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Izvješće za akademsku godinu 2014./2015. Povjerenstva za upravljanje kvalitetom usvojeno je 

na sjednici na sjednici Fakultetskog vijeća ___________________________2016. 

  

Članovi Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Pravnog fakulteta u Zagrebu:   

1. Doc. dr. sc. Ksenija Grubišić, predsjednica 

2. Prof. dr. sc. Dalibor Čepulo 

3. Prof. dr. sc. Ivan Rimac 

4. Izv. prof. dr. sc. Saša Nikšić 

5. Doc. dr. sc. Anamarija Musa 

6. Doc. dr. sc. Frane Staničić 

7. Danijel Relković 

8. Branko Hrvatin, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske 

9. Robert Travaš, predsjednik Hrvatske odvjetničke komore 

10. Tena Hoško 

11. Iva Bikić, studentica 
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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  
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2. Rad Povjerenstva za upravljanje kvalitetom u akademskoj godini 

2014./2015.  
 

U akademskoj godini 2013./2014. i 2014./2015. članovi Povjerenstva za upravljanje kvalitetom 

bili su:   

 

1. Doc. dr. sc. Ksenija Grubišić, predsjednica 

2. Prof. dr. sc. Dalibor Čepulo 

3. Prof. dr. sc. Ivan Rimac 

4. Izv. prof. dr. sc. Saša Nikšić 

5. Doc. dr. sc. Anamarija Musa 

6. Doc. dr. sc. Frane Staničić 

7. Danijel Relković 

8. Branko Hrvatin, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske 

9. Robert Travaš, predsjednik Hrvatske odvjetničke komore 

10. Tena Hoško 

11. Iva Bikić, studentica 

 

Temeljem čl. 9. Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete Povjerenstvo za upravljanje 

kvalitetom dužno je podnijeti godišnje izvješće o svom radu. Međutim, važno je spomenuti da su 

pojedina područja kvalitete već dugi niz godina u nadležnosti i drugih odbora Fakulteta.  

Odbor za unapređenje studija kontinuirano je pratio provedbu studijskih programa te njihove 

izmjene i dopune koje su se očitovale kroz predlaganje novih kolegija te predlaganje novih 

oblika nastave, izradu izvedbenih planova nastave te predlaganje drugih dokumenata potrebnih 

za osiguravanje kvalitete u nastavi. U pravilu, Odbor za unapređenje studija sastajao se jednom u 

dva mjeseca, a po potrebi i češće. U akademskoj godini 2013./14. i 2014./15. Odbor je pripremao 

novi pravilnik o studiju, izmjene pravilnika o nagrađivanju studenata koje su inicirali 

predstavnici studenata, predlagao je uvođenje novih izbornih kolegija i kolegija za Erasmus 

studente i dr. Sve prijedloge Odbora za unapređenje studija usvojilo je Fakultetsko vijeće.  

Odbor za poticanje izvrsnosti studenata u pravilu se sastaje jednom godišnje povodom 

predlaganja sveučilišnih i fakultetskih nagrada i priznanja. Tako je bilo i ove akademske godine. 
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Odbor za alumnije nema zadovoljavajući kontinuitet u svojem djelovanju. Uprava Fakulteta u 

prošloj akademskoj godini nastojala je u suradnji sa Odborom definirati važnije aktivnosti i 

ciljeve temeljem strateških dokumenta Fakulteta, kako bi se putem Odbora za alumnije 

uspostavila sustavna i kvalitetnija suradnja s diplomiranim studentima. Određene aktivnosti su 

započete ali nisu dovršene.  

Vijeće poslijediplomskih studija kontinuirano je pratilo provedbu poslijediplomskih studijskih 

programa te brinulo o postupcima osiguravanja kvalitete. Vijeće se sastojalo u pravilu jednom 

mjesečno. Prije dvije akademske godine Vijeće poslijediplomskih studija sudjelovalo je u 

postupku periodičkog unutarnjeg vrednovanja doktorskih studija.  

 

Redovite sjednice Povjerenstva za upravljanje kvalitetom održavaju se najmanje četiri puta 

godišnje, a izvanredne prema potrebi (čl. 10. st.2. Pravilnika). U akademskoj godini 2014./2015. 

