Sveučilište u Rijeci

Obrazac Izvješća o provedbi
Strategije u 2013. godini

Upute
za pripremu Izvješća sastavnica o provedbi Strategije u 2013. godini
U nastavku teksta nalazi se obrazac za izvješće o provedbi Strategije na sastavnicama Sveučilišta u
Rijeci u 2013. godini.
Obrazac prati sadržaje Strategije Sveučilišta u Rijeci te sadrži pitanja koja se odnose na provedbu
strateških ciljeva i zadataka navedenih u Strategiji Sveučilišta u Rijeci 2007.-2013. na sastavnicama
tijekom 2013. godine.
Molimo Vas da odgovore na zadana pitanja, a uvažavajući pojašnjenja indikatora, upisujete u prazna
polja priloženih tablica. Cenzus datumi se odnose na godinu za koju se Izvješće podnosi.
Ispunjeno izvješće je potrebno dostaviti do 12. veljače 2014. godine redovnom (na adresu Sveučilišta u
Rijeci) i elektronskom poštom.
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1. Opći dio
Navedite aktivnosti koje je sastavnica poduzela u vezi provedbe Strategije Sveučilišta u
Rijeci 2007.-2013. tijekom protekle godine.

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci sustavno provodi Strategiju Sveučilišta u Rijeci kroz razvoje studijskih
programa, razvoj cjeloživotnog učenja kroz poslijediplomske studijske programe, razvijanjem mobilnosti
i međunarodne suradnje te ulaganjem u usavršavanje svih svojih djelatnika.
U 2013. godini Fakultet je na sljedeći način provodio Strategiju Sveučilišta u Rijeci:
 provedba Bolonjskog procesa i Pravilnika o studiju Sveučilišta;
 došlo je do izmjena i dopuna studijskog programa specijalističkog diplomskog stručnog studija
Javna uprava te se sada izvodi u trajanju do dvije godine i završetkom se stječe 120 ECTS-a
 daljnji razvoj alata e-učenja;
 povećanje standarda studiranja i uvjeta rada stručnih službi (uređenje okoliša zgrade Fakulteta,
uređenje pristupa Fakultetu osobama smanjene pokretljivosti, uređenje Čitaonice i dvorane za
udaljena predavanja);
 podržavanje mobilnosti nastavnog osoblja u svrhu istraživanja i održavanja nastave;
 potpora individualnom razvoju i interesima djelatnika;
 ulaganje u daljnje obrazovanje i usavršavanje djelatnika kroz seminare i tečajeve;
 stvaranje novih te održavanje postojećih veza na međuinstitucionalnoj i međunarodnoj razini –
uključivanje u mrežu SEELS (South East European Law Schools Network);
 organiziranje Devetnaestog savjetovanja pravnika Petar Simonetti (vlasništvo-obveze-postupak)
i tečaja engleskog jezika, ljetne škole u Novom Vinodolskom i Motovunu,
 održavanje skupova i predavanja održanih na Pravom fakultetu Rijeka;
 izdavanje novih knjiga u nakladi Pravnog fakulteta Rijeka;
 nadogradnja i razvijanje sustava digitalne arhive znanstvenih publikacija Fakulteta kao
institucionalnog repozitorija za pohranu knjiga, znanstvenih časopisa i završnih radova čime se
postiže veća dostupnost i vidljivost znanstvenih publikacija Fakulteta;
 pojačane aktivnosti Odbora za kvalitetu kako bi se unaprijedila kvaliteta rada na Fakultetu
 ostale aktivnosti povezane s pravnom znanošću i praksom.


2. Studiji i studenti
Strateški cilj 1. Sveučilište koje provodi kvalitetno i učinkovito obrazovanje temeljeno na ishodima
učenja i fleksibilnim akademskim profilima kroz sve tri razine sveučilišnih studija, usmjereno fleksibilnim
putovima učenja i cjeloživotnom obrazovanju, sukladno potrebama zajednice, gospodarstva i razvitka
društva.
Zadatak 1. Uspostaviti omjer preddiplomskih i diplomskih studija od najmanje 1:2.
Navedite aktivnosti koje je sastavnica poduzela u svrhu uspostave navedenog omjera preddiplomskih i diplomskih
studija tijekom 2013. godine.

Na Fakultetu se izvodi integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava.
Indikator 1.1a Broj akreditiranih studijskih programa I., II. i III. ciklusa visokog obrazovanja
Navedite broj akreditiranih studijskih programa I., II. i III. ciklusa visokog obrazovanja na vašoj sastavnici.
Usporedite podatak s brojem akreditiranih programa I., II. i III. ciklusa visokog obrazovanja u prošloj godini.
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Indikator
1.1

- Pokazatelj uravnoteženog razvoja svih triju ciklusa visokog obrazovanja i formalnog dijela cjeloživotnog
učenja (poslijediplomski specijalistički studiji). Indikator se može definirati i kao omjer preddiplomskih i
diplomskih studija.
- Uključuju se svi akreditirani studijski programi koji imaju jasno utvrđeni akademski stupanj i akademski
profil. Prikaz zadnje godine.
- Cenzus datum: 31. prosinca.
- Odgovorna osoba: prorektor za nastavu i prodekani zaduženi za nastavu.

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci tijekom 2013. godine izvodio je sedam (7) akreditiranih studijskih
programa: stručni studij Upravno pravo, integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij
Pravo, poslijediplomski specijalistički studij Kriminalističko istraživanje, poslijediplomski
specijalistički studij Pravo europskih integracija, specijalistički diplomski stručni studij Javna
uprava, poslijediplomski specijalistički studij Financijsko pravo trgovačkih društava i
Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje prava.
U posljednje tri godine Pravni fakultet postepeno razvija studijske programe kojima bi zaokružio
formalno obrazovanje pravnika na Sveučilištu u Rijeci. Osim stručnog studija te integriranog
preddiplomskog i diplomskog studija sve veća pozornost polaže se na razvoj poslijediplomskih
studija.
U akademskoj godini 2013./2014. došlo je do izmjena i dopuna studijskog programa
specijalističkog diplomskog stručnog studija Javna uprava te se sada izvodi u trajanju do dvije
godine i završetkom se stječe 120 ECTS-a.

Zadatak 2. Transformirati najmanje ¾ stručnih studija u sveučilišne i smanjiti omjer
studenata na stručnim i sveučilišnim studijima na najviše 1:10.
Navedite aktivnosti koje je sastavnica poduzela u svrhu transformacije stručnih studija u sveučilišne te smanjenje
omjera studenata na stručnim i sveučilišnim studijima tijekom 2013. godine.

Fakultet je 2013. godine nastavio s izvođenjem specijalističkog diplomskog stručnog studija Javna
uprava kojim studenti koji završe stručni studij zaokružuju svoje obrazovanje.
Osim toga, studenti koji završe stručni studij imaju pravo polaganjem razlikovnih ispita nastaviti
studirati na integriranom sveučilišnom studiju prava.
Ukupno upisanih studenata u 2013. godini bilo je na stručnom 376, a na integriranom studiju 1373.
Time omjer studenata u 2013. godini iznosi 1:3,75.
Omjer je smanjen za 0,05.
Indikator 1.2a Vrste studija na Sveučilištu
Navedite vrste studija koje postoje na vašoj sastavnici.
Indikator
1.2 a

-

Pokazatelj obrazovnog profila Sveučilišta.
Uključuju se svi akreditirani studiji I. i II. ciklusa i integrirani diplomski studiji. Usporedba zadnjih pet godina.
Cenzus datum: 31. prosinca.
Odgovorna osoba: prorektor za nastavu i prodekani zaduženi za nastavu.

