
POSLOVNIK 
POVJERENSTVA ZA OSIGURAVANJE KVALITETE 

 
(pročišćeni tekst) 

 
I. Opće odredbe 

 
Članak 1. 

     Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) stalno je tijelo 
Fakultetskog vijeća koje se bavi pitanjima organizacije i kvalitete nastave na Fakultetu. 
 
II. Sastav povjerenstva 

 
Članak 2. 

     Povjerenstvo je sastavljeno od po jednog predstavnika odsjeka, samostalnih katedara i 
centara Filozofskog fakulteta u nastavničkom zvanju i troje studenata, od kojih jednoga biraju 
studenti s posebnim potrebama.   
     Članovi povjerenstva iz sastava nastavnika po funkciji su prodekan za nastavu i prodekan 
za studijske programe i cjeloživotno učenje. 
 

Članak 3. 
     Članove Povjerenstva iz redova nastavnika bira Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana.  
     Članove Povjerenstva iz redova studenata  bira Fakultetsko vijeće  na obrazloženi pisani 
prijedlog Studentskog zbora Filozofskog fakulteta. 
     Član Povjerenstva iz redova studenata može biti samo redoviti student Filozofskog 
fakulteta. 

 
Članak 4. 

     Mandat koordinatora i članova Povjerenstva traje dvije godine, a može se produžiti za 
najviše jedan mandat. 

 
Članak 5. 

     Članstvo u Povjerenstvu za nastavnike prestaje završetkom mandata. 
     Članstvo u povjerenstvu za studente prestaje završetkom mandata ili završetkom studija. 
     Na mjesto studenta čije članstvo u Povjerenstvu prestaje završetkom studija Studentski 
zbor predlaže drugog kandidata, kojeg potvrđuje Fakultetsko vijeće. 
     U slučaju da Fakultetsko vijeće odbije kandidata postupak predlaganja se ponavlja. 
Predloženi član Povjerenstva ne može biti ista osoba. 
     Članstvo tako izabranog člana u Povjerenstvu  prestaje s istekom mandata čitavog 
Povjerenstva. 

 
Članak 6. 

     Članstvo u Povjerenstvu može prestati ukoliko član Povjerenstva neredovito prisustvuje 
sjednicama, narušava ugled ili ometa rad Povjerenstva. 
     Odluku o prestanku članstva donosi dekan, na zahtjev koordinatora Povjerenstva. 
 
 
 
 
 



III. Ovlasti i rad Povjerenstva 
 

Članak 7. 
     Povjerenstvo raspravlja o pitanjima organizacije, provedbe i kvalitete nastave i drugih 
dijelova studijskog procesa u cjelini na Fakultetu, donosi preporuke koje se upućuju na 
usvajanje Fakultetskom vijeću ili Dekanskom kolegiju. 
     Na zahtjev dekana, prodekana za nastavu ili Fakultetskog vijeća Povjerenstvo se, u slučaju 
potrebe bavi organiziranjem i provedbom specifičnih poslova u funkciji poboljšanja nastave 
ili podizanja njezine kvalitete. 

 
Članak 8. 

     Sjednice Povjerenstva saziva i vodi koordinator  Povjerenstva. 
     Osim članova Povjerenstva sjednicama prisustvuje i zapisničar. 
     Po pozivu koordinatora Povjerenstva sjednicama mogu prisustvovati i drugi nastavnici 
Fakulteta, odnosno pozvane osobe izvan Fakulteta. 

 
Članak 9. 

     Dnevni red sjednica utvrđuje koordinator Povjerenstva. 
     Odluke Povjerenstva donose se većinom glasova. 
 
IV. Završne odredbe 
 

Članak 10. 
     Ovaj Poslovnik stupa na snagu  danom donošenja. 
 
 
 

Dekan: 
 

Dr. sc. Damir Boras red.prof. 
 
 
 
 
 

Klasa: 012-01/11-01/1 
Ur.broj. 3804-850-12-4 

Zagreb, 05. srpnja 2012. 
 
 
 

 
 


