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Temeljem članka 3. stavak 3. Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zadru
(lipanj 2010.), u svezi sa člankom 18., stavcima 5. i 6., Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine", br. 45/09), Stručno vijeće Odjela za povijest
Sveučilišta u Zadru na redovitoj sjednici održanoj 12. rujna 2011. donijelo je

PRAVILNIK
o sustavu osiguravanja kvalitete na Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim pravilnikom propisuje se ustroj sustava osiguravanja kvalitete Odjela za povijest
Sveučilišta u Zadru (u daljnjem tekstu: Odjel).
Članak 2.
Svrha sustava osiguranja kvalitete na Odjelu jest sustavno i kontinuirano unaprjeđivanje svih aspekata znanstvenog, nastavnog, stručnog i administrativnog rada u cilju promicanja
visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja svih sudionika u njegovu djelovanju. Cilj
sustava je stvaranje uvjeta za kontinuirano praćenje različitih indikatora kvalitete, te kreiranje
mjera za njihovo poboljšanje i unaprjeđenje. Sustav za osiguranje kvalitete Odjela za navedene aktivnosti izvršava se sukladno zakonskoj regulativi, odlukama Senata Sveučilišta u Zadru,
donesenim preporukama nadležnih nacionalnih i međunarodnih organizacija i agencija, te suradnjom i koordinacijom s drugim tijelima sustava osiguranja kvalitete Sveučilišta u Zadru.

II. PODRUČJA UNAPRIJEĐIVANJA SUSTAVA OSIGURAVANJA KVALITETE
Članak 3.
Područja unaprjeđivanja sustava osiguravanja kvalitete su:
- nastavna djelatnost,
- znanstvena djelatnost,
- stručna djelatnost,
- izdavačka djelatnost,
- doprinos društvu,
- administracija.

III. USTROJ I DJELOVANJE
Članak 4.
Tijela sustava
Sustav osiguravanja kvalitete na Odjelu provodi se djelovanjem:

-

Pročelnika/ce i zamjenika pročelnika/ce Odjela (u daljnjem tekstu: Uprava),
Ureda za osiguravanje kvalitete Sveučilišta,
Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Sveučilišta,
Povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta,
Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Odjela,
Povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava za osiguravanje kvalitete Odjela,
Odjelnih koordinatora/ca za osiguravanje kvalitete.

Članak 5.
Uprava
Uprava Odjela je odgovorna za određivanje prioriteta, davanje smjernica i poticanje
provedbe postupaka osiguravanja kvalitete te 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,
- u suradnji sa Stručnim vijećem Odjela (dalje: Stručno vijeće), nadzire rad Povjerenstva za osiguranje kvalitete Odjela.
Članak 6.
Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete Odjela za povijest
Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete Odjela (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) savjetodavno je tijelo i osniva se odlukom Stručnog vijeća. Sastav, način i djelokrug rada Povjerenstva te prava i dužnosti članova/ica uređuje se posebnim Poslovnikom kojega na prijedlog
predsjednika/ice Povjerenstva donosi Stručno vijeće. Povjerenstvo je organizacijski odgovorno Stručnom vijeću.
Članak 7.
Odjelni koordinator/ica za osiguranje kvalitete
Stručno vijeće bira predsjednika/icu Povjerenstva koji je ujedno i koordinator/ica sustava osiguranja kvalitete na Odjelu. Koordinator/ica surađuje s Povjerenstvom za osiguranje
kvalitete Sveučilišta, Povjerenstvom za unutarnju prosudbu Sveučilišta i s Uredom za osiguranje kvalitete Sveučilišta.
Članak 8.
Sastav Povjerenstva za osiguranje kvalitete
Povjerenstvo ima tri (3) člana:
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.
Predstavnike nastavnika i suradnika u nastavi imenuje Stručno vijeće. Dužnost predstavnika studenata u Povjerenstvu obnaša predstavnik/ica studenata u Stručnom vijeću.
Članak 9.
Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava za osiguranje kvalitete Odjela
(1) Stručno vijeće prema potrebama unutarnje i zahtjevima vanjske evaluacije imenuje
Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava osiguranja kvalitete Odjela. To Povjerenstvo, na-
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