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.  

 

Datumi održanih sjednica:  

 

Prva sjednica:  10. rujna 2014.  s početkom u 9 sati s dnevnim redom: 

1. Godišnje izvješće o radu Povjerenstva 

2. Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete za akademsku godinu 2014./2015. 

3. Razno 

 

Druga sjednica: 6. studenoga 2014. s početkom u 11 sati s dnevnim redom:   

1. Priprema za izradu samoanalize Pravnog fakulteta 

2. Razno 

 

Treća sjednica: 6. svibnja 2015. s početkom u 11 sati s dnevnim redom:  

1. Priprema Povjerenstva za upravljanje kvalitetom za sastanak sa Stručnim povjerenstvom 

u postupku reakreditacije Pravnog fakulteta koji će se održati 11. svibnja 2015. 

2. Informacije i rasprava o provedenim aktivnostima u postupku reakreditacije 

3. Razno  

 

Četvrta sjednica: 11. rujna 2015. s početkom u 14.00 sati s dnevnim redom:  

1. Provedba aktivnosti planiranih povodom reakreditacije Pravnog fakulteta 

2. Informacije o daljnjim aktivnostima 

3. Razno  
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3. Izrada dokumenta Samoanaliza Pravnog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu u akademskoj godini 2014./2015.  
 

 

Akademsku godinu 2014./2015. obilježio je postupak reakreditacije Pravnog fakulteta. Tim 

povodom imenovano je posebno Povjerenstvo za izradu samoanalize u kojem je sudjelovala 

većina članova Povjerenstva za upravljanje kvalitetom. Svi članovi bili su zaduženi za izradu 

pojedinih područja samoanalize. Međutim, izradi navedenog dokumenta prethodile su i određene 

pripremne radnje. Prva je donošenje i usvajanje ishoda učenja na razini kolegija za pravni studij, 

preddiplomski studij socijalnog rada, diplomske studije socijalnog rada i socijalne politike, 

stručne studije te pojedine poslijediplomske studije. Druga je ažuriranje i povezivanje svih 

(fakultetskih i sveučilišnih) baza podataka o studijskim programima te o nastavnoj i znanstvenim 

djelatnosti Fakulteta, kao i izrada te implementacija informacijskog paketa.  

Povjerenstvo je izradu dokumenta Samoanaliza Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

započelo krajem listopada, a završilo početkom veljače 2015, kada je na Fakultetskom vijeću u 

cijelosti usvojen navedeni dokument na hrvatskom i na engleskom jeziku. Samoanaliza sadrži 

detaljan prikaz sljedećih područja: 

1. Upravljanjem visokim učilištem i osiguravanje kvalitete, 

2. Studijski programi, 

3. Studenti, 

4. Nastavnici, 

5. Znanstvena i stručna djelatnost, 

6. Mobilnost i međunarodna suradnja, 

7. Resursi, 

8. Prilozi. 

Cjelokupni dokument koji je pripremilo Povjerenstvo sadrži više od 500 stranica i dostupno je na 

mrežnim stranicama Pravnog fakulteta http://www.pravo.unizg.hr/.  

Uz zadane sadržaje, pri izradi Samoanalize Povjerenstvo je bilo vođeno prikazom sljedećih 

strateških ciljeva Fakulteta:  

1. Osigurati visoku kvalitetu obrazovnog procesa kroz sinergiju nastavnog, znanstveno-

istraživačkog i stručnog rada te poticati mobilnost nastavnika i studenata, razvijati 

zajedničke studijske programe s inozemnim fakultetima, poticati sudjelovanja u 

međunarodnim znanstveno-istraživačkim projektima i međunarodnim udruženjima.  
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2. Daljnje poticanje interaktivnosti i praktične orijentiranosti dijela nastave, posebno 

seminara, vježbi, te naročito prakse u pravosudnim institucijama, upravnim tijelima i 

tijelima socijalne skrbi, odnosno stvaranje pretpostavki da što veći broj studenata tijekom 

studija može steći praksu u svim vidovima poziva pravnika, socijalnog radnika, 

stručnjaka javne uprave odnosno porezne struke. 

