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PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI 

ODBOR ZA OSIGURAVANJE I UNAPREĐIVANJE KVALITETE 

 

Fakultetsko vijeće 

- ovdje -  

 

- PREDMET: Godišnje izvješće o radu Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete 
za ak. god. 2016./2017. i  
 

- Izvješće o provedbi trogodišnjeg Plana aktivnosti za unapređenje sustava osiguravanja 
kvalitete (2014-2017) 

 

Sukladno Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) i čl. 12. 
Pravilnika o sustavu za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 
(od dana 25.03.2015.), Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete ima obvezu jednom godišnje 
podnijeti izvješće o svom djelovanju Fakultetskom vijeću, koje se potom dostavlja Odboru za 
kvalitetu Sveučilišta u Rijeci. 

U Godišnjem izvješću su prikazane planirane i provedene aktivnosti Odbora za osiguravanje i 
unapređivanje kvalitete (u daljnjem tekstu Odbor) tijekom ak. god. 2016./2017.  

U Izvješću o provedbi trogodišnjeg Plana aktivnosti za unapređenje sustava osiguravanja 
kvalitete (2014-2017) (dalje: Trogodišnji plan) dan je pregled aktivnosti provedenih na temelju tog 
plana, te analiza stupnja njihove provedenosti. Navedeni su razlozi djelomičnog provođenja, odnosno 
neprovođenja pojedinih segmenata nekih od planiranih aktivnosti. Trogodišnji plan s ocjenom 
Odbora o provedenosti pojedinih aktivnosti, priložen je ovom Izvješću i čini njegov sastavni dio.  

I. Sastanci Odbora  
 
Tijekom ak. god. 2016./2017. Odbor je održao ukupno sedam sastanaka: pet redovitih i dva 
tematska. Redovite sastanke Odbor je održavao u periodu od listopada 2016. do srpnja 2017. 
godine, dok su dva tematska održana u rujnu 2017. godine.  
 

1. Sastanak Odbora 10. listopada 2016. godine s dnevnim redom: 
- Utvrđivanje kvoruma i usvajanje dnevnog reda 
- Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Odbora  
- Projekt IURISPRUDENTIA 
- Samovrednovanje nastavnika s ocjenom ispod 3,0 na studentskoj evaluaciji 
- Reakreditacija doktorskog studija 
- Godišnje izvješće Odbora za ak. god. 2015./2016. 
- Razno 
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2. Sastanak Odbora 5. prosinca 2016. godine s dnevnim redom: 
- Utvrđivanje kvoruma i usvajanje dnevnog reda 
- Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Odbora  
- Rezultati ankete doktorskog studija 
- Vodič za mentore doktorskog studija i vodič za doktorande 
- Razno 

 
3. Sastanak Odbora 13. ožujka 2017. godine s dnevnim redom: 
- Utvrđivanje kvoruma i usvajanje dnevnog reda 
- Odluka u svezi s usvajanjem zapisnika sa prethodne sjednice Odbora  
- Evaluacija nastave i nastavnika u zimskom semestru ak. god. 2016./2017. 
- Izvješće o održavanju nastave 
- Razno 

 
4. Sastanak Odbora 8. svibnja 2017. godine s dnevnim redom: 
- Utvrđivanje kvoruma i usvajanje dnevnog reda 
- Odluke o usvajanju zapisnika s prethodne dvije sjednice Odbora 
- Izvještavanje o sastanku Sveučilišnog Odbora  
- Nagrada za nastavnu izvrsnost 
- Reakreditacija doktorskog studija 
- Anketa o evaluaciji nastavnika i nastave za ljetni semestar 
- Razno 

 
5. Sastanak Odbora 5. srpnja 2017. godine s dnevnim redom: 

- Utvrđivanje kvoruma i usvajanje dnevnog reda 
- Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Odbora 
- Izvješće o održanoj nastavi za ljetni semestar 2016/17. 
- Samovrednovanje nastavnice s ocjenom ispod 3,0 na studentskoj evaluaciji 
- Unutarnja prosudba i radionica Sveučilišta 
- Razno 

 
6. i 7. Tematski sastanci Odbora održani 11. rujna 2017. i 25. rujna 2017. godine 

 
Dva tematska sastanka Odbora u održana u rujnu 2017. godine bila su posvećena Unutarnjoj 
prosudbi sustava za osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci i pripremama za istu. Na njima je 
dogovoren način i dinamika rada na sastavljanju Izvješća o samovrednovanju koje treba biti 
prihvaćeno na Fakultetskom vijeću te do 31. listopada 2017. godine dostavljeno Centru za 
osiguravanje i unapređivanje kvalitete.  
Također, raspravljano je o provedbi trogodišnjeg Plana aktivnosti za unapređenje sustava 
osiguravanja kvalitete (2014-2017), te je za svaku od planiranih aktivnosti usuglašena ocjena stupnja 
njene provedenosti.  
Posebno su istaknute aktivnosti na kojima Odbor treba nastaviti raditi, te aktivnosti koje bi trebale 
ući u novi trogodišnji plan (2018-2021). Odlučeno je da će se s njegovom izradom započeti, ali će se 
sačekati i Izvješće Povjerenstva za unutarnju prosudbu, kako bi njegovi prijedlozi mogli biti 
obuhvaćeni tim planom. Svi dionici sustava su obaviješteni da se sa izradom novog plana započelo, 
te pozvani da svoje prijedloge dostave Odboru. 
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II. Pravni akti i druge isprave 

Tijekom ak. god. 2016./2017. članovi Odbora sudjelovali su u izradi Vodiča za mentore 
doktorskog studija i Vodiča za doktorande.  