1. Trogodišnji stručni studij Upravno pravo – prvostupnik/prvostupnica javne uprave (bacc. admin.
iur.)
2. Petogodišnji sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij Pravo – magistar/magistra
prava (mag. iur.)
3. Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave – Stručni specijalist/specijalistica javne
uprave (spec. publ. admin.)
4. Poslijediplomski specijalistički studij Kriminalističko istraživanje – sveučilišni specijalist/
sveučilišna specijalistica kriminalističkog istraživanja (univ. spec. crim.)
5. Poslijediplomski specijalistički studij Pravo europskih integracija – sveučilišni specijalist/
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sveučilišna specijalistica europskog prava (uni. spec. iur.)
6. Poslijediplomski specijalistički studij Financijsko pravo trgovačkih društava – sveučilišni
specijalist/sveučilišna specijalistica financijskog prava trgovačkih društava (univ. spec. iur.)
7. Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje prava – Doktor/Doktorica
pravnih znanost (dr. sc.)
Indikator 1.2b Broj i struktura studenata
Navedite broj i strukturu studenata na vašoj sastavnici u 2013. godini prema vrsti studija. Usporedite podatke s
podacima iz 2009. godine.
- Pokazatelj obrazovnog profila sveučilišta. Indikator se može definirati i kao omjer studenata na sveučilišnim
i stručnim studijima. Nakon uvođenja drugog ciklusa indikator se može proširiti na omjer preddiplomskih i
diplomskih studenata
Indikator 1.2b - Uključeni svi upisani studenti preddiplomskih i diplomskih studija. Usporedba zadnjih pet godina.
- Cenzus datum: 1. studeni.
- Odgovorna osoba: tajnici sastavnice.
- Benchmark indikator.

Vrsta studija
Integrirani
preddiplomski i
diplomski studij Pravo
Stručni studij Upravno
pravo
Diplomski
specijalistički stručni
studij javne uprave
Poslijediplomski
specijalistički studij
Kriminalističko
istraživanje
Poslijediplomski
specijalistički studij
Pravo europskih
integracija
Poslijediplomski
specijalistički studij
Financijsko pravo
trgovačkih društava
Poslijediplomski
doktorski studij
Ukupno

Redoviti
studenti
(MZOŠ)
463

687

223

1373

71

116

189

376

138

138

21

21

22

22

28

28

12

12

633

1970

534

Redoviti stude ti
(osobne potrebe)

803

Izvanredni
studenti

Ukupno

Zadatak 3. Do 2011. godine uspostaviti najmanje 50% fleksibilnih akademskih programa
kroz koje se mogu izgraditi najmanje 3 akademska profila.
Navedite aktivnosti koje je sastavnica poduzela tijekom 2013. godine u svrhu uspostave najmanje 50% fleksibilnih
akademskih programa do 2013. godine.
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Indikator 1.3 Postotak fleksibilnih akademskih programa
Navedite udio fleksibilnih akademskih programa na vašoj sastavnici.

Indikator
1.3

- Pokazatelj razvijenosti fleksibilnih putova učenja i izgradnje fleksibilnih akademskih profila.
- Uključuje studijske programe, u ukupnom broju akreditiranih programa I. i II. ciklusa, koji sadrže najmanje
25 % izbornih ECTS kredita te mogu voditi prema najmanje dva akademska profila. Usporedba zadnje tri
godine.
- Cenzus datum: 1. studeni.
- Odgovorna osoba: prorektor za nastavu i prodekani zaduženi za nastavu.

Ne postoje fleksibilni akademski programi. Studenti koji završe studij na Pravnom fakultetu imaju
mogućnost usmjeriti se na poslijediplomskom specijalističkom studiju Kriminalističko istraživanje,
poslijediplomskom specijalističkom studiju Pravo europskih integracija, poslijediplomskom
specijalističkom studiju Financijsko pravo trgovačkih društava te Poslijediplomskom doktorskom
studiju iz područja društvenih znanosti, polje prava.
Studenti koji završe trogodišnji stručni studij mogu se dodatno sumjeriti na specijalističkom
diplomskom stručnom studiju javne uprave.

Zadatak 4. Uspostaviti odnos broja studenata na jednog nastavnika od 15:1 s ciljem
postizanja omjera među pojedinim područjima ne većim od 1:5.
Navedite aktivnosti koje je sastavnica poduzela tijekom 2013. u svrhu smanjenja omjera broja studenata na jednog
nastavnika.
Indikator 1.4 Broj studenata na jednog nastavnika
Navedite omjer studenata i nastavnika na vašoj sastavnici. Usporedite omjer s prošlogodišnjim omjerom studenata i
nastavnika na Vašoj sastavnici.

Indikator
1.4

- Pokazatelj kapaciteta za organiziranje kvalitetnog procesa učenja usmjerenog prema studentu i sustavne
brige za napredovanje kroz studij.
- Izračunava se dijeljenjem broja studenata (redovitih i izvanrednih) upisanih na preddiplomske (sveučilišne i
stručne), diplomske i poslijediplomske specijalističke programe, neovisno o načinu financiranja, s brojem
nastavnog osoblja koji imaju ugovor o radu na Sveučilištu ili sastavnicama u ekvivalentima punog radnog
vremena (nastavno osoblje u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima; bez vanjskih
suradnika). Usporedba zadnjih pet godina.
- Cenzus datum: 1. studeni.
- Odgovorna osoba: glavni tajnik Sveučilišta i tajnici sastavnica.

Broj nastavnika na sastavnici je 60, a studenata 1970. Njihov omjer je 1: 32,8.
Omjer je smanjen u odnosu na prošlu godinu za 3,2 studenta po nastavniku.

Zadatak 5. Najmanje 50% sastavnica i 50% programa dovršilo drugi ciklus kvalitete
(internog i vanjskog vrednovanja).
Navedite jesu li na vašoj sastavnici uspostavljeni ciklusi kvalitete (internog i vanjskog vrednovanja), koje su
aktivnosti provedene tijekom 2013. godine i kada se planira završetak prvog ciklusa. Također, navedite studijske
programe na kojima je vrednovanje provedeno.

Indikator 1.5 Postotak sastavnica i studijskih programa koji su dovršili I. i II. ciklus osiguranja kvalitete
Navedite postotak studijskih programa na vašoj sastavnici koji su započeli l. ciklus osiguranja kvalitete tijekom 2013.
godine. Usporedite podatak s prošlogodišnjim.
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Indikator
1.5

- Indikator razvijenosti institucijskog sustava za osiguranje kvalitete.
- Uključuje sastavnice koje imaju institucijski razvijen program osiguranja kvalitete u ciklusima i studijske
programe koji imaju uspostavljene cikluse kvalitete (I. ciklus – interno osiguranje kvalitete - uspostavljanje
sustava i definiranje mehanizama za osiguravanje kvalitete (postojanje dokumenata o sustavu za kvalitetu pravilnik, provedba vrednovanja), II. ciklus – samovrednovanje - rezultati dobiveni iz I. ciklusa korišteni za
provedbu samovrednovanja, III. ciklus - vanjsko vrednovanje sastavnice). Uspostavljeni ciklus kvalitete
podrazumijeva institucijsku odluku (odluku fakultetskog ili odjelskog vijeća) o pokretanju ciklusa koji
uključuje vrednovanje provedbe programa, plan promjena koje se provode na temelju vrednovanja,
implementaciju i ponovno vrednovanje. Usporedba zadnje tri godine.
- Cenzus datum: 31. prosinca.
- Odgovorna osoba: predsjednik Odbora za kvalitetu Sveučilišta.