3. Poticanje razvoja poslijediplomskih specijalističkih studija u skladu s potrebama prakse te 

poticanje razvoj programa cjeloživotnog obrazovanja. Za kvalitetnije povezivanje 

studijskih programa s potrebama prakse poteškoća je u uspostavi sustavne komunikacije s 

vanjskim dionicima, poslodavcima naših studenata i alumnijima. 

4. Povećati opseg i kvalitetu znanstveno-istraživačke djelatnosti Fakulteta, potvrditi Fakultet 

kao vodeću znanstveno-istraživačku ustanovu iz područja prava, socijalnog rada, 

socijalne politike, javne uprave i porezne struke na ovom prostoru i povećati njegovu 

prepoznatljivost u Europskom istraživačkom prostoru. Poteškoću ostvarenju ovog cilja 

predstavlja nesiguran priljev financijskih sredstava koji je najizrazitiji upravo u području 

financiranja znanstvenih istraživanja te u destimuliranju znanstvenog napredovanje od 

strane MZOS-a. 

5. Daljnji rad na optimizaciji upisne politike, što znači da upisne kvote treba uskladiti s 

društvenim potrebama te postići optimalni omjer nastavnika i studenata. Iako Fakultet 

svake godine smanjuje upisne kvote na pojedinim studijskim programima, za ostvarenje 

optimalnog omjera bilo je potrebno dulje vremenskog razdoblje. Pored toga, 

nemogućnost napredovanja zaposlenika koji su stekli uvjete za izbor dodatno je  

usporavalo i usporava postizanje još optimalnijeg omjera.    

6. Daljnji razvoj politike unapređivanja studentskog standarda i promicanja kulturnih i 

sportskih aktivnosti studenata (rad studentskih udruga, studentskog zbora, Capella Juris, 

sportske aktivnosti, humanitarni rad, i sl.). 

7. Modernizacija rada Zaklade Fakulteta, s ciljem da se poveća njenu prepoznatljivost i 

otvorenost prema različitim dionicima, kako donatorima tako i prema partnerima u 

provedbi novih projekata. 

8. Poboljšanje i osuvremenjivanje uvjeta za rad na Fakultetu. 
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4. Prikaz provedenih aktivnosti  

 

 

U nastavku slijedi kratki opis ostvarenja pojedinih planiranih aktivnosti te tablični prikaz 

provedbe svih aktivnosti predviđenih Planom aktivnosti za izvještajno razdoblje, u kojima su 

sudjelovali članovi Povjerenstva u cjelini ili njegovi članovi.     

 

Aktivnost: Usvajanje izmjena i dopuna Pravilnika o nagrađivanju studenata.  

Odbor za unapređenje studija je na svojim sjednicama raspravljao o prijedlozima izmjena  

Pravilnika o nagrađivanju studenata koje su predložili studentski predstavnici Pravnog fakulteta. 

Fakultetsko vijeće je u cijelosti usvojilo novi tekst Pravilnika.  

Aktivnost: Usvajanje Fonda za pomoć / stipendiranje studenata  

Izvannastavne aktivnosti studenata usmjerene su na znanstveni, stručni, kulturni, sportski, 

humanitarni i izdavački rad. Za svoja dosadašnja izvannastavna postignuća studenti Fakulteta bili 

su višestruko nagrađivani: na razini Fakulteta, na razini Sveučilišta te u okviru državnih i 

međunarodnih natjecanja. Inicijatori većine aktivnosti su sami studenti koje Fakultet, u okviru 

svojih mogućnosti, podupire ljudskim, prostornim i financijskim resursima.  

Pravni fakultet već dugi niz godina iz vlastitih sredstava daje veliku potporu nizu studentskih 

aktivnosti. Tim povodom, a radi sustavnog i preglednije praćenja financiranja, osnovan je Fond 

za pomoć / stipendiranje studenata čija je svrha davanje novčane potpore studentskim udrugama, 

uključujući i sportske udruge, davanje novčane potpore za pripremu i sudjelovanje na 

studentskim natjecanjima, studentskim kulturnim programima, te davanje novčane nagrade i 

novčana pomoć studentima u skladu s posebnim općim aktima   

Samo na razini jedne akademske godine Fakultet iz vlastitih prihoda izdvoji oko 400.000 kn za 

podupiranje studentskih aktivnosti. 

