
Na temelju članka 18. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom 
obrazovanju (NN 45/09) i članka 26. st. 8. Statuta Zagrebačke škole ekonomije i 
managementa (dalje u tekstu ZŠEM), dekan ZŠEM-a donosi  

POSLOVNIK O RADU POVJERENSTVA ZA 
UNUTARNJU PROSUDBU SUSTAVA 

OSIGURAVANJA KVALITETE 
Članak 1. 

Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava za osiguravanje kvalitete (dalje u 
tekstu: Povjerenstvo) radno je tijelo Odbora za kvalitetu koje procjenjuje učinkovitost 
sustava osiguravanja kvalitete na ZŠEM-u te koliko je sustav osiguravanja kvalitete 
u skladu s ESG standardima. Procjenu učinkovitosti sustava Povjerenstvo radi 
slijedeći upute Priručnika za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete ZŠEM-a. 
 
Osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja je kontinuirani, stalni 
proces koji se odvija kroz planirane aktivnosti i postupke te između ostalog i kroz 
postupak unutarnje prosudbe. 

Članak 2. 

Povjerenstvo ima u pravilu pet (5) članova od kojih je svaki predstavnik jedne interesne 
skupine: nastavnika – zaposlenika u znanstvenom i/ili nastavnom zvanju, asistenata, 
administrativnih službi, studenata i vanjskih interesnih skupina. 	

Članovi Povjerenstva nisu izravno uključeni u rad Odbora za kvalitetu. 	

Članove Povjerenstva imenuje dekan odlukom na prijedlog Odbora za kvalitetu. 

Članovi Povjerenstva biraju između sebe predsjednika Povjerenstva. 

Članak 3. 

Članovi Povjerenstva održavaju radne sastanke te nakon sastanka sastavljaju završno 
Izvješće u roku od 45 dana od inicijalnog sastanka.  

Članak 4. 

Radne sastanke Povjerenstva saziva i priprema predsjednik Povjerenstva. 

Na inicijalnom radnom sastanku vrši se podjela zaduženja između članova 
Povjerenstva. 

Radni sastanci mogu se održavati i elektroničkim putem. 

 

Članak 5. 



Članovi Povjerenstva imaju pravo i dužnost sudjelovati u radu Povjerenstva na radnim 
sastancima, podnositi prijedloge vezano za provođenje unutarnjeg vrednovanja 
sustava osiguravanja kvalitete i sudjelovati u sastavljanju Izvješća o unutarnjem 
vrednovanju sustava osiguravanja kvalitete. 

Članak 6. 
 
Završno Izvješće Povjerenstva dostavlja se dekanu i Odboru za kvalitetu. 
 
Završno Izvješće sa svim prilozima čuva se u arhivi ZŠEM-a kao dokument trajne 
vrijednosti. 
 
Završno Izvješće i svi prilozi koji se smatraju službenom tajnom mogu biti dostupni 
drugim osobama samo uz prethodno odobrenje predsjednika Povjerenstva, 
predsjednika Odbora za kvalitetu i dekana.  
 
Završno Izvješće se nakon usvajanja objavljuje na internim stranicama ZŠEM-a (LMS-
u). 
 

Članak 7. 
 
Članovi Povjerenstva dužni su čuvati podatke koji su proglašeni poslovnom tajnom, a 
koje su saznali u obnašanju dužnosti člana Povjerenstva. 

Članak 8. 

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na Oglasnoj ploči i 
internetskoj stranici ZŠEM-a.  

 

U Zagrebu, 19.04.2018. godine. 

 

DEKAN ZŠEM: 

 

dr.sc. Đuro Njavro	


