
Temeljem članka 31. stavak 3. Statuta Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dekan Fakulteta prof.dr.sc. 
Lenko Pleština donosi  

PRAVILNIK O RADU FAKULTETSKOG VIJEĆA ARHITEKTONSKOG FAKULTETA 
 
 

Članak  1. 
 

Ovim Pravilnikom određuje se ustroj, djelokrug i način rada Fakultetskog vijeća, a u skladu s odredbama Zakona 
o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Sveučilišta u Zagrebu i Statuta Arhitektonskog fakulteta 
 

Članak  2. 
 

Fakultetsko vijeće je stručno vijeće Arhitektonskog fakulteta. 
Fakultetsko vijeće čine svi redovni profesori, izvanredni profesori, docenti te predstavnici nastavnika i suradnika 
izabrani u nastavna i suradnička zvanja, kao i predstavnici studenata preddiplomskog, diplomskog i 
poslijediplomskog studija. 
Sukladno odredbi čl. 63., st. 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju studentski predstavnici 
čine 15% ukupnog broja članova Vijeća, a biraju se temeljem odredbi Zakona o studentskom zboru i drugim 
studentskim organizacijama. Sukladno odredbi čl. 61. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
studentski predstavnici u Fakultetskom vijeću imaju prava suspenzivnog veta u slučajevima kada Vijeće odlučuje 
o pitanjima od posebnog interesa za studente. 
Predstavnici se biraju na način da: 
na svakih pet nositelja suradničkih zvanja i na svakih pet nositelja nastavnih zvanja se bira po jedan predstavnik 
Mandat predstavnika je dvije godine i mogu ponovno biti birani najviše dva puta uzastopce. 
 

Članak  3. 
 

Dekan, prodekani, predstojnici katedara, predstojnici zavoda, sindikalni povjerenik, nastavnik tjelesne kulture i 
nastavnik stranog jezika članovi su Fakultetskog vijeća po funkciji. 
 

Članak  4. 
 

Fakultetsko vijeće: 
- donosi Statut i druge opće akte Fakulteta, 
- provodi izbore za članove Vijeća područja i Senat Sveučilišta 
- prihvaća godišnje izvješće dekana 
- vodi brigu i donosi odluke u cilju osiguranja kvalitete, nastavnog, znanstvenog i umjetničkog rada 
- pokreće postupak donošenja i brine o provedbi studijskih programa 
- donosi izvedbeni plan studija 
- pokreće i provodi postupke izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i suradnička 

zvanja i radna mjesta sukladno Zakonu o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti i visokom obrazovanju, 
Statutu Sveučilišta u Zagrebu i Statutu Arhitektonskog fakulteta 

- provodi postupak stjecanja doktorata znanosti 
- donosi odluke o akademskim, znanstvenim i stručnim pitanjima, 
- sudjeluje u stvaranju strategije razvoja Fakulteta, 
- daje suglasnost dekanu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti od 

1.000.000 do 3.000.000 kuna 
- bira i razrješava dekana, 
- bira i razrješava prodekane na prijedlog dekana, 
- imenuje čelnike ustrojbenih jedinica, 
- donosi pravilnik o unutarnjem ustroju radnih mjesta, 
- imenuje mentore studentima na doktorskim studijima, 
- pokreće postupak izbora u počasno zvanje professora emeritusa 



- osniva radne grupe i povjerenstva, 
- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom Sveučilišta, Statutom Arhitektonskog fakulteta, te 

drugim općim aktima Fakulteta koji nisu u nadležnosti drugih tijela 
 

Članak  5. 
 