Aktivnost: Usvajanje Smjernica za izradu strateškog dokumenta znanstvenih istraživanja 

Fakultet pored Strategije razvoja Pravnog fakulteta nije imao poseban strateški dokument o 

znanstvenoj djelatnosti te je kao polazna osnova za izradu, na razini Fakultetskog vijeća usvojen 

dokument  Smjernica za izradu strateškog dokumenta znanstvenih istraživanja. 

Aktivnost: Usvajanje Strategije razvoja knjižnične podrške studentima s invaliditetom (s akcijskim 

planom), 2015.-2020. 
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Na sjednici Fakultetskog vijeća u rujnu 2015. usvojena je Strategija razvoja knjižnične podrške 

studentima s invaliditetom.  

Aktivnost: Izrada i usvajanje Samoanalize Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

U kontinuitetu, sva poglavlja samoanalize pisana su punih četiri mjeseca, a u izradi tog 

dokumenta sudjelovali su članovi Povjerenstva za izradu samoanalize u sastavu:  

1. Doc. dr. sc. Ksenija Grubišić, koordinatorica 

2. Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić 

3. Prof. dr. sc. Petar Miladin 

4. Prof. dr. sc. Marko Baretić 

5. Prof. dr. sc. Ivan Rimac 

6. Prof. dr. sc. Saša Nikšić 

7. Doc. dr. sc. Frane Staničić 

8. Dr. sc. Marko Jurić 

9. Stjepan lice 

10. Danijel Relković 

11. Ivona Vidović 

Povjerenstvo za izradu samoanalize sastajalo se u pravilu jednom tjedno, ponekad i češće. 

Ukupno je održano preko dvadesetak sastanaka. 

 

Aktivnost: Izrada i usvajanje ishoda učenja studijskog programa 

Riječ je o aktivnosti koja je neposredno prethodila izradi samoanalize. U izradi ishoda učenja  na 

razini kolegija za pravni studij, preddiplomski studij socijalnog rada, diplomske studije 

socijalnog rada i socijalne politike, stručne studije te pojedine poslijediplomske studije 

sudjelovale su sve Katedre Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nakon usvajanja, ishodi 

učenja kao dio informacijskog paketa objavljeni su na mrežnim stranicama, na hrvatskom i na 

engleskom jeziku. 

 

Aktivnost: Ponovna provedba projekta „Sveučilišno obrazovanje i tržište rada: istraživanje o 

karijerama i zapošljivosti osoba koje su diplomirale na Pravnom fakultetu“ za prve generacije 

studenata koje su diplomirala po „bolonjskim“ programima 

 

Kao jedan od ciljeva realizacije Programskih ugovora, Pravni fakultet je po drugi puta provodio 

projekt „Sveučilišno obrazovanje i tržište rada: istraživanje o karijerama i zapošljivosti osoba 
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koje su diplomirale na Pravnom fakultetu“ u okviru kojeg se provodila anketa o zapošljivosti i 

traženim kompetencijama među prvom generacijom studenata koji su diplomirali po 

„bolonjskim“ programima. Rezultati opisanog istraživanja pomoći će u izradi ishoda učenja na 

razini studijskih programa koja predstoji Pravnom fakultetu. 

Aktivnost: Unapređenje rada Savjetovališta za studente 

U ovoj i prošloj akademskoj godini Savjetovalište za studente počele su voditi kolegice sa 

Studijskog centra za socijalni rad te su bitno poboljšale i unaprijedile rad Savjetovališta, što se 

očituje u načinu rada sa studentima i njihovoj profesionalnosti i pristupačnosti.  

