJELOVANJE 

 
Članak 4. 

 
Stručna tijela sustava 

 

Sustav osiguravanja kvalitete na Odjelu provodi se djelovanjem: 
 

1.  Pročelnika/ce i zamjenika pročelnika/ce Odjela (u daljnjem tekstu Uprava) 

2.  Ureda za osiguravanje kvalitete Sveučilišta 

3.  Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Sveučilišta 



4.  Povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta 

5.  Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Odjela 

6.  Povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava za osiguravanje kvalitete Odjela 

7.  Odjelnih koordinatora/ca za osiguravanje kvalitete, ECTS, mobilnost te međunarodnu 

suradnju 
 

 

Članak 5. 
 

Uprava 
 

Uprava Odjela je odgovorna za određivanje prioriteta, davanje smjernica i poticanje provedbe 

postupaka  osiguravanja  kvalitete.  Uprava  Odjela  je  također  odgovorna  za  promicanje  i 

vođenje stalne brige o unaprjeđivanju kulture kvalitete na Odjelu. 
 

Uprava Odjela nadalje: 
 

- osigurava djelotvornost postupaka unaprjeđivanja kvalitete 

- potiče unaprjeđenje internih mehanizama za osiguravanje kvalitete 

- predlaže Povjerenstvu i odjelnim koordinatorima/cama konkretne projekte i aktivnosti 

- potiče inovacije i razvoj u svrhu osiguravanja i unaprjeđenja kvalitete 

 
Članak 6. 

 
Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete  

Teološko-katehetskog odjela 

 
Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete Odjela (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) savjetodavno 

je tijelo i osniva se odlukom Vijeća Teološko-katehetskog odjela (u daljnjem tekstu Vijeća). 

Mandat članova/ica Povjerenstva traje dvije (2) akademske godine. 

 
Članak 7. 

 
Djelovanje Povjerenstva za osiguravanje kvalitete 

Teološko-katehetskog odjela 
 

 
Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete Teološko-katehetskog odjela djeluje sukladno 

odredbama Poslovnika o radu povjerenstva za osiguravanje kvalitete Teološko-katehetskog 

odjela Sveučilišta u Zadru te sukladno odredbama Pravilnika Teološko-katehetskog odjela i 

Statuta Sveučilišta u Zadru. Postupci djelovanja razrađeni su u Priručniku za osiguravanje i 

unaprjeđivanje kvalitete Sveučilišta u Zadru. 

 
Članak 8. 

 
Sastav Povjerenstva za osiguravanja kvalitete 

 
Povjerenstvo ima pet (5) članova: 

1.  Jednog (1) člana iz redova znanstveno-nastavnog osoblja 

2.  Jednog (1) člana iz redova suradnika u nastavi i nastavnog osoblja 

3.  Jednog (1) člana iz redova studenata 

4.  Jednog (1) člana iz redova nenastavnog osoblja 

5.  Jednog (1) vanjskog dionika 
 

Predstavnike nastavnika i suradnika u nastavi te vanjskog dionika imenuje Vijeće na prijedlog 

članova Vijeća. Dužnost predstavnika studenata u Povjerenstvu u pravilu obnaša zamjenik 

predstavnika studenata u Stručnom vijeću Teološko-katehetskog odjela. Dužnost predstavnika 



nenastavnog osoblja u Povjerenstvu u pravilu obnaša tajnica Odjela. Članovi povjerenstva 

biraju  među  sobom  predsjednika  Povjerenstva  koji  je  ujedno  i  koordinator  osiguravanja 

kvalitete na Odjelu. Predsjednik Povjerenstva ne može biti iz redova studenata. 
 

Članak 9. 

 
Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava za osiguravanje kvalitete Odjela 

 
(1)       Stručno vijeće Odjela prema potrebama unutarnje i zahtjevima vanjske evaluacije 

imenuje Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava za osiguravanje kvalitete Odjela. 

Povjerenstvo nakon obavljene prosudbe izvješćuje Vijeće o rezultatima prosudbe te u slučaju 

vanjske evaluacije izvješće dostavlja nadležnim tijelima i objavljuje na internetskim 

stranicama Odjela 

(2) Povjerenstvo ima tri člana: jednog iz redova znanstveno-nastavnog osoblja, jednog iz 

redova suradnika u nastavi i jednog iz redova studenata 

(3)   Predstavnike nastavnika i suradnika u nastavi imenuje Stručno vijeće. Dužnost 

predstavnika studenata u Povjerenstvu obnaša zamjenik predstavnika studenata u Stručnom 

vijeću Odjela. 
 

 
 

4. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 10. 

Pravilnik donosi Stručno vijeće Odjela. Izmjene i dopune ovog pravilnika obavljaju se istim 

postupkom kao pri njegovom donošenju. 

 
Članak 11. 

 

Pravilnik stupa na snagu s danom donošenja. 
 

 
 

 
Pročelnik Teološko-katehetskog odjela 

 

       doc. dr. sc. Pero Vidović 
 
 
 
 
 
 
 