Svi studijski programi Fakulteta dovršili su I.ciklus.
Povjerenstvo za provođenje unutarnje prosudbe sustava za osiguranje kvalitete je izradilo svoje
Izvješće, temeljem posjeta izvršenog 2013.godine, u kojem izvješću je istaknulo zaključke o
stupnju razvijenosti i učinkovitosti sustava kvalitete Pravnog fakulteta te je Fakultet ocijenjen na
slijedeći način po indiciranim segmentima:
1. Strategija, organizacija, povezanost sustava i dokumentacija – prijelaz iz početne u
razvijenu fazu
Razvidno je kako su politika, misija, vizija i opća strategija izgrađene, usvojene i javno objavljene te
da se radi na sustavnom povezivanju i struktruiranju postupaka osiguranja kvalitete. Zaključno do
31.prosinca 2013. Fakultet je, temeljem postojeće Strategije za period od 2012. do 2017.godine te
Pravilnika o sustavu za kvalitetu, a u skladu sa Sveučilišnim relevantnim propisima, izradio i donio
slijedeće dokumente:
-

Priručnik za kvalitetu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

-

Politiku kvalitete

-

Pravilnik o ocjenjivanju rada asistenata i znanstvenih novaka

U cilju praćenja funkcioniranja sustava kvalitete, Odbor za kvalitetu podnosi Izvješća na svakom
Fakultetskom vijeću te periodična izvješća po završenim semestrima, koja obuhvaćaju rezultate
evaluacije rada nastavnika. Također, Odbor je ustalio svoje sastanke koji su se tijekom 2013.
godine održavali svakog prvog ponedjeljka u mjesecu čime se osigurao dodatni kontinuitet rada.
2. Odobravanje, nadziranje i periodična revizija programa i kvalifikacija – razvijena
faza
Predviđeni mehanizmi u cijelosti se provode, ishodi učenja su poboljšani, studenti i drugi dionici
uključeni su u aktivnosti osiguranja kvalitete.
3. Ocjenjivanje studenata i ishodi učenja – prijelaz iz razvijene u naprednu fazu
Svi postojeći kriteriji, pravila i postupci se primjenjuju i javno su objavljeni na web stranicama
Fakulteta, kako bi studenti mogli pravovremeno biti upoznati s istima. Rokovi međuispita objavljuju
se javno prije početka izvođenja nastave kao sastavni dijelovi detaljnih izvedbenih programa
svakog predmeta.
4. Osiguranje kvalitete nastavnog osoblja – prijelaz iz početne u razvijenu fazu
Redovito se provode evaluacije nastavnika glede učinkovitosti njihova poučavanja te se primjenjuju
mehanizmi koji omogućavaju znanstveno usavršavanje nastavnog osoblja.

7

5. Resursi za učenje i potporu studentima – prijelaz iz početne u razvijenu fazu
Postojeći resursi su djelomično dostupni i primjereni za svaki ponuđeni studijski program te u većoj
mjeri zadovoljavaju potrebe studenata.
6. Pristup informacijama sustava osiguranja kvalitete – prijelaz iz početne u razvijenu
fazu
Svi sudionici imaju mogućnost dolaska do informacija koje su javno objavljene na mrežnim
stranicama Fakulteta te se vodi računa o njihovom pravovremenom ažuriranju.
7. Javno informiranje – prijelaz iz razvijene u naprednu fazu
Fakultet redovito objavljuje ažurirane i objektivne informacije o organizacijskoj strukturi, studijskim
programima, znanstvenoj djelatnosti, međunarodnoj suradnji itd. na mrežnim stranicama Fakulteta
koje sadrže podatke na hrvatskom i engleskom jeziku.
Evidentno je iz opisanoga kako je u svim relevantnim segmentima procjene Fakultet pretežito u
razvijenoj fazi, odnosno prijelazu iz razvijene u naprednu fazu. Niti jedan od procjenjivanih
standarda nije u pripremnoj fazi, kao ni u početnoj fazi. Navedeno ukazuje na značajan napredak
po pitanju aktivnosti koje se odnose na ostvarenje i dovršenje I.ciklusa internog osiguranja kvalitete
uspostavljanjem sustava i definiranjem mehanizama.
Početkom 2014.godine planira se postupak II.ciklusa – samovrednovanje, prilikom ćega će biti
korišteni izloženi podatci o rezultatima dobivenim tijekom internog osiguranja kvalitete u I.ciklusu.

Zadatak 6. Povećati omjer prolaznosti s prve na druge godinu studija na 75%, odnosno
isporučiti najmanje 70% student-ECTS.
Navedite što je vaša sastavnica poduzela u svrhu povećanja prolaznosti s prve na drugu godinu studija te
isporučivanja što većeg postotka student-ECTS tijekom 2013. godine.

Na Fakultetu se kontinuirano prati prolaznost studenata, uključujući razinu prolaznosti. S
povećanim brojem kolokvija i održavanjem interaktivne nastave studenti uspješnije savladavaju
gradivo te s većim uspjehom plažu ispite. Student mora upisati 60 ECTS pri upisu na višu godinu
studija, što omogućuje studentima koji nisu ostvarili svih 60 ECTS iz prethodne godine da u što
veće obujmu izvršavaju obveze u sljedećoj godini i ostvare veći broj ECTS-a.
Indikator 1.6a Postotak redovitih studenata koji u prvoj godini ostvare 60 ECTS
Navedite za svaki studijski program postotak studenata koji su u prvoj godini u ak. god. 2012.-2013. stekli 60 ECTS.
Usporedite podatak s podatkom za ak. god. 2011./2012.

Indikator
1.6a

- Pokazatelj uravnoteženog radnog opterećenja studijskih programa, organiziranosti studijskog programa i
potpore studentima nakon upisa na studij.
- Postotak studenata upisanih na prvu godinu koji su ostvarili 60 ECTS.
- Cenzus datum: 1. studenog.
- Odgovorna osoba: prorektor za nastavu i prodekani zaduženi za nastavu.
- Indikator za benchmarking.

Postotak studenata koji su u prvoj godini u ak.god. 2012.-2013. Stekli 60 ECTS-a.
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Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij:
Akademska godina: 2012./2013. redoviti: 46 od 195 (24%)
Akademska godina: 2011./2012. redoviti: 55 od 188 (29,2%)
Stručni studij Upravno pravo:
Akademska godina: 2012./2013. redoviti: 7 od 52 (13%)
Akademska godina: 2011./2012. redoviti: 8 od 50 (16%)
Prolaznost studenata se smanjila na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju prava za
cca 5,2% dok je na stručnom studiju Upravno pravo smanjena za 3%.
Indikator 1.6b Postotak redovnih studenata koji u prvoj godini zadovolje uvjete iz čl 11. Pravilnika o studijima
Navedite za svaki studijski program postotak redovitih studenata koji su u prvoj godini studija u akademskoj godini
2012.-2013. zadovoljili uvjete iz Pravilnika o studijima (čl. 11.). Usporedite podatak s podatkom iz prethodne godine.