Aktivnost: Izrada i objava Informacijskog paketa Pravnog fakulteta 

Povodom postupka reakreditacije, Pravni fakultet je uz pomoć kolega Fakulteta elektrotehnike i 

računarstva Sveučilišta u Zagrebu izradio informacijski paket u kojem su sadržani i ažurirani svi 

podaci o pojedinom kolegiju, nositeljima pojedinih kolegija, suradnicima, izvedbenim planovima 

nastave, studijskim programima, ishodima učenja. Podaci sadržani u Informacijskom paketu 

povezani su sa drugim bazama (npr. ISVU, CROSBI)  

Aktivnost: Unapređenje Fakulteta u pogledu broja, kvalificiranosti i kompetentnosti nastavnika u 

znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima u skladu sa ciljevima Strategije razvoja 

Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

Tijekom akademske godine 2014./2015. Uprava Fakulteta je kontinuirano i ustrajno podnosila 

zahtjeve Sveučilištu i MZOS-u radi dobivanja suglasnosti za nova radna mjesta, pogotovo za 

znanstveno-nastavna radna mjesta, što je rezultiralo dobivanjem oko 15 suglasnosti za 

napredovanja viših asistenata i poslijedoktoranda.    

 

Aktivnost: Izrada portala o praktičnoj nastavni studijskog programa  

Riječ je o aktivnosti koja je u lipnju akademske godine 2014./2015. predstavljena na sjednici 

Fakultetskog vijeća. Do danas je samo djelomično provedena. 
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5. Tablični prikaz provedenih aktivnosti  
 

Sukladno Planu aktivnosti, većina aktivnosti koje je Povjerenstvo planiralo u izvještajnom 

razdoblju je provedena, za pojedine aktivnosti predviđa se provedba i u sljedećem razdoblju jer 

se radi o redovitim aktivnostima Fakulteta koje doprinose razvoju sustava osiguravanja kvalitete.  

 
Naziv sastavnice: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

 

Akademska godina: 2014./2015. 

 

Plan aktivnosti za područje osiguravanja kvalitete sastavnice 

 
 

A Unapređenje formalno-

pravnog i 

organizacijskog 

okruženja 

Nadležno/odgovorno 

tijelo 

Rok/trajanje 

aktivnosti 

 

Indikator uspjeha 

1. Izrada izmjena i dopuna 

Pravilnika o 

nagrađivanju studenata 

Odbor za unapređenje 

studija 

prosinac-

veljača 2015. 

Usvojene izmjene i dopune 

Pravilnika o nagrađivanju 

studenata 

2. Usvajanje izmjena i 

dopuna Pravilnika o 

nagrađivanju studenata 

Fakultetsko vijeće travanj 2015. Usvojene izmjene i dopune 

Pravilnika o nagrađivanju 

studenata 

3. Usvajanje Fonda za 

pomoć / stipendiranje 

studenata 

Fakultetsko vijeće ožujak-

travanj 2015. 

Na sjednici Fakultetskog vijeća 

osnovan Fond za pomoć / 

stipendiranje studenata 

4. Usvajanje Smjernica za 

izradu strateškog 

dokumenta znanstvenih 

istraživanja 

Fakultetsko vijeće travanj 2015. Na sjednici Fakultetskog vijeća 

usvojene Smjernice za izradu 

strateškog dokumenta 

znanstvenih istraživanja 

5. Usvajanje Strategije 

znanstveno-istraživačkog 

Uprava Fakulteta, 

Fakultetsko vijeće 

rujan 2015. Nije doneseno u akademskoj 

godini 2014./2015.  



Pravni fakultet u Zagrebu - Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom  

 

12 

 

rada Pravnog fakulteta 

6. Usvajanje Strategije 

razvoja knjižnične 

podrške studentima s 

invaliditetom (s 

akcijskim planom), 

2015.-2020. 

Fakultetsko vijeće lipanj 2015. Na sjednici Fakultetskog vijeća 

usvojena Strategije razvoja 

knjižnične podrške studentima 

s invaliditetom (s akcijskim 

planom), 2015.-2020. 

7. Izrada i usvajanje 

Samoanalize Pravnog 

fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 

Povjerenstvo za 

izradu samoanalize, 

Povjerenstvo za 

upravljanje 

kvalitetom, 

Fakultetsko vijeće 

listopad 

2014. – 

ožujak 2015. 