Fakultetsko vijeće radi na sjednicama. Sjednice priprema, saziva i predsjedava im dekan, a iznimno u njegovoj 
odsutnosti jedan od prodekana. 
Odluke Fakultetskog vijeća su pravovaljane ukoliko sjednici Vijeća nazoči više od polovice ukupnog broja članova 
Fakultetskog vijeća, osim o pitanjima za koje je Statutom Sveučilišta i Statutom Fakulteta propisano da sjednici 
mora naznočiti 2/3 ukupnog broja članova. 
Kod podijeljenog broja glasova odlučuje glas dekana. 
Fakultetsko vijeće donosi odluke, zaključke i zauzima stavove u pravilu javnim glasovanjem natpolovičnom 
većinom nazočnih članova. Kvorum čini natpolovična većina ukupnih članova, osim kod izbora dekana kada je 
potrebna nazočnost 2/3 ukupnog broja članova Vijeća. 
Kod izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna zvanja glasuju nositelji istog ili višeg zvanja, a odluka je 
valjana ako za prijedlog glasa natpolovična većina ukupnog broja nositelja istog ili višeg zvanja.  
U postupcima doktorata znanosti glasuju samo doktori znanosti (bez obzira na znanstveno-nastavno ili 
umjetničko-nastavno zvanje), a odluka je valjana ako za prijedlog glasa natpolovična većina doktora znanosti. 
 
Zaključke i odluke Fakultetsko vijeće donosi tajnim glasovanjem u sljedećim slučajevima: 
- prihvat programa pristupnika za dekana 
- izbor dekana 
- izbor prodekana 
- produžetak radnog odnosa nakon 65. godina 
- prvi izbor u znanstveno-nastavno ili umjetničko-nastavno zvanje  
- u slučaju prijave više kandidata za isto radno mjesto 
- predlaganje izbora u zvanje professor emeritus 

 
Članak  6. 

U okviru obavljanja poslova opisanih u članku 4., Fakultetsko vijeće imenuje stalna povjerenstva, kao i 
povjerenstva koja pripremaju ili izvršavaju pojedine poslove iz nadležnosti Vijeća. 
Stalna povjerenstva Fakultetskog vijeća su: 
 - Povjerenstvo za unaprijeđenje nastave 
 - Povjerenstvo za praćenje nastave 
 - Povjerenstvo za znanstvenoistraživački rad 
 - Povjerenstvo za razredbeni postupak 
 - Povjerenstvo za nakladničku djelatnost 
 - Povjerenstvo za terensku nastavu 
 - Povjerenstvo za ljetne škole 
 - Povjerenstvo za  stručnu praksu 
 - Povjerenstvo za izložbe i predavanja 
 - Povjerenstvo za dodjeljivanje studentskih nagrada 
 - Povjerenstvo za diplomski ispit 
 - Povjerenstvo za prostor 
 - Uredništvo časopisa Prostor 
 - Uredništva zbornika i publikacija od važnosti za fakultet 
 - Povjerenstvo za e-learning 
 
Povjerenstva u pravilu imaju neparan broj članova. Biraju se na razdoblje od dvije godine. 



 
Članak  7. 

 
Početkom akademske godine u fakultetskom kalendaru objavljuje se raspored sjednica Fakultetskog vijeća. 
Poziv, dnevni red, zapisnik prethodne sjednice  i izvješća dostavljaju se članovima Vijeća najkasnije 5 dana prije 
sjednice elektroničkom poštom. 
Izuzetno, na samoj sjednici može se dnevni red nadopuniti predmetom čija hitnost i značaj su u interesu rada 
Fakulteta. 
Ukoliko izvješće pripremljeno za Vijeće iz bilo kog razloga ne zadovoljava, prije započinjanja sjednice predmet se 
skida s dnevnog reda. 
U slučaju kada se ukaže potreba može se sazvati i izvanredna sjednica Vijeća. O potrebi sazivanja izvanredne 
sjednice odlučuje dekan na prijedlog najmanje tri člana Vijeća ili kad samo procijeni da je to potrebno. 
Na prijedlog dvije trećine Vijeća dekan je obavezan sazvati izvanrednu sjednicu Vijeća. 
 

Članak  8. 
 

O sjednici Vijeća sastavlja se zapisnik kojeg ovjerava dekan, a priprema ga tajnik Fakulteta. 
Primjedbe na zapisnik date na sjednici unose se u konačni tekst koji se pohranjuje u arhivi. 
 

Članak  9. 
 
 
Ovaj Pravilnik prihvaćen je na 426. redovnoj sjednici Fakultetskog vijeća, održanoj 07. travnja 2009., i stupa na 
snagu odmah. 
 
 
 
Dekan 
 
Prof.dr.sc. Lenko Pleština 
 
 


