Na temelju članka 3. Stavak 3. Pravilnika o sustavu osiguranja 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 Odjela za
ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru, na redovitoj sjednici održanoj 14.
veljače 2012., donijelo je:
PRAVILNIK
O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE NA ODJELU ZA EKOLOGIJU,
AGRONOMIJU I AKVAKULTURU SVEUČILIŠTA U ZADRU
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuju se cilj i svrha, područja vrednovanja te ustroj i djelovanje sustava
osiguravanja kvalitete na Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru
(dalje Odjel).
Članak 2.
Cilj osiguravanja kvalitete je postizanje najviše razine kvalitete u svim segmentima
znanstvenog i nastavnog te stručnog i administrativnog rada sustavnim i kontinuiranim
djelovanjem na uspostavljanju i poboljšavanju mehanizama osiguravanja kvalitete radi
zadovoljenja potreba i postizanja zadovoljstva svih dionika Odjela.
Članak 3.
Svrha sustava osiguravanja kvalitete je uspostava načela, kriterija i metoda osiguravanja
kvalitete sukladno Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete visokoga obrazovanja
u europskom prostoru, poštujući odredbe Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i
visokom obrazovanju, Statuta Sveučilišta i Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete
Sveučilišta u Zadru.
II. PODRUČJA OSIGURAVANJA KVALITETE
Članak 4.
Područja osiguravanja kvalitete na Odjelu su:
- nastavna djelatnost,
- znanstvena djelatnost,
- stručna djelatnost,
- doprinos društvu,
- informiranje javnosti,
- administracija.
III. USTROJ I DJELOVANJE
Članak 5.
Tijela odgovorna za sustav osiguravanja kvalitete na Odjelu su:

-

Pročelnik/ca i zamjenik/ca pročelnika/ce Odjela (u daljnjem tekstu Uprava),
Ured za osiguravanje kvalitete Sveučilišta,
Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete Sveučilišta,
Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta,
Povjerenstvo za kvalitetu Odjela,
Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava osiguravanje kvalitete Odjela,
Odjelni koordinator/ica za osiguravanje kvalitete.

U pojedinim područjima osiguravanja kvalitete iz članka 4. ovog Pravilnika sudjeluju i druga
tijela Sveučilišta u okviru svojih nadležnosti.
Članak 6.
Uprava Odjela odgovorna je za određivanje prioriteta, davanje smjernica i poticanje provedbe
postupaka osiguravanja kvalitete.
Uprava nadalje:
- osigurava djelotvornost postupaka unaprjeđenja kvalitete,
- potiče unapređenje internih mehanizama za osiguravanje kvalitete,
- predlaže Povjerenstvu za kvalitetu Odjela konkretne projekte i aktivnosti,
- potiče inovacije i razvoj nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti Odjela u svrhu
osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete Odjela,
- u suradnji sa Stručnim vijećem Odjela, nadzire rad Povjerenstva za kvalitetu Odjela.
Članak 7.
Povjerenstvo za kvalitetu Odjela (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) savjetodavno je tijelo
Odjela i osniva se odlukom Stručnog vijeća. Djelokrug, sastav i način rada Povjerenstva
uređuju se posebnim Poslovnikom kojega na prijedlog predsjednika/ice Povjerenstva donosi
Stručno vijeće Odjela. Povjerenstvo je organizacijski odgovorno Stručnom vijeću.
Članak 8.
Stručno vijeće Odjela bira predsjednika/icu Povjerenstva koji je ujedno i koordinator/ica
sustava osiguranja kvalitete na Odjelu. Koordinator/ica surađuje s Povjerenstvom za
osiguravanje kvalitete Sveučilišta, Povjerenstvom za unutarnju prosudbu Sveučilišta i s
Uredom za osiguravanje kvalitete Sveučilišta.
Članak 9.
Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava za osiguranje kvalitete Odjela imenuje Stručno
vijeće Odjela prema potrebama unutarnje i zahtjevima vanjske evaluacije. Povjerenstvo,
nakon obavljene prosudbe, izvješćuje Vijeće o rezultatima prosudbe, te u slučaju vanjske
evaluacije, izvješće dostavlja nadležnim tijelima i objavljuje na internetskim stranicama
Odjela.
Povjerenstvo za unutarnju prosudbu ima tri člana/ice: jednog iz redova znanstvenonastavnog osoblja, jednog iz redova suradnika/ica u nastavi i jednog iz redova studenata.
Predstavnike nastavnika/ica i suradnika/ica u nastavi imenuje Stručno vijeće. Dužnost

predstavnika studenata u Povjerenstvu obnaša predstavnik/ica studenata u Stručnom vijeću
Odjela.
IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
Ovaj Pravilnik donosi Stručno vijeće Odjela. Izmjene i nadopune ovog Pravilnika obavljaju se
istim postupkom kao pri njegovom donošenju.
Članak 11.
Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
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