
Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz 
obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na 
mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu. 
 

 

 

OBRAZAC 

sudjelovanja u savjetovanju s javnošću  

o prijedlogu (novog) Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu 

 

Naziv akta / dokumenta za koji se provodi savjetovanje:  

Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u zagrebu 

Nositelj izrade akta / dokumenta: Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu 

Početak savjetovanja: 13. ožujka 2018. 

 

Završetak savjetovanja: 13. travnja 2018. 

 

Podnositelj prijedloga i mišljenja 

(ime i prezime fizičke osobe odnosno naziv 

pravne osobe za koju se podnosi prijedlog i 

mišljenje) 

 

Fakultet prometnih znanosti 

Vukelićeva 4, Zagreb 

 

Ime i prezime osobe/a koja je sastavljala 

primjedbe i komentare ili osobe ovlaštene za 

zastupanje udruge, ustanove…. 

Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom 

Fakulteta prometnih znanosti, 

Izv. prof. dr. sc. Anita Domitrović, 

predsjednica Povjerenstva za upravljanje 

kvalitetom Fakulteta prometnih znanosti 

(u ime Povjerenstva)  

Načelni prijedlozi, mišljenja i komentari na 

predloženi nacrt općeg akta 

Pravilnik je poboljšan u odnosu na prethodni 

Primjedbe na pojedine članke s 

obrazloženjem 

(Ako je primjedaba više, prilažu se obrascu 

u wordu) 

Članak 6. novog Pravilnika: 

- 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 unaprijeđenja 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: 
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o 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.  

o 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. novog Pravilnika: 

- 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. 

Datum dostavljanja prijedloga, mišljenja i 

komentara 

13.04.2018. 

Jeste li suglasni da se ovaj obrazac s 

imenom/nazivom sudionika savjetovanja, 

objavi na mrežnoj stranici Sveučilišta u 

Zagrebu 

Jesam. 

 

Potpis 

 

 

 

 

Popunjeni obrazac s eventualnim prilogom zaključno do 13. travnja 2018. dostavite na 

e-adresu: jelena.djuran@unizg.hr 

mailto:jelena.djuran@unizg.hr