Svi članovi Odbora sudjelovali su u pripremi Izvješća o samovrednovanju tijekom rujna 
2017. godine, a rad na kojem se nastavio tijekom mjeseca listopada 2017. godine.  

 
III. Studenti i nastava 

Odbor je redovito podnosio Fakultetskom vijeću izvješća o rezultatima studentskih 
evaluacija za oba semestra, izvješća o održanoj nastavi po katedrama za oba semestra, te 
izvješće o prolaznosti po pojedinim predmetima.  

Također, Odbor je proveo propisane postupke za nastavnike ocijenjene prosječnom 
ocjenom nižom od 3,0 u ak. god. 2016./2017.  

 

IV. Informacijski sustav i javnost djelovanja  

Javnost djelovanja Odbora osigurana je kroz redovito ažuriranje mrežnih stranica Fakulteta. 

 

V. Mobilnost i međunarodna suradnja 

Analiza mobilnosti i međunarodne suradnje, kako nastavnika tako i studenata, provodi 
se redovito te Odbor potiče povećanje broja Erasmus+ ugovora i otvaranje mogućnosti razmjene 
i suradnje, uz sudjelovanje na međunarodnim istraživačkim projektima.  

 

VI.  Uspješnost sustava kvalitete - REAKREDITACIJA 

Članovi Odbora sudjelovali su u izradi Samoanalize za potrebe reakreditacije doktorskog 
studija. Reakreditacija je uspješno dovršena, što potvrđuje i Završno izvješće reakreditacijskog 
povjerenstva AZVO-a kojim se predlaže izdavanje bezuvjetne dopusnice.   

 

VI. Izvješće o provedbi trogodišnjeg Plana aktivnosti za unapređenje sustava osiguravanja 
kvalitete (2014-2017) 

Odbor je 2014. godine donio Trogodišnji plan za unapređenje sustava osiguravanja kvalitete 
za razdoblje od 2014. do 2017. godine, a kao rezultat unutarnje prosudbe kvalitete provedene od 
strane Sveučilišta i uvažavajući preporuke iznesene u toj prosudbi. Navedenim planom, Odbor je 
u sedam segmenata djelovanja Fakulteta predvidio brojne aktivnosti usmjerene na poboljšanje 
postojećeg sustava kvalitete. Od toga je u periodu od 2014. do 2017. Odbor u cijelosti ili 
uglavnom proveo planirane aktivnosti u petnaest točaka, dok je u preostalih pet djelomično 
proveo aktivnosti koje je planirao. Djelomično su provedene ona aktivnosti za čije je provođenje 
Odboru trebalo aktivno sudjelovanje vanjskih dionika (sudjelovanje u izmjeni strategije), te one 
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aktivnosti nakon provođenje kojih bi rezultati zbog objektivnih razloga izostali (npr. i bez 
posebne analize jasno je da na Fakultetu postoji potreba za administrativno-tehničkim 
pojačanjem). Aktivnosti po djelomično provedenim točkama Odbor će kontinuirano nastavljati. 

U segmentu koji se odnosi na strategiju, organizaciju, povezanost sustava i dokumentaciju, 
Odbor je u cijelosti proveo aktivnosti koje se odnose na izradu sheme odnosa dionika sustava za 
kvalitetu Fakulteta, izradu informativnijih godišnjih izvješća, izmjene i dopune Pravilnika o 
studijima, vidljivost Odbora na mrežnim stranicama Fakulteta te uvođenje postupka vrednovanja 
svih aktivnosti sustava za kvalitetu kroz redovita izvješća Odbora za kvalitetu na svakoj sjednici 
Fakultetskog vijeća te kroz godišnja izvješća koja usvaja Fakultetsko Vijeće. Također, Odbor je 
sudjelovao u nadopunjavanju Strategije Fakulteta i njenom usklađivanju sa Strategijom 
Sveučilišta, ali još uvijek nije formalno pristupio izmjenama Priručnika za kvalitetu, zbog čega 
je ova aktivnost ocijenjena kao uglavnom provedena. Izmjenama Priručnika planira se pristupiti 
tijekom ak. god. 2017./2018., a rad na istom je već započe izradom sheme odnosa dionika 
sustava za kvalitetu. Iako Odbor još uvijek nije uspio uvesti stalne i formalizirane ankete putem 
kojih bi poslodavci mogli iskazati stav o kvaliteti znanja studenata Fakulteta, u okviru projekta 
Iurisprudentia je provedeno ciljano istraživanje tržišta usmjereno upravo na zadovoljstvo 
poslodavaca znanjem studenata te su prikupljeni podatci razmotreni prilikom revizije studijskih 
programa. Također, iako studenti ocjenjuju administrativnu podršku, Odbor još nije formalizirao 
takvo ocjenjivanje administrativne podrške od strane nastavnika, ali to planira učiniti tijekom ak. 
god. 2017./2018. 

