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Izvješće za razdoblje siječanj – rujan 2013. Povjerenstva za upravljanje kvalitetom usvojeno je 
na sjednici Povjerenstva 25. rujna 2013. i prihvaćeno na sjednici Fakultetskog vijeća 24. 
studenog 2013.

Članovi Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Pravnog fakulteta u Zagrebu:  

1. prof.dr.sc. Dalibor Čepulo, prodekan, predsjednik Povjerenstva

2. prof.dr.sc. Marina Ajduković, zamjenica predsjednika Povjerenstva

3. prof.dr.sc. Marko Baretić

4. doc.dr.sc. Anamarija Musa, koordinatorica za upravljanje kvalitetom 

5. doc.dr.sc. Frane Staničić

6. doc.dr.sc. Ksenija Grubišić

7. Danijel Relković, predstavnik stručnih službi

8. Antun Bilić, mag. iur., student poslijediplomskog studija 

9. Iva Ćorić, studentica integriranog pravnog studija
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1. Uvod

Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom je savjetodavno i stručno tijelo Fakultetskog vijeća i 
dekana za upravljanje kvalitetom. Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom dio je sustava 
osiguravanja i unaprjeđenja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu, kojeg koordinira Odbor za 
upravljanje kvalitetom Sveučilišta uz administrativnu potporu Ureda za upravljanje kvalitetom. 
Osim toga, Povjerenstvo u svom radu surađuje s unutarnjim i vanjskim dionicima sustava 
osiguravanja kvalitete Fakulteta te Agencijom za znanost i visoko obrazovanje.

Za ostvarivanje svrha sustava osiguravanja kvalitete, a koja se odnosi na izgradnju mehanizama 
za promicanje i postizanje najviše razine kvalitete u nastavi, istraživanju, znanosti, stručnim te 
administrativnim djelatnostima na Fakultetu, Povjerenstvo za upravljanje kvalitete zaduženo je 
za: 

1. Poticanje razvojnih programa s ciljem osiguravanja kvalitete, u skladu sa fakultetskim, 
sveučilišnim, nacionalnim i međunarodnim standardima; 

2. Predlaganje upravnim tijelima Fakulteta mjera za osiguravanje kvalitete u pojedinim 
područjima; 

3. Planiranje i provedba procesa unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete u skladu sa 
odlukama Fakulteta; 

4. Praćenje i poticanje uključenosti studenata i ostalih dionika u proces osiguravanja 
kvalitete; 

5. Praćenje učinkovitosti sustava za osiguravanje kvalitete; 
6. Obavljanje i drugih poslova u skladu sa odlukama Fakulteta 

Temeljem čl. 9. Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete Povjerenstvo za upravljanje 
kvalitetom dužno je podnijeti godišnje izvješće o svom radu.  

Povjerenstvo ima devet članova, od kojih pet zaposlenika u znanstveno-nastavnim, nastavnim i 
suradničkim zvanjima, dva predstavnika studenata te jednog predstavnika stručnih službi. 
Predsjednik povjerenstva je jedan od prodekana. 

Sastav Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Pravnog fakulteta u Zagrebu: 
1. prof.dr.sc. Dalibor Čepulo, predsjednik, prodekan 
2. prof.dr.sc. Marina Ajduković, zamjenica predsjednika
3. prof.dr.sc. Marko Baretić
4. doc.dr.sc. Anamarija Musa, koordinatorica za upravljanje kvalitetom 
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5. doc.dr.sc. Frane Staničić
6. doc.dr.sc. Ksenija Grubišić
7. Danijel Relković, predstavnik stručnih službi
8. Antun Bilić, predstavnik studenata poslijediplomskog studija 
9. Iva Ćorić, predstavnik integriranog preddiplomskog i diplomskog pravnog studija

Pravilnikom je uređena mogućnost osnivanja radnih skupina odlukom dekana radi obavljanja 
poslova iz nadležnosti Povjerenstva kada je to potrebno radi njihova povećanog opsega (čl. 10.). 
Voditelj tako ustrojene radne skupine je član Povjerenstva u znanstveno-nastavnom zvanju. 