Indikator
1.6b

- Pokazatelj uravnoteženog radnog opterećenja studijskih programa, organiziranosti studijskog programa i
potpore studentima nakon upisa na studij.
- Postotak redovitih studenta (prvi puta upisanih u studijski program (na svim razinama studija)) koji su u
akademskoj godini zadovoljili uvjete iz Pravilnika o studijima (čl. 11.) - 18 ECTS)
- Cenzus datum: 1. studenog.
- Odgovorna osoba: prorektor za nastavu i prodekani zaduženi za nastavu.

Integrirani preddiplomski i diplomski studij:
Akademska godina 2011./2012.:
Od ukupno 188 upisanih studenata njih 29 nisu zadovoljili uvjete iz čl. 11. Pravilnika o studijima te
imaju manje od 18 ECTS bodova. Njih 159 zadovoljilo je navedeni uvjet .
Akademska godina 2012./2013.:
Od ukupno 195 upisanih studenata njih 39 nisu zadovoljili uvjete iz čl. 11. Pravilnika o studijima te
imaju manje od 18 ECTS bodova. Njih 156 zadovoljilo je navedeni uvjet .
Stručni studij Upravno pravo:
Akademska godina 2011./2012.:
Od ukupno 50 upisanih studenata njih 15 nije zadovoljilo uvjete iz čl. 11. Pravilnika o studijima te
imaju manje od 18 ECTS bodova. Njih 35 zadovoljilo je navedeni uvjet .
Akademska godina 2012./2013.:
Od ukupno 52 upisanih studenata njih 11 nije zadovoljilo uvjete iz čl. 11. Pravilnika o studijima te
imaju manje od 18 ECTS bodova. Njih 41 zadovoljilo je navedeni uvjet .
Zadatak 7. Povećati broj studenata koji diplomiraju u roku na 60% te osigurati da 80%
studenata završi studij.
Navedite aktivnosti koje je sastavnica poduzela tijekom 2013. godine u svrhu povećanja broja studenata koji
diplomiraju u roku (vrijeme studiranja jednako broju godina predviđen studijskim programom uvećan za najviše 1/5
trajanja studija) te osiguranja da što veći postotak studenata završi studij.

Kako bi se povećao broj studenata koji diplomiraju u roku Fakultet nastoji prilagoditi program
smanjenjem efektivne nastave, uvođenjem obveznih kolokvija te dodatnim ispitnim rokovima.
Studentima je otvorena mogućnost polaganja ispita s više godine studija i prije polaganja ispita s
niže godine studija. Sukladno mjerama navedenim u Zadatku 6. očekuje se skraćivanje ukupnog
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trajanja studija po studentu.
Studentima zadnje generacije četverogodišnjeg diplomskog studija prava dana je mogućnost
diplomiranja do 30. 9. 2014. godine.
Indikator 1.7a Postotak diplomiranih po generaciji
Navedite postotak diplomiranih studenata na vašoj sastavnici za posljednje tri generacije studenata u 2013. godini.

Indikator
1.7a

- Pokazatelj organiziranosti studija i kvalitete institucijske potpore studentima.
- Prikupljaju se dva podataka: diplomirali u predviđenom roku – 4/3 predviđenog trajanja studija (do kraja
kalendarske godine) te postotak onih koji uopće diplomiraju. Usporedba zadnjih pet godina.
- Cenzus datum: 1. studenog.
- Odgovorna osoba: prodekani za nastavu.
- Benchmarking indikator.

Četverogodišnji diplomski studij (zadnja generacija upisana 2004./2005.)

broj upisanih studenata
broj studenata te generacije koji su diplomirali u ak. god. 2010./11.
i 2011./2012.
postotak studenata koji su diplomirali do kraja ak. god. 2008./09.
broj studenata te generacije koji su ukupno dosad diplomirali
postotak studenata koji su dosad diplomirali

broj upisanih studenata
broj studenata te generacije koji su diplomirali u ak. god. 2008./09.,
2009./2010., 2010./11. i 2011./2012., 2012./2013.
broj studenata te generacije koji su ukupno dosad diplomirali
postotak studenata koji su dosad diplomirali

Generaci a upisanih
2003./2004.
196
2011./2012. - 10
2010./2011 - 19
23,9%
100
51,02%
Generacija upisanih
2004./2005.
195
2008./2009. – 13
2009./2010. – 22
2010./2011 – 32
2011./2012. – 12
2012./2013.- 12
91
47%

Integrirani studij

broj upisanih studenata
broj studenata te generacije koji su diplomirali ak. god. 2010./2011.
i 2011./2012., 2012./2013.

Generacija upisanih
2006./2007.
231
2010./2011. – 39
2011./2012. – 29
2012./2013. - 19
10

broj studenata te generacije koji su ukupno dosad diplomirali
postotak studenata koji su dosad diplomirali

broj upisanih studenata
broj studenata te generacije koji su diplomirali 2011./2012.,
2012./2013.
broj studenata te generacije koji su ukupno dosad diplomirali
postotak studenata koji su dosad diplomirali

broj upisanih studenata
broj studenata te generacije koji su diplomirali 2011./2012.,
2012./2013.
broj studenata te generacije koji su ukupno dosad diplomirali
postotak studenata koji su dosad diplomirali

87
38%
Generacija upisanih
2007./2008.
203
2011./2012. – 18
2012./2013: - 42
60
30%
Generacija upisanih
2008./2009.
202
2012./2013: - 50
50
24,6%

Stručni studij

broj upisanih studenata
broj studenata te generacije koji su diplomirali u ak. god. 2008./09.
postotak studenata koji su diplomirali do kraja ak. god. 2008./09.
broj studenata te generacije koji su ukupno dosad diplomirali
postotak studenata koji su dosad diplomirali

broj upisanih studenata
broj studenata te generacije koji su diplomirali u ak. god. ak. god.
2009./10. i ak. god. 2010./2011.

Generacija upisanih
2006./2007.
16
3
18,7%
9
56,2%
Generacija upisanih
2007./2008.
46
2009./2010. - 8
2010./2011. – 14
2011./2012. - 4
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broj studenata te generacije koji su ukupno dosad diplomirali

26
56,52%

postotak studenata koji su dosad diplomirali

Generacija upisanih
2008./2009.
50

broj upisanih studenata
broj studenata te generacije koji su diplomirali u ak. god.
2010./2011.
broj studenata te generacije koji su ukupno dosad diplomirali

2010./2011. – 20
2011./2012. - 16
36
72%

postotak studenata koji su dosad diplomirali

Generacija upisanih
2009./2010.
50

broj upisanih studenata
broj studenata te generacije koji su diplomirali u ak. god.
2011./2012., 2012./2013.
postotak studenata koji su dosad diplomirali

15
13
56%
Generacija upisanih
2010./2011.
52

broj upisanih studenata
broj studenata te generacije koji su diplomirali u ak. god.
2012./2013.
postotak studenata koji su dosad diplomirali

6
11,6%

Indikator 1.7b Prosječno vrijeme diplomiranja
Navedite omjer predviđene i ostvarene duljine studija za redovite studente koji su diplomirali tijekom 2013. godine.
Indikator
1.7b

- Pokazatelj organiziranosti studija i kvalitete institucijske potpore studentima.
- Omjer predviđene duljine studija i ostvarene duljine studija za redovite studente koji su diplomirali tekuće
godine (prema razinama studija: preddiplomski/diplomski/integrirani). Usporedba zadnjih pet godina.
- Cenzus datum: 1. studenog
- Odgovorna osoba: prodekani za nastavu.