U segmentu koji se odnosi na odobravanje, nadziranje i periodičnu reviziju programa i 
kvalifikacija Odbor je djelomično proveo planirane aktivnosti. Naime, iako je izmjenama 
studijskih programa u ak. god. 2016./2017. uveden veliki broj tzv. kliničkih predmeta koji su 
povećali sudjelovanje vanjskih dionika u izvođenju nastave, još uvijek nije osnovan alumni klub, 
na čemu Odbor intenzivno planira raditi, zajedno s upravom Fakulteta. 

U segmentu ocjenjivanja studenata i ishoda učenja, u cijelosti su provedene planirane 
aktivnosti prijedlogom za pokretanjem postupka izmjena Sveučilišnog Pravilnika o studijima, 
kao i izmjenama studijskih programa te sadržajnim prilagođavanjem istih odgovarajućim 
razinama Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. 

U segmentu osiguranja kvalitete nastavnog osoblja, u cijelosti su provedene sve planirane 
aktivnosti glede povećanja broja zaključenih Erasmus+ ugovora (34) te veće dolazne i odlazne 
mobilnosti i studenata i nastavnika, dok su djelomično provedene aktivnosti usmjerene na 
utvrđivanje uzroka neuspješnosti studenata i unapređenje odnosa studenata prema sustavu 
kvalitete. Radi veće angažiranosti studenata u provođenju studentskih evaluacija Odbor je 
odlučio uključiti demonstratore u taj postupak kako bi oni motivirali studente na ispunjavanje 
evaluacija i približili im taj postupak kao transparentan i koristan. Također, Odbor primjenjuje 
kriterije Sveučilišta za odabir najbolje ocijenjenih nastavnika i predlaže ih dekanu za nagradu za 
nastavnu izvrsnost. Planira predložiti načine mogućeg nagrađivanja istih i na razini sastavnice, 
barem u obliku priznanja i prezentacije načina njihovog rada, prenošenja njihovog iskustva kao 
poticaja i primjera ostalim nastavnicima.  

U segmentu resursa za učenje i potporu studentima učinjeni su brojni pomaci 
osuvremenjivanjem predavaonica i nastavničkih kabineta, kao i računalnih i drugih tehničkih 
pomagala za održavanje nastave ili istraživački rad na Fakultetu, produljenim radnim vremenom 
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Knjižnice, uvođenjem linije studentske prehrane i generalno poboljšavanjem materijalnih uvjeta 
Fakulteta. Aktivnost koja još uvijek nije provedena odnosi se na formalizirano prikupljanje 
podataka od strane vanjskih dionika kod kojih studenti obavljaju neke oblike prakse, iako 
nastavnici povratne informacije prikupljaju neformalnim kontaktima s takvim vanjskim 
dionicima. 

U segmentu pristupa informacijama sustava osiguravanja kvalitete planirane aktivnosti 
uspješno su provedene. Unaprijeđene su i ažurirane mrežne stranice te je djelovanje Odbora 
učinjeno vidljivijim kroz redovita izvješća sa sastanaka Odbora, kao i kroz godišnja izvješća.  

U segmentu javnog informiranja također je uspješno provedena većina aktivnosti. Kreiran je 
kutak za korisnike koji omogućuje dionicima sustava ostavljanje anonimnih komentara i 
primjedbi, imenovan je koordinator za mrežne stranice te usvojen Protokol glede ažuriranja istih, 
javno su objavljeni studijski programi i ishodi učenja tih programa, kao i sve druge korisne 
informacije o istima. Jedina aktivnost koja još uvijek nije provedena odnosi se na objavljivanje 
odluka Fakultetskog vijeća na mrežnim stranicama, jer još uvijek ne postoji konsenzus u 
pogledu sadržaja te objave, a o čemu su u tijeku konzultacije Odbora s upravom. 

Odbor planira i dalje kontinuirano raditi na unapređenju kvalitete svih opisanih segmenata, 
a novi plan aktivnosti sastavit će nakon provedbe unutarnje prosudbe od strane Sveučilišta, a čija 
je provedba planirana za kraj 2017., odnosno početak 2018. godine. 

 

U Rijeci, 23.10.2017. 

Predsjednica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete 

Izv. prof. dr. sc. Maja Bukovac Puvača 

 

 

Prilog: Plan aktivnosti za unapređenje sustava osiguravanja kvalitete (2014-2017) 


