
Na temelju čl. 18. st. 5. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) 

i čl. 17. st. 1. Statuta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu donosi 

PRAVILNIK  

O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE NA PRAVNOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom uređuju se cilj, svrha, područja vrednovanja te ustroj i djelovanje sustava 

osiguravanja kvalitete na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Fakultet), ustroj 

i djelovanje Povjerenstva za upravljanje kvalitetom (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) te područja 

unutar kojih se provode mjere i aktivnosti osiguravanja kvalitete na Fakultetu.   

Članak 2. 

Cilj sustava osiguravanja kvalitete je izgradnja mehanizama za promicanje i postizanje najviše razine 

kvalitete u nastavi, istraživanju, znanosti, stručnim te administrativnim djelatnostima na Fakultetu.   

Članak 3. 

(1) Svrha sustava osiguravanja kvalitete jest uspostava načela, kriterija i metoda osiguravanja 

kvalitete u skladu sa zakonom, aktima Sveučilišta u Zagrebu, drugim propisima te europskim 

standardima u području osiguravanja kvalitete.   

(2) Sustav osiguravanja kvalitete uspostavlja se i djeluje u skladu s načelima javnog interesa, poticanja 

izvrsnosti i inovacije, efikasnosti, transparentnosti te promicanja kulture kvalitete, odgovornosti i 

suradnje.    

Članak 4. 

(1) U stvaranju i razvoju sustava osiguravanja kvalitete sudjeluju i rezultate njegovog rada koriste 

unutarnji i vanjski dionici u obrazovnom procesu, znanstveno-istraživačkom i stručnom radu 

Fakulteta.   

(2) Unutarnji dionici su svi studenti i zaposlenici Fakulteta.   

(3) Vanjski dionici su pravne i fizičke osobe vezane uz djelatnosti Fakulteta, na način da doprinose 

unapređenju sustava za osiguravanje kvalitete u postupcima vrednovanja, nastave, istraživanja, 

definiranja ishoda učenja te drugim područjima osiguravanja kvalitete.     

II. PODRUČJA OSIGURAVANJA KVALITETE 

Članak 5. 

Područja osiguravanja kvalitete na Fakultetu su:   

1. Pravila i postupci osiguravanja kvalitete Fakulteta;   

2. Primjena sustava u svim razinama vanjske i unutarnje provjere kvalitete;   

3. Studijski programi;   

4. Nastavnički rad i ocjenjivanje nastavnika;   



5. Studentski rad i ocjenjivanje studenata;   

6. Resursi za učenje i potporu studentima;  

 7. Resursi za obrazovnu, znanstveno-istraživačku i stručnu djelatnost;   

8. Znanstveno-istraživačka djelatnost;   

9. Stručna djelatnost;   

10. Međunarodna suradnja i mobilnost;   

11. Informacijski sustav Fakulteta;   

12. Javnost djelovanja.    

III. USTROJ I DJELOVANJE SUSTAVA OSIGURAVANJA KVALITETE 

Članak 6. 

(1) Tijela Fakulteta odgovorna za sustav osiguravanja kvalitete su Fakultetsko vijeće,  dekan i 

Povjerenstvo.   

(2) Članove Povjerenstva iz st. 1. ovog članka bira Fakultetsko vijeće.     

Članak 7. 

(1)  Povjerenstvo je savjetodavno i stručno tijelo Fakultetskog vijeća i dekana.    

(2)  Povjerenstvo čini jedanaest (11) članova.    

(3) Članovi Povjerenstva su:  

- jedan od prodekana koji je po funkciji predsjednik povjerenstva;   

- pet (5) predstavnika zaposlenika u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim 

zvanjima;  

- dva (2) predstavnika studenata od kojih je jedan predstavnik studenata poslijediplomskog 

studija;  

- jedan (1) predstavnik stručnih službi; 

- dva (2) predstavnika vanjskih dionika.    

 

(4) Mandat predsjednika i članova povjerenstva traje koliko i mandat dekana i prodekana, a  može se 

ponoviti.   

Članak 8. 

Nadležnosti Povjerenstva su:   

1. Poticanje razvojnih programa s ciljem osiguravanja kvalitete, u skladu sa fakultetskim, sveučilišnim, 

nacionalnim i međunarodnim standardima;  

2. Predlaganje upravnim tijelima Fakulteta mjera za osiguravanje kvalitete u pojedinim područjima;  

3. Planiranje i provedba procesa unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete u skladu sa odlukama 

Fakulteta; 

4. Praćenje i poticanje uključenosti studenata i ostalih dionika u proces osiguravanja kvalitete;  



5. Praćenje učinkovitosti sustava za osiguravanje kvalitete;  

6. Obavljanje i drugih poslova u skladu sa odlukama Fakulteta.      

Članak 9. 

(1) Povjerenstvo predlaže godišnji plan aktivnosti u području osiguravanja kvalitete Fakultetskom 

vijeću koji se po usvajanju dostavlja Uredu za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu.   

(2) Povjerenstvo podnosi godišnje izvješće o svom radu Fakultetskom vijeću. Fakultetsko vijeće i 

dekan mogu zahtijevati od Povjerenstva podnošenje posebnog izvješća o pojedinom pitanju iz 

djelokruga Povjerenstva. Povjerenstvo može i na vlastitu inicijativu izraditi posebno izvješće.   

(3) Preslika godišnjeg izvješća, uz priloženu odluku Fakultetskog vijeća kojom se prihvaća godišnje 

izvješće, dostavlja se Uredu za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu.     

Članak 10. 

(1) Povjerenstvo obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama. Sjednice Povjerenstva saziva i 

vodi predsjednik Povjerenstva.    

(2) Redovite sjednice Povjerenstva održavaju se najmanje četiri puta godišnje, a izvanredne prema 

potrebi. Iznimno, Povjerenstvo sjednice može održati elektroničkim putem.    

(3) Povjerenstvo može pravovaljano odlučivati kada je sjednici nazočna većina članova Povjerenstva. 

Povjerenstvo donosi odluke javnim glasovanjem natpolovičnom većinom nazočnih članova, a ukoliko 

je broj glasova izjednačen, odlučujući je glas predsjednika.   

(4) Dekan može svojom odlukom ustrojiti posebne radne skupine radi obavljanja poslova iz 

nadležnosti Povjerenstva, kada je to potrebno radi njihovog povećanog opsega. Voditelj tako 

ustrojene radne skupine je član Povjerenstva u znanstveno-nastavnom zvanju.     

Članak 11. 

(1) Član Povjerenstva će biti razriješen dužnosti prije isteka roka na koji je imenovan ukoliko:   

- prestane obnašati dužnost na osnovi koje je imenovan članom Povjerenstva,   

- sam zatraži razrješenje,   

- ne sudjeluje u radu Povjerenstva ili se u svojem djelovanju ne pridržava odluka   

Fakultetskog vijeća i Povjerenstva te propisa mjerodavnih za sustav osiguravanja kvalitete.    

 

(2) Odluku o razrješenju člana Povjerenstva donosi Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana. 

Predsjednik Povjerenstva može predložiti dekanu pokretanje postupka razrješenja.    

(3) U slučaju razrješenja člana Povjerenstva, Fakultetsko vijeće imenuje novog člana kojemu mandat 

traje do isteka tekućeg mandata Povjerenstva.         

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 12. 

Ovaj će se Pravilnik javno objaviti na mrežnim stranicama Fakulteta odmah po stupanju na snagu.   

Članak 13. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana donošenja na Fakultetskom vijeću.    