Integrirani studij
Predviđena
duljina studija
prosječno
vrijeme trajanja

5 god.

Za studente
koji su dosad
završili studij
5 god.

završili
završili
završili
2010./201 2011./201 2012./201
1..
2
3
6 god.
6 godina i 6 godina i
2 mjeseca 3 mjeseca
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studija
Stručni studij

prosječno
vrijeme trajanja
studija

Predviđena
duljina
studija
3 godine

ak. god.
ak. god.
ak. god.
ak. god.
2008./2009. 2009./2010. 2010./2011. 2011./2012.
3 god, 4 j.

3 god., 3
mj.

3 god., 2
mj.

3 god., 3
mj.

Zadatak 8. Povećati broj multidisciplinarnih programa na najmanje 20% od ukupnog broja
programa (programi u kojima sudjeluje najmanje ¼ nastavnika iz drugih znanstvenih
područja).
Navedite aktivnosti poduzete na vašoj sastavnici tijekom 2013. godine u svrhu povećanja broja multidisciplinarnih
programa.
Indikator 1.8 Broj programa s multidisciplinarnim sadržajima
Navedite studijske programe koji su sadržavali multidisciplinarne sadržaje na sastavnici u ak. god. 2012.-2013.
Indikator
1.8

- Pokazatelj otvorenosti sastavnica/područja i mobilnosti nastavnika.
- Studijski programi I., II. i III. ciklusa u čijoj izvedbi sudjeluje najmanje ¼ nastavnika iz drugih znanstvenih
područja. Usporedba zadnjih pet godina.
- Cenzus datum: 1. studenog.
- Odgovorna osoba: prorektor za nastavu.

Na oba studija postoje predmeti sociologije, ekonomskih znanosti, lingvistike i informatike.
Preddiplomski i diplomski sveučilišni integrirani studij: Sociologija, Sociologija prava, Suvremene
perspektive u sociologiji prava, Sociologija uprave, Politička ekonomija, Ekonomska politika,
Forenzička psihopatologija, Informatika, Engleski jezik u pravnoj struci, Njemački jezik u pravnoj
struci;
Stručni studij: Uvod u sociologiju, Sociologija uprave, Osnove političke ekonomija, Ekonomska
politika, Informatika i statistika za javnu upravu, Financijski menadžment, Engleski jezik, Njemački
jezik.
Na poslijediplomskim specijalističkim studijima nastavu, uz nastavnike Fakulteta, održavaju
mnogobrojni stručnjaci iz Republike Hrvatske i inozemstva, uključujući stručnjake iz prakse.

Zadatak 9. Povećati broj nastavnika uključenih u multidisciplinarne studijske programe na
20%.
Navedite aktivnosti poduzete na vašoj sastavnici tijekom 2013. godine u svrhu poticanja nastavnika u uključivanje u
multidisciplinarne studijske programe.

Fakultet nastoji povećati broj nastavnika i suradnika u multidisciplinarnim studijskim programima
zapošljavanjem novih nastavnika i suradnika te razvijanjem suradnje s domaćim i inozemnim
nastavnicima i suradnicima.
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Indikator 1.9 Broj nastavnika koji je uključen u multidisciplinarne aktivnosti
Navedite broj nastavnika vaše sastavnice uključenih u multidisciplinarne aktivnosti na Sveučilištu tijekom 2013. godine.
Indikator
19

- Pokazatelj mobilnosti nastavnika.
- Broj nastavnika Sveučilišta koji su uključeni u izvođenje studijskog programa Sveučilišta izvan svojeg
znanstvenog područja. Usporedba zadnjih pet godina.
- Cenzus datum: 1. studenog.
- Odgovorna osoba: prorektor za nastavu.

Osam nastavnika sudjelovala su u izvođenju studijskih programa izvan znanstvenog područja.

Zadatak 10. Povećati broj studenata izvan gravitacijskog područja Sveučilištu u Rijeci na
50%.
Navedite aktivnosti koje je sastavnica poduzela u svrhu povećanja broja studenata izvan gravitacijskog područja
Sveučilišta u Rijeci tijekom 2013. godine.

U akademskoj godini 2012/2013. 47% upisanih studenata na sastavnicu, imalo je stalno boravište
izvan PGŽ, a u 2013./2014. godini taj postotak iznosi 44%.
Indikator 1.10 Postotak studenata koji dolaze na Sveučilište u Rijeci iz drugih županija
Navedite broj i postotak studenata upisanih na vašu sastavnicu sa stalnim boravištem izvan Primorsko-goranske
županije.
Indikator
1.10

-

Pokazatelj kvalitete studenata prilikom upisa.
Uključeni svi upisani studenti sa stalnim boravištem izvan PGŽ-e. Usporedba zadnjih pet godina.
Cenzus datum: 1. studenog.
Odgovorna osoba: tajnici sastavnica.

Zadatak 11. Povećati broj studija na jednom od svjetskih jezika na 10.
Navedite aktivnosti koje je sastavnica poduzela u 2013. godini s ciljem uvođenja studijskih programa na jednom od
svjetskih jezika.
Indikator 1.11 Broj programa koji se izvode na stranom jeziku
Navedite studijske programe koje vaša sastavnica izvodi na stranom jeziku.
Indikator
1.11

- Pokazatelj otvorenosti Sveučilišta u Rijeci prema studentima iz inozemstva.
- Broj akreditiranih studijskih programa koji se barem u 1/3 izvode na stranom jeziku. Usporedba
zadnjih pet godina.
- Cenzus datum: 1. studenog.
- Odgovorna osoba: prorektor zadužen za nastavu.

