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Izvješće o provedenom savjetovanju o Pravilniku o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu 
Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi 

Redni 
broj 

Sudionik 
savjetovanja 

Članak na 
koji se 
odnosi 
prijedlog/ 
mišljenje 

Tekst prijedloga/mišljenja Status prijedloga /mišljenja (razlog 
neprihvaćanja s obrazloženjem) 
 
 
 

OPĆE PRIMJEDBE - NAČELNI PRIJEDLOZI, MIŠLJENJA I KOMENTARI 

 
1. 

 
Fakultet 
prometnih 
znanosti 
(Povjerenstvo 
za upravljanje 
kvalitetom) 
 

 
Komentar 

 
Pravilnik je poboljšan u odnosu na 
prethodni. 
 

 
 

 
2.  

 
Tekstilno-
tehnološki 
fakultet 
(Povjerenstvo 
za upravljanje 
kvalitetom) 
 

 
Prijedlog 

 
Prijedlog Pravilnika o sustavu 
osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u 
Zagrebu predlažemo lektorirati. 

 
Prihvaća se. 
 

 
3. 

 
 
Tekstilno-
tehnološki 
fakultet 
(Povjerenstvo 
za upravljanje 
kvalitetom) 
 

 
 
 Prijedlog 

 
U cijelom dokumentu primijeniti isti 
termin umjesto sinonima: „neprekidno“, 
„kontinuirano“ ili „stalno“ unaprjeđenje. 
Sukladno ISO 9000 prijedlog je: trajno ili 
neprekidno. 

 
Prihvaća se. 
 
U cijelom tekstu Pravilnika riječ 
“kontinuirana“ zamjenjuje se riječju 
„neprekidna“ u odgovarajućem padežu. 
 

ČLANAK 6. 

 
4.  

 
 
Fakultet 
prometnih 
znanosti 
(Povjerenstvo 
za upravljanje 
kvalitetom) 
 

 
 
Čl. 6. 
 
 

 
Pod točkom 4. navodi se „priznavanje i 
certificiranje“; potrebno je pobliže 
objasniti na što se odnosi „priznavanje i 
certificiranje“ 
 
Točka 10. glasi „Periodičko vanjsko 
osiguravanje kvalitete“. Obzirom da se 
Članak 6. odnosi na područja unutarnjeg 
osiguranja i unaprjeđenja kvalitete, 
predlažemo preciznije definirati točku 
10., primjerice: „Rezultati periodičnih 
vanjskih vrednovanja te nadziranje 
usklađenosti s kriterijima i preporukama 
povjerenstva za vanjsko vrednovanje“ 
 
Predlažemo da se obrati pažnja na 
redoslijed točaka u nabrajanju područja 
unutarnjeg osiguravanja i unaprjeđenja 
kvalitete, kako bi se točke grupirale po 
kontekstu. Primjerice: 
- Točka 9. (Kontinuirano praćenje i 
periodička revizija studijskih programa) 
bolje bi pristajala iza točke 3. (Izrada i 
odobravanje studijskih programa), jer se 
obje točke odnose na studijske 
programe. 
 

 
Ne prihvaća se. 
 
Obrazloženje: U čl. 6. Pravilnika područja 
osiguravanja kvalitete navedena su u skladu s 
redoslijedom točaka prema ESG Standardima 
(točke 1. do 10.) te su dodana tri nova 
područja (točke 11. do 13.) u skladu s 
preporukama AZVO-a i Povjerenstva za 
unutarnju prosudbu Sveučilišta. 
 
U Priručniku za osiguravanje kvalitete 
Sveučilišta u Zagrebu pobliže će se razraditi 
sva područja osiguravanja kvalitete, 
uključujući i točku 4. 
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- Točke 3. i 4. se odnose na studente, 
točka 5. na nastavnike, zatim točka 6. na 
studente. Predlažemo točku 6. (Resursi 
za učenje i podrška studentima) 
zamijeniti s točkom 5. (Nastavno 
osoblje), kako bi se točke 3., 4. i 5. 
odnosile na studente. 

ČLANAK 18. 

 
5.  

 
Fakultet 
prometnih 
znanosti 
(Povjerenstvo 
za upravljanje 
kvalitetom) 

 
Čl. 18. 
 
 
 
 

 
U paragrafu (1) navodi se Povjerenstvo za 
unutarnju prosudbu, koje imenuje 
Rektor. Predlažemo dodati jeli 
Povjerenstvo stalno tijelo, ili se formira 
po planu rada i potrebi, na koji period, 
tko može biti član Povjerenstva, i slično. 
 

 
Ne prihvaća se. 
 
Obrazloženje: Navedeno će se pobliže 
razraditi u Priručniku za osiguravanje 
kvalitete Sveučilišta u Zagrebu.  

 