2. Rad povjerenstva u razdoblju siječanj – rujan 2013. 

Redovite sjednice Povjerenstva održavaju se najmanje četiri puta godišnje, a izvanredne prema 
potrebi (čl. 10., st.2. Pravilnika).  U razdoblju 01. siječanj – 25. rujan 2013. Povjerenstvo je 
održalo četiri sjednice. Sjednice su se održale u prostorijama Dekanata. Pojedine aktivnosti 
Povjerenstvo je provodilo putem radnih skupina osnovane odlukom dekana temeljem čl. 10., st. 
4. Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete. 

Prva sjednica:  21. siječnja 2013. s početkom u 10.30 sati s dnevnim redom:

1. Provedba i rezultati studentske ankete
2. Godišnje izvješće o radu Povjerenstva studeni 2011. - prosinac 2012.
3. Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete za razdoblje siječanj-rujan 2013.
4. Razno

Druga sjednica: 05. veljače 2013. s početkom u 12.00 sati s dnevnim redom:  

1. Plan aktivnosti Povjerenstva za tekuće razdoblje – informacije i rasprava o tijeku 
aktivnosti

2. Razno

Treća sjednica: 14. svibnja 2013. s početkom u 12.00 sati s dnevnim redom: 
1. Priručnik o osiguravanju kvalitete, 2. revidirana verzija (usvajanje)
2. Nacrt izmjena i dopuna Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete na Pravnom fakultetu 

(usvajanje)
3. Informacije i rasprava o tekućim aktivnostima i razno 

Četvrta sjednica: 25. rujna 2013. s početkom u 14.00 sati s dnevnim redom: 
1. Izvješće o radu Povjerenstva za upravljanja kvalitetom u izvještajnom razdoblju siječanj

– rujan 2013. (usvajanje)
2. Informacije o tekućim aktivnostima 
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Povjerenstvo je kontinuirano  zasjedalo i komuniciralo elektronskim putem, razmatrajući 
pojedina pitanja iz svojeg djelokruga. Stalna komunikacija odvija se između predsjednika 
Povjerenstva i koordinatorice za upravljanje kvalitetom, u svrhu praćenja odvijanja pojedinih 
aktivnosti iz djelokruga Povjerenstva. 

Tijekom izvještajnog razdoblja kao radne skupine Povjerenstva djelovale su  Radna skupina za 
provedbu studentske ankete (Musa, Staničić, Grubišić, Rusac, Perić), Radna skupina za izradu 
dokumenata za upravljanje kvalitetom (Musa, Staničić, Grubišić, Lisičar, Delale, Bilić, Perić), 
Radna skupina za izradu mrežnog sučelja za evidenciju znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti 
(Musa, Hameršak, Horić, Lisičar, Ogresta) te Radna skupina za izradu novog koncepta mrežne 
stranice (Ksenija Grubišić, Hrvoje Lisičar, Andrea Mišković). Radne skupine intenzivno su 
radile na pripremi pojedinih aktivnosti iz svoje nadležnosti, održavale sastanke više puta 
mjesečno te neprekidno komunicirale elektroničkim putem (e-mail, online dokumenti). Osim 
toga, članovi Povjerenstva bili su uključeni u radne skupine za pojedine aktivnosti koje su se 
odvijale na razini Fakulteta (izrada Strategije Pravnog fakulteta, analiza zapošljavanja završenih 
studenata, izvannastavne aktivnosti i odnosi sa studentskim udrugama, unutarnje vrednovanje 
doktorskih studija i sl., v. dalje)

Tijekom izvještajnog razdoblja, a sukladno Planu aktivnosti u području osiguravanja kvalitete, 
kojeg je Povjerenstvo usvojilo na svojoj sjednici 21. siječnja 2013., a Fakultetsko vijeće 
prihvatilo na sjednici 30. siječnja 2013. Povjerenstvo se bavilo slijedećim zadacima: 

- organizacija i provedba studentske ankete
- izrada i dopuna dokumenata za osiguravanje kvalitete – Politika kvalitete  i Priručnik za 

osiguravanje kvalitete, izmjene i dopune Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete
- studentski rad i potpora studentima
- praćenje znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
- javnost rada 
- suradnja sa Sveučilišnim i drugim tijelima za osiguravanje kvalitete    
- ostalo 