Na sjednicama Fakultetskog 

vijeća usvojena Samoanaliza 

Pravnog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu 

 

B Vrednovanje studijskih 

programa 

Nadležno/odgovorno 

tijelo 

Rok/trajanje 

aktivnosti 

Indikator uspjeha 

 

1. Izrada i usvajanje ishoda 

učenja  

Katedre, Fakultetsko 

vijeće 

2014./2015. Na sjednicama 

Fakultetskog vijeća 

usvojeni ishodi učenja  

2. Praćenje kvalitete 

studiranja na svim 

studijskim programima u 

skladu sa ciljevima 

Strategije razvoja 

Pravnog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

Povjerenstvo za 

upravljanje 

kvalitetom, Odbor za 

unapređenje nastave 

Kontinuirano Aktivnost se provodi 

3. Poticanje praktičnog 

dijela nastave 

Povjerenstvo za 

upravljanje 

kvalitetom, Odbor za 

unapređenje nastave, 

Fakultetsko vijeće 

Kontinuirano Aktivnost se provodi 

C Vrednovanje nastavnih 

procesa i obrazovnih 

ishoda 

Nadležno/odgovorno 

tijelo 

Rok/trajanje aktivnosti  

Indikator uspjeha 

 

1. (Re)definiranje 

kompetencija na razini 

studijskih programa 

Povjerenstvo za 

upravljanje 

kvalitetom, Odbor za 

kontinuirano Aktivnost se 

provodi 
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Pravnog fakulteta 

temeljem provedenih 

istraživanja na projektu 

„Sveučilišno obrazovanje 

i tržište rada: istraživanje 

o karijerama i 

zapošljivosti osoba koje 

su diplomirale na 

Pravnom fakultetu“  

unapređenje nastave, 

Fakultetsko vijeće 

2. Analiza mogućnosti 

definiranja i stjecanja 

formalnih 

/neformalnih/iformalnih 

učenja na Pravnom 

fakultetu 

Povjerenstvo za 

upravljanje 

kvalitetom, Odbor za 

unapređenje nastave, 

Fakultetsko vijeće 

kontinuirano Aktivnost se 

provodi 

3. Ponovna provedba 

projekta „Sveučilišno 

obrazovanje i tržište 

rada: istraživanje o 

karijerama i 

zapošljivosti osoba 

koje su diplomirale na 

Pravnom fakultetu“ za 

prve generacije 

studenata koje su 

diplomirala po 

„bolonjskim“ 

programima  

Članovi projektnog 

tima, Uprava 

Fakulteta 

svibanj – rujan 2015. Aktivnost je 

provedena 

4. Izdavanje potvrda o 

provedenoj studentskoj 

anketi 

Prodekan za 

nastavu i studente 

kontinuirano Aktivnost se 

provodi 

5. Izrada kriterija za 

usvajanje novih izbornih 

kolegija 

Odbor za unapređenje 

studija, Fakultetsko 

vijeće 

rujan 2015. Aktivnost nije 

provedena 

 

D Institucijsko 

(samo)vrednovanje i 

institucijsko 

Nadležno/odgovorno 

tijelo 

Rok/trajanje 

aktivnosti 

 

Indikator uspjeha 
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istraživanje 

1. Održavanje tematskih 

sjednica posvećenih 

praćenju kvalitete studija 

te njezinom poboljšanju 

kroz predlaganje 

eventualnih izmjene 

studijskih programa, 

daljnjem osiguravanju 

kvalitete praktičnog 

dijela nastave, izbornih 

kolegija te mobilnosti    

Povjerenstvo za 

upravljanje 

kvalitetom, Odbor za 

unapređenje nastave, 

Fakultetsko vijeće 

kontinuirano Aktivnost se provodi 

 

2. Uspostava baze podataka 

o znanstvenim radovima, 

istraživačkim i stručnim 

projektima 

Povjerenstvo za 

upravljanje 

kvalitetom, 

Biblioteka Fakulteta 

kontinuirano Aktivnost se provodi 

3. Izrada samoanalize 

Pravnog fakulteta 

Povjerenstvo za 

izradu samoanalize, 

Povjerenstvo za 

upravljanje 

kvalitetom, 

Fakultetsko vijeće 

listopad 2014. – ožujak 

2015. 

