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Na temelju članka  102, stavak 2. Statuta Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku,  Fakultetsko  vijeće na sjednici održanoj 09.06.2014. donijelo je  

 

 

POSLOVNIK 

 
 

POVJERENSTVA ZA OSIGURAVANJE I UNAPRJEĐIVANJE KVALITETE 

VISOKOG OBRAZOVANJA 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Povjerenstvo za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja (u daljnjem 

tekstu: Povjerenstvo) stalno je tijelo Fakultetskoga vijeća koje se bavi pitanjima kvalitete 

nastave na Fakultetu. 

 

II. SASTAV POVJERENSTVA 

 

Članak 2. 

 

(1) Povjerenstvo se sastoji od pet članova: predstavnika zaposlenika u znanstveno-nastavnim, 

nastavnim i suradničkim zvanjima; predstavnika studenata od kojih je jedan predstavnik 

studenata poslijediplomskog studija i predstavnik vanjskih dionika 

 

(2) Predsjednika povjerenstva, na prijedlog dekana, imenuje Fakultetsko vijeće, iz reda 

članova Povjerenstva. 

 

Članak 3. 

 

(1) Članove Povjerenstva iz redova nastavnika i asistenata bira Fakultetsko vijeće na prijedlog 

dekana.  

(2) Člana Povjerenstva iz redova studenata  bira Fakultetsko vijeće  na obrazloženi pisani 

prijedlog Studentskoga zbora Pravnom fakultetu. 

(3) Član Povjerenstva iz redova studenata može biti samo redoviti student Pravnog fakulteta. 

 

III. MANDAT  ČLANOVA POVJERENSTVA 

 

Članak 4. 

 

(1) Predstavnici nastavnika i predstavnici asistenata imenuju se za člana Povjerenstva na 

vrijeme od tri (3) godine, a predstavnik studenata na vrijeme od dvije (2) godine.  

(2) Isti član može biti ponovno biran.  

 

Članak 5. 

 

(1) Članstvo u Povjerenstvu za nastavnike i asistente prestaje završetkom mandata. 

(2) Članstvo u Povjerenstvu za studenta prestaje završetkom mandata ili završetkom studija. 

(3) Na mjesto studenta čije članstvo u Povjerenstvu prestaje završetkom studija Studentski 

zbor predlaže drugoga kandidata, kojeg potvrđuje Fakultetsko vijeće. 
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(4) U slučaju da Fakultetsko vijeće odbije kandidata, postupak se predlaganja ponavlja.  

(5) Predloženi član Povjerenstva ne može biti ista osoba. 

(6) Članstvo tako izabranoga člana u Povjerenstvu  prestaje istekom mandata zamijenjenoga 

člana Povjerenstva. 

 

IV. RAZRJEŠENJE ČLANOVA POVJERENSTVA 

 

Članak 6. 

 

(1) Član Povjerenstva može biti razriješen dužnosti prije isteka roka na koji je imenovan, ako:  

-  sam zatraži razrješenje,  

-  obrazloženi prijedlog za razrješenje podnese njegov predlagatelj ili 

-  nije aktivan u radu, ne prisustvuje sjednicama ili se ne pridržava donesenih odluka.   

(2) Odluku o razrješenju donosi Fakultetsko vijeće, koje na istoj sjednici imenuje drugog 

člana Povjerenstva.  
  

V. OVLASTI  POVJERENSTVA 

 

Članak 7. 

 

(1) Povjerenstvo organizira, koordinira i provodi postupke vrjednovanja i razvija unutarnje 

mehanizme osiguravanja i unaprjeđivanja i promicanja kvalitete Fakulteta. 

(2) Ovlasti Povjerenstva utvrđene su Pravilnikom o ustroju i djelovanju sustava za 

osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja. 

 

VI. RAD POVJERENSTVA 

 

Članak 8. 

 

(1) Povjerenstvo radi na sjednicama.  

(2) Sjednice Povjerenstva saziva i vodi predsjednik.  

(3) Dnevni red sjednica utvrđuje predsjednik Povjerenstva. 

(4) Predsjednik obvezan je sazvati sjednicu Povjerenstva na zahtjev najmanje dvaju članova 

Povjerenstva. 

(5) Po pozivu predsjednika Povjerenstva sjednicama mogu prisustvovati i drugi nastavnici 

Fakulteta, odnosno pozvane osobe izvan Fakulteta. 

(6) O radu sjednice vodi se zapisnik. 

 

Članak 9. 

 

(1) Povjerenstvo može odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova Povjerenstva.  

(2) Povjerenstvo donosi odluke javnim glasovanjem natpolovičnom većinom nazočnih 

članova.  

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
  

Članak 10. 

  

(1) Ovaj Poslovnik donosi Fakultetsko vijeće. 

(2) Izmjene i dopune ovoga Poslovnika donose se na istovjetan način na koji je Poslovnik 

donesen. 
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Članak 11. 

  

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.  

  

  

 

 

DEKAN 

  

  

           Prof. dr. sc. Igor Bojanić 

  

  

Klasa:  

Ur. broj:  

Osijek, 09. lipnja  2014. 

 

 

 

 