Povrh pojedinih područja obuhvaćenih upravljanjem kvalitetom (studenti, nastava, znanstvena 
djelatnost, studijski programi itd.) Fakultetsko vijeće raspravljalo je o sustavu upravljanja 
kvalitetom na svojim sjednicama 30. siječnja (toč. dn. reda 2. i 3.) i 22. svibnja 2013. (toč. 
dnevnog reda 3., 4., 5.). 
U nastavku se prikazuje provedba pojedinih aktivnosti predviđenih Planom aktivnosti za 
izvještajno razdoblje, a navode se i dodatne aktivnosti provedene u području upravljanja 
kvalitetom, a u kojima su sudjelovali Povjerenstvo u cjelini ili njegovi članovi.  S obzirom da su 
dokumenti sustava upravljanja kvalitetom, prije svega mislimo na Priručnika o osiguravanju 
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kvalitete, usvojeni tek krajem ovog izvještajnog razdoblja (svibanj 2013.), izvješće ne prati 
strukturu Priručnika već aktivnosti izražene u Planu aktivnosti za tekuće izvještajno razdoblje. 

2.1. Vrednovanje nastavničkog rada (studentska anketa) 

Aktivnost: Provedba studentske ankete 

U ak. godini 2013/2014 nastavila se provedba studentske ankete za nastavnike koji nisu bili 
anketirani u prethodnoj akademskoj godini pri cikličkoj provedbi ankete. Povjerenstvo je putem 
radne skupine za studentsku anketu organiziralo provedbu ankete, pratilo pravilnost njezine 
provedbe, te surađivalo s Uredom za upravljanje kvalitetom Sveučilišta. 

Aktivnost: Analiza rezultata studentske ankete 

Povjerenstvo je na svojim sjednicama 5. veljače 2013. i 14. svibnja 2012. po završenoj 
diseminaciji rezultata raspravljalo o rezultatima provedene studentske ankete u ak. godini 
2011/2012. i ocijenilo rezultate izuzetno dobrima. 

Aktivnost: Izdavanje potvrda o provedenom institucijskom istraživanju kvalitete nastavnog rada 

Predsjednik Povjerenstva za upravljanje kvalitetom u ime Povjerenstva od 1. siječnja 2013. i uz 
supotpis dekana izdaje potvrde o provedenom institucijskom istraživanju kvalitete nastavnog 
rada u postupcima napredovanja u nastavna zvanja. 

Ostalo:

Povjerenstvo i njegova radna skupina za provedbu studentske ankete krajem rujna započeli su s 
pripremama za provedbu studentske ankete u ak. godini 2013/2014. usmjerenima na izradu Plana 
anketiranja. 

2.2. Pravila i postupci osiguravanja i unaprjeđenja sustava kvalitete 

Aktivnost: Izrada Strategije razvoja Pravnog fakulteta 2013-2017. 

Krajem proteklog izvještajnog razdoblja Uprava Fakulteta potaknula je izradu Strategije, misije i 
vizije Fakulteta čime se osigurava usklađenost s pravilima, smjernicama i dobrom praksom u 
osiguravanju kvalitete. 
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Dokument Strategija razvoja Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pripremila je Uprava 
Fakulteta, te prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. dr. sc. Željko Potočnjak, prof. dr. sc. Slaven 
Ravlić, prof. dr. sc. Branko Smerdel te drugi nastavnici Fakulteta. Javna rasprava o navedenom 
dokumentu, najavljena na 9. sjednici fakultetskog vijeća održanoj 3. srpnja 2013, trajala je do 9.

rujna 2013. Strategija je usvojena na 10. sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 25. rujna 2013. U 
izradi Strategije, uz predsjednika Povjerenstva prof.dr.sc. Dalibora Čepula koji je ujedno i član 
Uprave Fakulteta, aktivno je sudjelovala članica Povjerenstva, doc.dr.sc. Ksenija Grubišić. 

Aktivnost: Izmjene i dopune dokumenata u sustavu osiguravanja i unaprjeđenja kvalitete 

Tijekom prvog dijela izvještajnog razdoblja Povjerenstvo je izradilo i usvojilo na svojoj sjednici 
14. svibnja 2013. revidirani Priručnik o osiguravanju kvalitete kako bi se uskladio s izmijenjenim 
Priručnikom o osiguravanju kvalitete Sveučilišta. 