Aktivnost je 

provedena 

 

E Mjere za unapređenje 

kvalitete 

Nadležno/odgovorno 

tijelo 

Rok/trajanje 

aktivnosti 

Indikator uspjeha 

 

1. Sjednice Povjerenstva za 

upravljanje kvalitetom 

Povjerenstvo za 

upravljanje 

kvalitetom 

U skladu s 

Pravilnikom o sustavu 

osiguravanja kvalitete   

Sjednice održane 

redovito sukladno 

Pravilniku 

2. Praćenje ostvarivanja 

ciljeva predviđenih 

Strategijom razvoja 

Pravnog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

Povjerenstvo za 

upravljanje 

kvalitetom, Uprava 

Fakulteta, 

Fakultetsko vijeće 

Kontinuirano Aktivnost se provodi 

3. Uspostava baze podataka 

za alumnije 

Povjerenstvo za 

upravljanje 

kvalitetom, Odbor za 

alumnije 

kontinuirano Aktivnost nije 

provedena 
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4. Unapređenje rada 

Savjetovališta za 

studente  

Uprava Fakulteta, 

Fakultetsko vijeće 

kontinuirano Aktivnost je 

provedena 

5. Izrada i objava 

Informacijskog paketa 

studijskih programa 

Pravnog fakulteta 

Uprava Fakulteta, 

Fakultetsko vijeće 

listopad 2014. – rujan 

2015. 

Aktivnost je 

provedena 

6. Uspostava posebnog 

programa za praćenje 

prolaznosti studenata  

Povjerenstvo za 

upravljanje 

kvalitetom, Uprava 

Fakulteta 

travanj – srpanj 2015. Aktivnost nije 

dovršena u 

predviđenom 

razdoblju  

F Razvoj ljudskih 

potencijala 

Nadležna/odgovorna 

tijela 

Rok/trajanje Indikator uspjeha 

 

1. Unapređenje Fakulteta u 

pogledu broja, 

kvalificiranosti i 

kompetentnosti 

nastavnika u znanstveno-

nastavnim, nastavnim i 

suradničkim zvanjima u 

skladu sa ciljevima 

Strategije razvoja 

Pravnog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

Uprava Fakulteta, 

Fakultetsko vijeće 

Kontinuirano Aktivnost je 

provedena. U 

akad.god.2015./2016. 

raspisano je preko 15 

natječaja u nova 

znanstveno-nastavna 

zvanja.   

2. Uvođenje nagrade 

najboljih radova 

poslijediplomskih 

studenata  

Vijeće 

poslijediplomskog 

studija, Uprava 

Fakulteta 

kontinuirano Aktivnost nije 

provedena 

3. Poticanje različitih oblika 

e-učenja   

Povjerenstvo za 

upravljanje 

kvalitetom 

kontinuirano Aktivnost se 

kontinuirano provodi 

G  Javno informiranje  Nadležna/odgovorna 

tijela 

Rok/trajanje  Indikator uspjeha 

 

 

1. Postavljanje informacija i 

dokumenata o 

Povjerenstvo za 

upravljanje 

kontinuirano Stranica se redovito 
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osiguravanju kvalitete na 

mrežnoj stranici 

kvalitetom obnavlja 

2. Održavanje prezentacije 

te promidžba 

poslijediplomskih studija 

studentima završnih 

godina i vanjskim 

dionicima  

Povjerenstvo za 

upravljanje 

kvalitetom, Uprava 

Fakulteta 

kontinuirano Aktivnost je djelomično 

provedena 

3. Uspostava 

informacijskog paketa za 

alumnije 

Odbor za alumnije kontinuirano Aktivnost nije provedena 

4. Uspostava 

informacijskog paketa o 

međunarodnoj 

mobilnosti 

Povjerenstvo za 

upravljanje 

kvalitetom 

kontinuirano Aktivnost je provedena 

5. Potpora i pružanje 

informacije studentima – 

uspostava 

Informacijskog paketa o 

studijskim programima 

Povjerenstvo za 

upravljanje 

kvalitetom, Uprava 

Fakulteta 

kontinuirano Aktivnost je provedena 

6. Izrada portala o 

praktičnoj nastavi 

studijskih programa 

Uprava Fakulteta listopad 2014. – 

rujan 2015. 

Aktivnost je djelomično 

provedena 

7. Izrada interaktivnog 

portala s vanjskim 

dionicima  

Uprava Fakulteta listopad 2014. – 

rujan 2015. 

Aktivnost je djelomično 

provedena 

 

 