Iako na samom Fakultetu ne postoji izvođenje programa na stranom jeziku, postoji mogućnost
nastave na pojedinim predmetima studijskih programa.
/Redoslijed sukladno programu godina studija/

OBVEZNI PREDMETI
Povijest prava i države
HISTORY OF LAW AND STATE
Teorija prava i države
Theory of Law and State
Ustavno pravo

strani jezik
engleski /ENGLISH
engleski /ENGLISH
engleski /ENGLISH
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CONSTITUTIONAL LAW
Engleski jezik u pravnoj struci I., II., III., IV.
LEGAL ENGLISH I, II
Njemački jezik u pravnoj struci I., II., III., IV.
LEGAL GERMAN I, II
Međunarodno pravo
INTERNATIONAL LAW
Europsko pravo I
EUROPEAN LAW I
Građansko postupovno pravo
CIVIL PROCEDURE LAW
Europsko pravo II.
EUROPEAN LAW II
Međunarodno privatno pravo
PRIVATE INTERNATIONAL LAW

talijanski/italiano (segment)
engleski /ENGLISH

IZBORNI PREDMETI
Suvremena povijest pravnih i političkih institucija
CONTEMPORARY HIST RY OF LEGAL AND
POLITICAL INSTITUTIONS
Međunarodno pravo mora
INTERNATIONAL LAW OF THE SEA
Pravo neprofitnih organizacija
NON-FOR-PROFIT OGANIZATIONS LAW
Porezno pravo
TAX LAW
Terminologija europske unije na engleskom
jeziku
EU TERMINOLOGY IN ENGLISH
Terminologija europske unije na njemačkom
jeziku
EU TERMINOLOGY IN GERMAN
Pravo zaštite morskog okoliša
PROTECTION OF THE MARINE
ENVIRONMENT
Poredbeno kazneno pravo i postupak
COMPARATIVE CRIMINAL AND PROCEDURE
LAW
Međunarodno financijsko pravo
INTERNATIONAL FINANCIAL LAW
Izvanparnično, ovršno i javnobilježničko pravo
NON-CONTENTIOUS, ENFORCEMENT AND
PUBLIC NOTARIES’ LAW
EUROPEAN CONVENTION FOR PROTECTION
OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL
FREEDOMS
Bankarsko i burzovno pravo
BA KING AND STOCK EXCHANGE LAW
Međunarodno trgovačko pravo

Strani jezik
engleski /ENGLISH

njemački/DEUTSCH
engleski /ENGLISH
engleski /ENGLISH
njemački/DEUTSCH
engleski /ENGLISH
engleski /ENGLISH
engleski /ENGLISH

engleski /ENGLISH
engleski /ENGLISH
talijanski/ITALIANO (segment)
engleski /ENGLISH
engleski /ENGLISH
njemački/ DEUTSCH
engleski /ENGLISH
talijanski/ITALIANO
engleski /ENGLISH
engleski /ENGLISH
engleski /ENGLISH (segment)
engleski /ENGLISH
engleski /ENGLISH
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INTERNATIONAL COMMERCIAL LAW
Pomorsko međunarodno privatno pravo
MARITIME PRIVATE INTERNATIONAL LAW
Međunarodna trgovačka arbitraža
INTERNATIONAL COMMERCIAL
ARBITRATION
Pravo zaštite potrošača
CONSUMER PROTECTION LAW
Pomorsko upravno pravo
MARITIME ADMINISTRATIVE LAW
Metodologija prava
METHODOLOGY OF LAW
Temelji poredbenog prava
FOUNDATIONS OF COMPARATIVE LAW
Metodologija pravnog istraživanja
METHODOLOGY OF LEGAL SCHOLARSHIP
Internetsko pravo
INTERNET LAW

engleski /ENGLISH
engleski /ENGLISH
engleski /ENGLISH
engleski/ ENGLISH
engleski/ ENGLISH
engleski/ ENGLISH
engleski/ ENGLISH
engleski/ ENGLISH

Zadatak 12. Formirati Centar za nastavu hrvatskog jezika za strane studente. /Filozofski
fakultet u Rijeci/
Navedite aktivnosti koje je Filozofski fakultet u Rijeci poduzeo s ciljem osnivanja Centra za nastavu hrvatskog jezika
za strane studente.
Indikator 1.12 Formiranje Centra za nastavu hrvatskog jezika za strane studente
Navedite je li formiran Centar za nastavu hrvatskog jezika za strane studente na Filozofskom fakultetu u Rijeci.
Indikator
1.12

-

Mjerilo. Pokazatelj kapaciteta za prihvat studenata iz inozemstva.
Definira se institucijskim odlukama, pravnim i normativnim okvirom te izdvojenim resursima.
Cenzus datum: 1. siječnja 2008.
Odgovorna osoba: dekan Filozofskog fakulteta.

Zadatak 13. Svi studijski programi na Sveučilištu strukturirani tako da najmanje 20%
ishoda učenja u programu razvija opće kompetencije.
Navedite aktivnosti koje je vaša sastavnica provela tijekom 2013. godine s ciljem strukturiranja studijskih programa
na način da najmanje 20% ishoda učenja u programu razvija opće kompetencije.

Određeni predmeti na integriranom studiju kao npr. Sociologija, Povijest prava i države, Politička
ekonomija, Ekonomska politika, Informatika, Engleski jezik u pravnoj struci, Njemački jezik u
pravnoj struci, Terminologija Europske unije, Filozofija prava, te na stručnom studiju, kao npr.
Sociologija, Osnove političke ekonomije, Ekonomska politika, Informatika i statistika za javnu
upravu, Financijski menadžment, Engleski jezik, Njemački jezik razvijaju opće kompetencije
studenata.
Osim nastavom iz navedenih predmeta opće kompetencije nastoje se razviti i u okviru svakoga
stručnog predmeta, kroz interaktivne oblike nastave, inzistiranje na verbalnom izražavanju
studenata, pisanju radova u svrhe savladavanja gradiva, ali i usvajanja potrebnih vještina
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Indikator 1.13 Prosječni % studijskog programa s ishodima učenja u kojima se razvijaju opće kompetencije
Navedite prosječni postotak ishoda učenja u kojima se razvijaju opće kompetencije po svakom studijskom programu
vaše sastavnice.

Indikator
1.13

- Pokazatelj usklađivanja studijskih programa s European Qualification Framework i uvođenja općih
kompetencija u ishode učenja.
- Za svaki studijski program (I., II. i III. ciklusa) potrebno je izračunati udio općih kompetencija u ukupnom
radnom opterećenju studenata – postotak ECTS kredita koji se dodjeljuju za opće kompetencije. Popis
općih kompetencija nalazi se na SP/Senat. Usporedba zadnje tri godine.
- Cenzus datum: 1. studenog.
- Odgovorna osoba: prodekani zaduženi za nastavu i poslijediplomske studije te prorektor za nastavu.

Udio općih kompetencija u ukupnom radnom opterećenju studenata:
Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava – 17%
Postotak ECTS kredita (od ukupnog broja ECTS-a) – 20%
Stručni studij Upravno pravo – 23%
Postotak ECTS kredita (od ukupnog broja ECTS-a) – 21%
Poslijediplomski specijalistički studij Kriminalističko istraživanje – 17%
Postotak ECTS kredita (od ukupnog broja ECTS-a) – 12%
Poslijediplomski specijalistički studij Pravo europskih integracija – 17%
Postotak ECTS kredita (od ukupnog broja ECTS-a) – 16,6%

Zadatak 14. Najmanje 30.000 student-ECTS na Sveučilištu isporučeno kroz programe
cjeloživotnog obrazovanja.
Navedite aktivnosti koje je vaša sastavnica provela tijekom 2013. godine u svrhu povećanja student-ECTS
isporučenih kroz programe cjeloživotnog obrazovanja.