Također, Povjerenstvo je izradilo nacrt izmjena i dopuna Pravilnika o osiguravanju kvalitete 
kako bi se sastav povjerenstva proširio s dva vanjska člana. Izmjene i dopune Pravilnika 
usvojene su na sjednici održanoj 14. svibnja 2013.

Fakultetsko vijeće na sjednici 22. svibnja 2013. usvojilo je Izmjene i dopune Pravilnika o
osiguravanju kvalitete, te je na istoj sjednici prihvatilo Politiku osiguravanja kvalitete te 
Priručnika za osiguravanje kvalitete. Svi akti i dokumenti objavljeni su na mrežnoj stranici 
http://www.pravo.unizg.hr/fakultet/upravljanje_kvalitetom

2.3. Studentski rad i potpora studentima

Aktivnost: Potpora i pružanje informacija studentima 

U okviru rada na poboljšanju pružanja podrške i informacija studentima na mrežnoj stranici 
Fakulteta postavit će se redovito se ažuriraju informacije o pojedinim važnim studentskim 
pitanjima.

Ostalo: 

Redovito se odvijaju pojedine aktivnosti usmjerene na potporu studentima, kao što su rad 
studentske referade, potpora studentima s invaliditetom, studentsko savjetovalište, poticanje 
međunarodne suradnje, poticanje sudjelovanja u drugim oblicima nastave (moot natjecanja, 
pravne klinike),  i sl. 
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Članovi Povjerenstva sudjelovali su projektima koji se tiču studentskog uspjeha i 
postakademskog razvoja. Povodom završetka projekta "Sveučilišno obrazovanje i tržište rada: 
istraživanje o karijerama i zapošljivosti osoba koje su diplomirale pri Pravnom fakultetu"  
(voditelj: prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, članovi: Prof. dr. sc. Ivan Rimac, doc. Dr. sc. Teo 
Matković, dr. sc. Ksenija Grubišić i Jelena Ogresta), voditelj i članovi projekta održali su dva 
istraživačka seminara na kojima su prezentirali rezultate istraživanja. Istraživački seminar na 
studiju socijalnog rada pod naslovom 'Kamo idu socijalni radnici? Uvidi u početak karijera 
diplomiranih socijalnih radnika temeljem anketnog retrospektivnog istraživanja' održan je 5. 
veljače 2013., dok je 26. veljače 2013. na pravnom studiju održan seminar pod nazivom  'Nakon 
prava. Kvantitativni uvid u početak karijera diplomiranih pravnika.'

Član Povjerenstva, doc.dr. Frane Staničić, ujedno je i koordinator za izvannastavne aktivnosti i 
intenzivno komunicira i surađuje sa studentskim udrugama.  

2.4. Znanstveno-nastavna i istraživačka djelatnost te stručna djelatnost 

Aktivnost: Izrada mrežnog sučelja za evidenciju nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti 

U svrhu prikupljanja podataka o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti djelatnika Fakulteta 
dekan je osnovao Radnu skupinu za izradu prijedloga mrežnog sučelja za evidenciju navedenih 
djelatnosti. Radna skupina u sastavu doc.dr.sc. Anamarija Musa, dr.sc. Filip Hameršak, dr.sc. 
Andrea Horić (Biblioteka), dr.sc. Hrvoje Lisičar, te Jelena Ogresta, asistentica, izradila je u 
svibnju analizu postojećih evidencija znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti te nacrt potrebnih 
kataloga podataka koje se planiraju prikupljati. Međutim, izrada konačnog dokumenta koji bi 
služio za provedbu ove aktivnosti kao i njegovo prihvaćanje zaustavljeno je do konačne odluke  
o sadržaju i načinu implementacije tzv. akademske iskaznice na razini Sveučilišta u Zagrebu, 
koja bi trebala omogućiti 'sažeti i ujednačeni prikaz znanstvenih, nastavnih i stručnih postignuća 
svih akademskih djelatnika [Sveučilišta]' (v. Odluku Senata od 19. studenog 2012.). Članovi 
Povjerenstva sudjelovali su u radnim skupinama formiranim na razini Sveučilišta prema vijećima 
područja. Očekuje se da će implementacija projekta akademske iskaznice biti dovršenja tijekom 
ak. godine 2013/2014., a usporedno će spomenuta radna skupina revidirati svoju analizu i 
prijedlog za prikupljanje podataka na razini Fakulteta. 

