Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA
PRAVILNIKA O OSIGURAVANJU KVALITETE NA
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Nositelj izrade izvješća: Prirodoslovno-matematički fakultet
Zagreb, 03.04.2019.
Naziv akta za koji je provedeno savjetovanje
s javnošću

Pravilnik o osiguravanju kvalitete na Prirodoslovnomatematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta /
provedbu savjetovanja

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se
njime žele postići uz sažetak ključnih pitanja

Usklađivanje Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete na
Sveučilištu u Zagrebu iz 2018. godine

Internetska stranica Fakulteta
www.pmf.unizg.hr
Objava dokumenata za savjetovanje

Razdoblje provedbe savjetovanja

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u
razdoblju od 01.03.2019.-31.03.2019. godine.

Pregled osnovnih pokazatelja uključenosti
savjetovanja s javnošću

U provedenom savjetovanju zaprimljena je jedna primjedba
zainteresirane javnosti.

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih
mišljenja i prijedloga s obrazloženjem
razloga za neprihvaćanje

Priložiti tablicu prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi –
prilog 1.

Ostali oblici savjetovanja s javnošću

Troškovi provedenog savjetovanja

Nije bilo.
Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne
financijske troškove.

Prilog 1. Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi
Redni
broj

Sudionik savjetovanja
(ime i prezime
pojedinca, naziv
organizacije)

Članak ili drugi dio
nacrta na koji se
odnosi prijedlog ili
mišljenje

Članak 2.

Članak 3.

1.

Zaposlenik PMF-a

Članak 4.

Članak 6. stavak 3.

Tekst zaprimljenog prijedloga ili
mišljenja

Status prijedloga ili
mišljenja
(prihvaćanje/neprihvaćan
je s obrazloženjem)

Cilj osiguravanja kvalitete je
izgradnja mehanizama za
trajno promicanje i
postizanje najviše razine
kvalitete visokih standarada
u obrazovnim, znanstvenim
te stručnim i
administrativnim
djelatnostima na Fakultetu.

Prihvaća se.

Svrha sustava osiguravanja
kvalitete jest uspostava načela,
kriterija i metoda osiguravanja
kvalitete poštivanjem odredbi
Zakona o osiguravanju kvalitete
u znanosti i visokom
obrazovanju, Statuta Sveučilišta
u Zagrebu, Pravilnika o sustavu
osiguravanja kvalitete na
Sveučilištu u Zagrebu, i Statuta
Prirodoslovno- matematičkog
fakulteta te uzimajući u obzir
Standarde Standarda i smjernice
smjernica za osiguravanje
kvalitete na Europskom prostoru
visokog obrazovanja.

Prihvaća se.

Kultura kao i osiguravanje
kvalitete ostvaruje ostvaruju se u
svim područjima djelovanja i
kroz sve normativne akte
Fakulteta
Vanjski dionici su pravne i
fizičke osobe vezane uz
djelovanje Fakulteta (primjerice
druge institucije sustava
obrazovanja i znanosti,
gospodarstvo, državna i lokalna
uprava, studenti koji su završili
bilo koju razinu studija
alumni).
Da li uključiti nenastavno i
administrativno osoblje?

Članak 7.

Prihvaća se.

Prihvaća se.

Područja osiguravanja
kvalitete definirana su na
temelju Standarda i

smjernica za
osiguravanje kvalitete
na Europskom prostoru
visokog obrazovanja

Članak 11. stavak 9.

Članak 11. stavak 11.

Članak 11. stavak 12.

Članak 13.

Članak 14. stavak 1.

Članak 14. stavak 2.

godišnje planiranje aktivnosti po
područjima unutarnjeg
osiguravanja kvalitete iz članka 7
ovog Pravilnika, u skladu sa
Standardima i smjernicama za
osiguravanje kvalitete na
Europskom prostoru visokog
obrazovanja Uredu za upravljanje
kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu
putem Fakultetskog vijeća PMFa. Da li je ovo višak ili treba
rečenicu popraviti?
sudjelovanje u aktivnostima u
skladu sa Strategijom sustava
osiguravanja kvalitete Sveučilišta
u Zagrebu, Strategijom
(?razvoja?) Prirodoslovnomatematičkog fakulteta i Planom
aktivnosti za osiguravanje
kvalitete na Fakultetu (?);
razrada aktivnosti za provedbu
postupka samoanalize u skladu
sa Standardima za vrednovanje
kvalitete sveučilišta i sastavnica
sveučilišta u postupku
reakreditacije visokih učilišta,
nacionalnim zakonskim okvirom
i te općim aktima Sveučilišta u
Zagrebu i Prorodoslovnomatematičkog fakulteta PMF-a
(nema prije navedene ove
skraćenice).
Mandat članova Povjerenstva
traje tri (3) godine. Zbog
specifičnosti studijskog procesa
predstavniku studenata mandat
bi trebao biti kraći
sam zatraži razrješenje u pisanom
obliku
Odluku o razrješenju člana
Povjerenstva donosi
Fakultetsko vijeće na prijedlog
tijela iz članka 13. stavka 2. (NE
POSTOJI STAVAK 2) ovog
Pravilnika. Mandat
novoimenovanog člana,
poštivajući strukturu
Povjerenstva, traje do kraja
imenovanog razdoblja na kojeg
je bio izabran razriješeni član
mandata člana kojega se
razriješilo dužnosti

Stavak je izmijenjen.

Prihvaća se.

Umjesto PMF-a se u
određenim člancima
navodi Fakulteta (ili
fakultetskog odsjeka).

Mandat svim članovima
povjerenstva treba biti isti
te je mandat umanjen sa
tri na dvije godine.
Prihvaća se.

Prihvaća se djelomično.
Umjesto članak 13. treba
pisati članak 12.
Članak 14. stavak 2 je
izmijenjen.

Članak 15. stavak 1.

Povjerenstvo obavlja poslove iz
svoje nadležnosti na sjednicama.
Na sjednici se vodi zapisnik.

Ne prihvaća se.
Povjerenstvo je
savjetodavno tijelo. S tim
u skladu je izmijenjen
članak 15.

