Na temelju članka 25. Statuta Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
(Fakultet) te sukladno Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i
Pravilniku o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetsko vijeće Fakulteta na
182. redovitoj sjednici održanoj dana 27. listopada 2014. godine donijelo je

PRAVILNIK
O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I
TEHNOLOGIJE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se ustroj sustava za osiguravanje kvalitete, osnovni postupci u sustavu
osiguravanja kvalitete, područja osiguravanja kvalitete, te ustroj, djelovanje i način rada
Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u
Zagrebu (Povjerenstvo).
Članak 2.
Cilj ustroja sustava za osiguravanje kvalitete je izgradnja institucijskog mehanizma za sustavno
vrjednovanje i koordiniranje inicijativa i razvojnih programa potrebnih za promicanje kvalitete i
postizanje njene najviše razine u obrazovnim i znanstvenim aktivnostima te stručnim i
administrativnim djelatnostima Fakulteta.
Članak 3.
Ustroj i standardi djelovanja sustava osiguravanja kvalitete podliježu načelima i kriterijima
vrjednovanja učinkovitosti.
U sustavu vrjednovanja uvažavaju se posebnosti pojedinih područja znanosti i razina visokog
obrazovanja.
Sustav osiguravanja kvalitete uvodi se, dokumentira, primjenjuje i održava u svim aspektima
cjelokupnog djelovanja Fakulteta i kroz sve normativne akte uzimajući u obzir Standarde i smjernice
za upravljanje kvalitetom visokoga obrazovanja u europskom prostoru.
Članak 4.
Sudionici i korisnici sustava osiguravanja kvalitete na Fakultetu su svi unutarnji i vanjski dionici u
obrazovnom procesu, znanstveno-istraživačkom i stručnom radu.
Unutarnji dionici su studenti, nastavnici, suradnici, administrativno, tehničko i pomoćno osoblje
zaposleno na Fakultetu.
Vanjski dionici su pravne i fizičke osobe vezane uz temeljnu misiju i djelatnosti Fakulteta kao što su
druge obrazovne ustanove, instituti, gospodarstvo, lokalna i državna uprava te studenti sa završenim
studijem Fakulteta.
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Članak 5.
Osnovni postupci u sustavu osiguravanja kvalitete su:
- uspostavljanje ciljeva i procesa potrebnih za ostvarivanje rezultata u skladu sa zahtjevima
dionika te politikama Fakulteta;
- primjena uspostavljenih procesa;
- praćenje i mjerenje procesa s obzirom na politike, ciljeve i zahtjeve te izvještavanje o
rezultatima;
- poduzimanje radnji za neprekidno poboljšavanje provedbe procesa.

II. PODRUČJA OSIGURAVANJA I UNAPRJEĐENJA KVALITETE
Članak 6.
Područja osiguravanja i unaprjeđenja kvalitete na Fakultetu su:
- razvoj i primjena pravila i postupaka u trajnom osiguravanju i promicanju kvalitete svih
područja djelovanja Fakulteta,
- predlaganje, izrada, upravljanje kvalitetom, unutarnje i vanjsko vrjednovanje studijskih
programa,
- vrjednovanje studentskog rada i ocjenjivanja studenata,
- resursi za učenje i potpora studentima,
- osiguravanje kvalitete nastavnika,
- znanstveno-istraživačka i stručna djelatnost,
- mobilnost i međunarodna suradnja,
- resursi za nastavnu, znanstveno-istraživačku i stručnu djelatnost,
- administrativno-tehnički resursi,
- informacijski sustav,
- javnost djelovanja.