Ostalo

Članovi Povjerenstva za upravljanje kvalitetom, prof.dr.sc. Dalibor Čepulo i doc.dr. Frane 
Staničić uključeni su u provedbu postupka unutarnjeg vrednovanja doktorskih studija. 
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2.5. Javnost djelovanja 

Aktivnost: Poboljšanje koncepta mrežne stranice Fakulteta 

Radi poboljšanja ostvarenja načela javnosti u radu Fakulteta dekan je osnovao radnu skupinu 
koja je definirala poboljšani koncept mrežne stranice te osigurala njegovu implementaciju. 
Mrežne stranice u prvoj su fazi dopunjene su odgovarajućim sadržajima kako bi se osigurala 
preglednost, bogatstvo sadržaja i orijentacija na korisnike (studente, nastavnike, vanjske 
dionike). Također, poboljšana je kvaliteta djelatničkog intraneta. Paralelno se radi na novom 
konceptu mrežne stranice koji će biti predstavljen na sjednici Fakultetskog vijeća do kraja 2013. 
godine.

2.6. Suradnja 

Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom u svom radu intenzivno je surađivalo sa tijelima 
sveučilišta nadležnima za upravljanje kvalitetom, primarno na operativnoj razini s Uredom za 
upravljanje kvalitetom. Pružanje pomoći, savjeta i podataka ocjenjuje se kao vrlo korisno, s 
obzirom da je sustav osiguravanja kvalitete u fazi izgradnje.   

Važnije aktivnosti Povjerenstva u izvještajnom razdoblju vezane za suradnju s tijelima uključuju:  

a) Kontinuiranu komunikaciju i razmjenu podataka  

Povjerenstvo je u stalnom kontaktu s Uredom za upravljanje kvalitetom u svrhu razmjene 
informacija, slanja odgovarajućih dokumenata, podataka i akata, kao što su upitnici o sustavu 
kvalitete, planovi aktivnosti, planovi vrednovanja nastave, usvojeni akti i dokumenti.  Posebno se 
intenzivna suradnja odvija u pogledu provedbe studentske ankete. 

Također, članovi Povjerenstva sudjeluju u ad hoc radnim skupinama za prikupljanje podataka o 
znanstvenoj i nastavnoj djelatnosti te sustavu upravljanja kvalitetom koje traže nadležna tijela 
(Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 
Sveučilište u Zagrebu). 
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b) Suradnja s ostalim tijelima upravljanja kvalitetom 

Povjerenstvo surađuje i komunicira i s nastavnicima Fakulteta koji su članovi tijela za 
upravljanje kvalitetom Sveučilišta (prof.dr.sc. Tamara Perišin, članica Odbora za osiguravanje 
kvalitete Sveučilišta) odnosno nacionalnog akreditacijskog tijela u području visokog obrazovanja 
i znanosti (prof.dr.sc. Željko Potočnjak, član Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i 
visoko obrazovanje). 

c) Druga suradnja

Članovi Povjerenstva bili su uključeni u rad i predstavljanje projekta Sveučilišta u Zagrebu 
'Uspostava pravnog okvira za suzbijanje pojava diskriminacije i korupcije te unaprjeđenja 
akademskog integriteta' čije je predstavljanje na Pravnom fakultetu održano 17. travnja 2013. 
Tom su prilikom članovi Povjerenstva razgovarali sa studentima te prikupili informacije o 
zadovoljstvu studenata kvalitetom studiranja na Pravnom fakultetu. 
Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom sudjelovalo je u  istraživanju promjena u visokom 
obrazovanju u zemljama u regiji koje se provodi na Sveučilišta u Oslu, Norveška te je u tu svrhu 
održalo sastanke i komuniciralo s istraživačicom Martinom Vukasović.