Fakultet je u 2012. godini upisao prvu generaciju studenata na Poslijediplomskom specijalističkom
studiju Financijsko pravo trgovačkih društava, prvu generaciju specijalističkog diplomskog studija
javne uprave te prvu i drugu generaciju Poslijediplomskog doktorskog studija iz područja
društvenih znanosti polje prava, a u 2013. godini uslijedio je nastavak svih navedenih studijskih
programa.
Redovno se održao tečaj engleskog jezika.
Održana Ljetna škola u Motovunu s temom „Sloboda“.
Održana Ljetna škola ljudskih prava u Novom Vinodolskom.
Indikator 1.14 Broj student-ECTS ostvaren kroz programe cjeloživotnog učenja
Navedite broj student-ECTS ostvaren kroz programe cjeloživotnog učenja tijekom 2013. godine na vašoj sastavnici.
Indikator
1.14

- Pokazatelj razvijenosti sustava za cjeloživotno učenje na Sveučilištu u Rijeci.
- Broj student-ECTS (broj ECTS kredita dodijeljen svakom studentu) ostvaren kroz akreditirane programe
cjeloživotnog učenja. Usporedba zadnjih pet godina.
- Cenzus datum: 31. prosinca.
- Odgovorna osoba: prorektor za nastavu i prodekani za nastavu.

Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Kriminalističko istraživanje u 2013. godini uspješno
završilo 5 studenata te je ukupno ostvareno 456 ECTS bodova.
Na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Pravo europskih integracija u 2013. godini uspješno
završilo 14 studenata te je ostvareno je ukupno 840 ECTS bodova.
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Ukupno ostvarenih ECTS bodova kroz programe cjeloživotnog učenja u 2013. godini iznosi 1296
ECTS bodova. U 2010. godini ukupno je bilo ostvareno 1700, u 2009. godini 1600 ECTS bodova, a
u 2008. godini 2040 ECTS bodova.

Zadatak 15. Najmanje 10.000 student-ECTS na Sveučilištu ostvareno kroz neformalno i
informalno učenje.
Navedite aktivnosti koje je vaša sastavnica provela tijekom 2013. godine u svrhu povećanja student-ECTS
ostvarenih kroz neformalno i informalno učenje.

Održana je Ljetna škola ljudskih prava u Novom Vinodolskom od 2 do 7. rujna 2013. godine na
kojoj su sudjelovali studenti pravnih fakulteta iz Rijeke, Zagreb, Splita, Osijeka, Mostara i po prvi
puta ove godine iz Podgorice.
Indikator 1.15 Broj student-ECTS ostvaren kroz neformalno i informalno učenje
Navedite broj student-ECTS ostvaren kroz neformalno i informalno učenje tijekom 2013. godine na vašoj sastavnici.
Indikator
1.15

- Pokazatelj razvijenosti sustava za cjeloživotno učenje na Sveučilištu u Rijeci.
- Broj student-ECTS (broj ECTS kredita dodijeljen svakom studentu) ostvaren kroz neformalne programe i
informalne putove učenja. Usporedba zadnjih pet godina.
- Cenzus datum: 31. prosinca.
- Odgovorna osoba: prorektor za nastavu.

Studentima koji su sudjelovali na Ljetnoj školi ljudskih prava u Novom Vinodolskom izdana je
potvrda o sudjelovanju te im je dodijeljeno 3 ECTS-a. Ukupno je dodijeljeno 75 ECTS-a.
U posljednjih pet godina broj ECTS kredita ostvaren kroz neformalne programe i informalne putove
učenja iznosi 333 ECTS-a.
Zadatak 16. Ostvariti institucijska partnerstva, na razini sveučilišta i razini sastavnica, s
poduzećima i javnim institucijama u planiranju, organizaciji i izvođenju studijskih
programa.
Navedite aktivnosti koje je sastavnica poduzela tijekom 2013. godine u svrhu ostvarenja institucijskih partnerstva s
poduzećima i javnim institucijama u planiranju, organizaciji i izvođenju studijskih programa.

Suradnja sa sudovima – stručna praksa studenata;
Odvjetnički uredi – stručna praksa studenata;
Tijela državne uprave – stručni posjeti i stručna praksa studenata;
Tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave – stručni posjeti i stručna praksa studenata;
Pravosudna akademija pri Ministarstvu pravosuđa – održavanje seminara;
Gostovanje stručnjaka iz pravosuđa i gospodarstva u nastavi
Indikator 1.16a Broj institucijskih ugovora o partnerstvu s poduzećima i javnim institucijama
Navedite poduzeća i javne institucije s kojima je sastavnica potpisala institucijske ugovore o partnerstvu u 2013.
godini. Navedite ukupan broj aktivnih ugovora koje ima sastavnica s poduzećima i javnim institucijama.
Indikator
1.16a

- Pokazatelj otvorenosti Sveučilišta prema okruženju.
- Broj institucijskih ugovora (temeljem odluke fakultetskih vijeća ili Senata) kojima se utvrđuje partnerstvo u
izvođenju studijskih programa s poduzećima ili institucijama iz javnog sektora.
- Cenzus datum: 31. prosinca.
- Odgovorna osoba: prorektor za suradnju s gospodarstvom i prodekani zaduženi za opće poslove.

Fakultet ima potpisane ugovore sa sljedećim javnim institucijama:
Hrvatska odvjetnička komora.
Europska poslovna škola,
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Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet,
RRiF Visoka škola za financijski menadžment,
Hrvatska javnobilježnička komora,
Hrvatska gospodarska komora.
Indikator 1.16b Broj nastavnika u naslovnim zvanjima koji su uključeni u obrazovanje na sveučilištu kroz
institucijska partnerstva.
Navedite broj nastavnika u naslovnim zvanjima koji su uključeni u obrazovanje na vašoj sastavnici kroz institucijska
partnerstva.
Indikator
1.16b

- Pokazatelj otvorenosti Sveučilišta prema okruženju.
- Broj nastavnika koji su kroz institucijske ugovora o partnerstvo u izvođenju studijskih programa s
poduzećima ili institucijama iz javnog sektora uključeni u nastavne aktivnosti i izabrani u naslovna zvanja.
- Cenzus datum: 31. prosinca.
- Odgovorna osoba: prorektor za suradnju s gospodarstvom i prodekani zaduženi za opće poslove.

Na Fakultetu je tijekom 2013. godine bilo uključeno 11 nastavnika kroz institucijske ugovore.

Zadatak 17. Osigurati smještaj u studentskim domovima za najmanje 40% studenata
Sveučilišta koji dolaze na studij u Rijeku.
Navedite aktivnosti koje je vaša sastavnica provela tijekom 2013. godine u svrhu osiguranja smještaja u studentskim
domovima za što veći postotak studenata koji dolaze na studij u Rijeku.

Indikator 1.17 Postotak studenata koji dolaze na studij u Rijeku smještenih u studentskim domovima
Navedite broj studenata vaše sastavnice koji su došli na studij u Rijeku smještenih u studentskim domovima.
Usporedite podatke s podacima iz prošle godine.
Indikator
1.17

- Pokazatelj kvalitete studentskog standarda na Sveučilištu u Rijeci.
- Broj studenta koji su smješteni u studentskim domovima u odnosu na ukupan broj studenata koji dolaze na
Sveučilište u Rijeci iz drugih županija. Usporedba zadnjih pet godina.
- Cenzus datum: 31. prosinca.
- Odgovorna osoba: rektor i prodekani za nastavu.

24 studenta su smještena u studentskim domovima.
Zadatak 20. Najmanje 50% svakog studijskog programa koristi alate za e-učenje (miješano
ili potpuno).
Navedite aktivnosti koje je vaša sastavnica provela tijekom 2013. godine u svrhu povećanja korištenja alata za eučenje (miješano ili potpuno) na svim studijskim programima.