III. USTROJ I DJELOVANJE SUSTAVA OSIGURAVANJA KVALITETE
Članak 7.
Tijela provedbe sustava osiguravanja kvalitete na Fakultetu su Fakultetsko vijeće, dekan i
Povjerenstvo.
Tijela iz prethodnog stavka odgovorna su za upravljanje kvalitetom na svim područjima djelovanja
Fakulteta.
Povjerenstvu u radu u sustavu osiguravanja kvalitete na Fakultetu pomažu sljedeća tijela:
Povjerenstvo za strategiju razvoja Fakulteta, Izborno povjerenstvo, Povjerenstvo za promicanje
imena Fakulteta, Etičko povjerenstvo, Povjerenstvo za nastavu, Povjerenstvo za e-učenje, Vijeće
doktorskog studija, Vijeće specijalističkog studija, Povjerenstvo za sustavnu recenziju studijskih
programa, Povjerenstvo za međunarodnu suradnju, Povjerenstvo za prostorno planiranje,
povjerenik za završne radove, povjerenik za diplomske radove, ECTS koordinator, ISVU koordinator,
te ostala povjerenstva, odbori, povjerenici i koordinatori.
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Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Fakulteta
Članak 8.
Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Fakulteta i ostala tijela iz članka 7. koja djeluju na Fakultetu
u okviru sustava osiguravanja kvalitete imenuju se odlukom Fakultetskog vijeća.
Sastav i način rada Povjerenstva za upravljanje kvalitetom utvrđuju se ovim Pravilnikom.
Povjerenstvo ima slobodu prilagodbe postupaka sustava osiguravanja kvalitete sukladno potrebama
Fakulteta.
Sastav Povjerenstva
Članak 9.
Povjerenstvo ima pet članova, tri iz reda nastavnika, jednog predstavnika administrativnog,
tehničkog i pomoćnog osoblja, te jednog predstavnika studenata.
Povjerenstvo koordinira rad ostalih tijela u okviru sustava osiguravanja kvalitete.
Mandat članova Povjerenstva traje dvije godine.
Rad Povjerenstva
Članak 10.
Povjerenstvo obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama koje saziva predsjednik
/predsjednica Povjerenstva.
Povjerenstvo se sastaje u pravilu jednom u semestru ili češće ukoliko se ukaže potreba.
Povjerenstvo može donijeti poslovnik o svojem radu.
Na sjednicama Povjerenstva sudjeluju i predstavnici tijela iz čl. 7., st. 3. ovog Pravilnika kada se
raspravljaju pitanja iz njihove nadležnosti.
Nadležnost
Članak 11.
Povjerenstvo u suradnji s dekanom organizira, koordinira i provodi postupke vrjednovanja i razvija
unutarnje mehanizme osiguravanja i unaprjeđenja kvalitete Fakulteta, posebice s obzirom na
sljedeće elemente:
- samovrjednovanje,
- razvijanje indikatora/pokazatelja kvalitete,
- sudjelovanje studenata u praćenju kvalitete provedbe studijskih programa,
- istraživanje uspješnosti studiranja,
- istraživanje kompetentnosti nastavnog osoblja,
- usavršavanje sveučilišnih nastavnika,
- razvoj programa cjeloživotnog obrazovanja,
- usavršavanje administrativnog i tehničkog osoblja,
- unaprjeđenje nastavne djelatnosti,
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-

praćenje razine općih i specifičnih kompetencija studenata ostvarenih na studijskim
programima,
definiranje i sistematizaciju radnih mjesta i dr.

Povjerenstvo u suradnji s Odborom za upravljanje kvalitetom i Uredom za upravljanje kvalitetom
Sveučilišta u Zagrebu te unutarnjim i vanjskim dionicima:
- planira strategiju razvoja i unaprjeđenja kvalitete cjelokupne djelatnosti Fakulteta,
- provodi program procjene i postupak unaprjeđenja kvalitete Fakulteta,
- koordinira provedbu projekata za profesionalni i stručni razvoj kadrova Fakulteta.
Planiranje i izvještavanje
Članak 12.
Povjerenstvo predlaže Fakultetskom vijeću plan aktivnosti u području osiguravanja kvalitete.
Povjerenstvo podnosi izvješće o svom djelovanju Fakultetskom vijeću jednom godišnje.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Ovaj Pravilnik objavljuje se na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Fakulteta i stupa na snagu
osmog dana od dana objave.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika stavlja se van snage Pravilnik o ustroju i načinu rada sustava za
upravljanje kvalitetom Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu usvojen
na 123. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća 12. svibnja 2008. godine.

Dekan
Prof. dr. sc. Bruno Zelić, v.r.

Ovaj Pravilnik objavljen je dana 29. listopada 2014. i stupio je na snagu dana 6. studenog 2014.

Klasa: 003-05/14-02/07
Ur. broj: 251-373-1/5-14-01
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