Članovi Povjerenstva uključeni su u rad radne skupine društveno-humanističkog područja za 
izradu akademske iskaznice Sveučilišta u Zagrebu (siječanj – rujan 2013.).

Članovi Povjerenstva sudjeluju i u izradi Nacionalne strategije znanosti i visokog obrazovanja, 
izradi zakona i drugih propisa u području visokog obrazovanja i znanosti te u radu sveučilišnih 
tijela. 

2.7. Pregled planiranih i provedenih aktivnosti sukladno Planu aktivnosti 
u području osiguravanja kvalitete za razdoblje siječanj – rujan 2013. 

Sukladno Planu aktivnosti, provedene su sve aktivnosti koje je Povjerenstvo planiralo u 
izvještajnom razdoblju, s time da je aktivnost izrade mrežnog sučelja za evidenciju djelatnosti 
zaustavljena zbog izrade akademske iskaznice na razini Sveučilišta, dok je usvajanje Plana 
aktivnosti za 2013/2014 odgođeno za studeni 2013. kada će ga izraditi novoimenovano 
Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom.*
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Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete za razdoblje siječanj-rujan 2013.
Aktivnost / dokument rok odgovornost indikator uspjeha

Sjednice Povjerenstva za 
upravljanje kvalitetom 

tijekom razdoblja, 
periodično

PUK Sjednice održane redovito 
sukladno Pravilniku 

Postavljanje informacija i 
dokumenata o osiguravanju 
kvalitete na mrežnu stranicu 

kontinuirano PUK Stranica se redovito obnavlja

Provedba studentske ankete  siječanj 2013.   

svibanj 2013. 

PUK, Povjerenstvo 
za studentsku 
anketu 

Anketa provedena i materijali 
poslani u URKVA

Analiza rezultata studentske 
ankete 

po dobivanju 
rezultata ankete 

PUK, dekan, 
prodekan za 
nastavu

Analiza raspravljena na 
sjednicama PUK-a

Izdavanje potvrda o provedenoj 
studentskoj anketi 

kontinuirano Dekan, 
predsjednik PUK

Potvrde priložene dokumentaciji 
za svakog nastavnika u postupku 
napredovanja 

Izrada Strategije razvoja 
Pravnog fakulteta  

siječanj-rujan 2013. Dekan, posebno 
Povjerenstvo, 
Fakultetsko vijeće

Pitanja vezana uz upravljanje 
kvalitetom raspravljena na 
sjednicama PUK-a; članica PUK-
a sudjelovala u izradi Strategije; 
Strategija prihvaćena na 
Fakultetskom vijeću 

Potpora i pružanje informacija 
studentima 

travanj 2013. PUK, prodekan za 
nastavu, 
uredništvo mrežne 
stranice

Informacije postavljene na 
mrežnu stranicu 

Izrada mrežnog sučelja za 
evidenciju znanstvene, nastavne 
i stručne djelatnosti

siječanj-rujan 2013. Uprava, posebna 
radna skupina, 
PUK, Ured za 
informatizaciju

radna skupina izradila je nacrt 
analize; aktivnost zaustavljena 
uslijed paralelnih aktivnosti na 
razini Sveučilišta (projekt 
uvođenja akademska iskaznica) 

Izrada novog koncepta mrežne 
stranice Fakulteta

siječanj – svibanj 
2013. 

uredništvo mrežne 
stranice, Uprava, 
PUK

mrežna stranica poboljšana; novi 
koncept izrađen, očekuje se 
predstavljanje na Fakultetskom 
vijeću do kraja 2013., nakon čega 
slijedi implementacija

Izrada Izvješća o radu 
Povjerenstva za upravljanje 
kvalitetom  za siječanj-rujan 
2013. 

rujan 2013. PUK, dekan, 
Fakultetsko vijeće

Izvještaj prihvaćen na 
Fakultetskom vijeću i upućen u 
URKVA

Priprema Plana aktivnosti za 
2013-2014.

rujan-listopad 2013. PUK, dekan, 
Fakultetsko vijeće 

odgođeno za studeni 2013. kada 
će biti imenovano novo 
Povjerenstvo

* Aktivnosti koje nisu obuhvaćene planom navedene su u tekstu