Osigurana je tehnička podrška u svim predavaonicama. Web stranice Fakulteta se svakodnevno
ažuriraju. Na stranicama knjižnice Fakulteta studentima je omogućen pristup najvažnijim bazama
podataka prava i sudske prakse. Na svim studijskim programima nastoje se što više koristiti alati eučenja. Studentima je na raspolaganju predmetno-nastavni repozitorij gdje studenti mogu dobiti
određene materijale za nastavu, vježbe te samostalno učenje.
Od akademske godine 2013./2014. godine svi nastavnici koriste predmetno-nastavni repozitorij na
svim predmetima koji se slušaju na svim studijskim.
Indikator 1.20 Prosječni % studijskog programa koji koristi alate e-učenja
Navedite prosječni postotak svakog studijskog programa vaše sastavnice koji koristi alate za e-učenje (miješano ili
potpuno).
Indikator

- Pokazatelj razvijenosti e-učenja na Sveučilištu u Rijeci.
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1.20

- Udio studijskog programa (%) koji koristi alate e-učenja (miješanog ili potpunog) – udio ECTS kredita koji je
ostvaren na predmetima koji koriste alate e-učenja. Usporedba zadnjih pet godina.
- Cenzus datum: 31. prosinca.
- Odgovorna osoba: prorektor za međunarodnu suradnju i povjerenstvo za provedbu Strategije uvođenja eučenja.

Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava –79%
Udio ECTS kredita ostvaren na predmetima koji koriste alate e-učenja (u ukupnom broju ECTS
kredita) - 84%
Stručni studij Upravno pravo –48%
Udio ECTS kredita ostvaren na predmetima koji koriste alate e-učenja (u ukupnom broju ECTS
kredita) –47 %
Poslijediplomski specijalistički studij Kriminalističko istraživanje – 72%
Udio ECTS kredita ostvaren na predmetima koji koriste alate e-učenja (u ukupnom broju ECTS
kredita) – 78%
Poslijediplomski specijalistički studij Pravo europskih integracija –64 %
Udio ECTS kredita ostvaren na predmetima koji koriste alate e-učenja (u ukupnom broju ECTS
kredita) – 65%
Poslijediplomski specijalistički studij Financijsko pravo trgovačkih društava–68 %
Udio ECTS kredita ostvaren na predmetima koji koriste alate e-učenja (u ukupnom broju ECTS
kredita)- 90%
Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave- 63%
Udio ECTS kredita ostvaren na predmetima koji koriste alate e-učenja (u ukupnom broju ECTS
kredita)- 52%

3. Znanstveni rad i inovacije
Strateški cilj 2. Istraživačko sveučilište s utvrđenim istraživačkim profilom, centrima izvrsnosti,
kolaborativnim istraživanjima, institucijskom brigom za razvitak istraživačkih karijera i dvostruko većom
znanstvenom produkcijom.
Zadatak 1. Broj obranjenih doktorata povećati za četiri puta.
Navedite aktivnosti koje je vaša sastavnica provela tijekom 2013. godine u svrhu povećanja broja obranjenih
doktorata.
CFJFJF
Indikator 2.1a Broj obranjenih doktorata
Navedite broj obranjenih doktorata na vašoj sastavnici tijekom jedne godine.
Indikator
2.1a

-

Pokazatelj razine znanstveno-istraživačkih aktivnosti na Sveučilištu u Rijeci.
Ukupan broj doktorata na Sveučilištu u Rijeci obranjenih u jednoj godini.
Cenzus datum: 31. prosinca.
Odgovorna osoba: prorektor za znanost i prodekani zaduženi za znanstveno-istraživačku djelatnost.
Benchmark indikator.

11
BRIAjkč11K0LJKL

F U 2013. godini na Pravnom fakultetu obranjen je 1 doktorat.

20

0
Indikator 2.1b Broj doktorata obranjenih na Sveučilišta u Rijeci
Navedite ukupan broj doktorata zaposlenika Sveučilišta obranjenih na Sveučilištu u Rijeci.
Indikator
2.1b

- Pokazatelj razine znanstveno-istraživačkih aktivnosti na Sveučilištu u Rijeci.
- Ukupan broj doktorata zaposlenika Sveučilišta obranjenih na Sveučilištu u Rijeci u jednoj godini. Usporedba
pet godina.
- Cenzus datum: 31. prosinca.
- Odgovorna osoba: prorektor za znanost i prodekani zaduženi za znanstveno-istraživačku djelatnost.

0
0df00
0
Indikator 2.1c Broj doktorata obranjenih izvan Sveučilišta u Rijeci
Navedite ukupan broj doktorata zaposlenika Sveučilišta obranjenih izvan Sveučilišta u Rijeci.
Indikator
2.1c

- Pokazatelj razine znanstveno-istraživačkih aktivnosti na Sveučilištu u Rijeci.
- Ukupan broj doktorata zaposlenika obranjenih izvan Sveučilišta u Rijeci u jednoj godini. Usporedba pet
godina.
- Cenzus datum: 31. prosinca.
- Odgovorna osoba: prorektor za znanost i prodekani zaduženi za znanstveno-istraživačku djelatnost.

Dva zaposlenika Pravnog fakulteta su obranila doktorat izvan Sveučilišta u Rijeci u 2013. godini.
Zadatak 2. Udvostručiti financiranje istraživanja.
Navedite što je sastavnica poduzela tijekom 2013. godine s ciljem povećanja financiranja istraživanja.

Potpora Zaklade Sveučilišta u Rijeci za financiranje izdavanja knjiga, održavanje skupova,
sudjelovanje na konferencijama,
Potpora MZOŠ za znanstvene projekte,
Uključivanje u mrežu SEELS (South East European Law School Network) u čijem sklopu i Fakultet
sudjeluje na nekoliko međunarodnih projekata.
Indikator 2.2 Omjer između financiranja istraživanja i broja djelatnika u znanstveno-nastavnom zvanju
Navedite točan omjer između financiranja znanstveno-istraživačkih projekata i broja znanstveno-nastavnog osoblja
zaposlenog na puno radno vrijeme na vašoj sastavnici tijekom 2013. godine. Usporedite podatak s prošlogodišnjim.

Indikator
2.2

- Pokazatelj razine znanstveno-istraživačkih aktivnosti na Sveučilištu u Rijeci.
- Omjer između financiranja znanstveno-istraživačkih projekata i broja znanstveno-nastavnog osoblja (FTE1)
na Sveučilištu u Rijeci u jednoj godini. Uključuje sredstva uplaćena na Sveučilištu u Rijeci od svih
znanstveno-istraživačkih projekata (MZOŠ, FP…). Usporedba pet godina.
- Cenzus datum: 31. prosinca.
- Odgovorna osoba: prorektor za znanost i voditelji financijskih službi sastavnica.

Omjer između financiranja znanstveno-istraživačkih projekata i broja znanstveno-nastavnog
osoblja zaposlenog na puno radno vrijeme na Pravnom fakultetu tijekom 2013. godine iznosi
Za 2013.g. = 4.687,50 kn/znanstveniku.
Za 2012.g. =10.940,90 kn/znanstveniku
Smanjenje 2013.g. u odnosu na 2012.g. za 57,16%.

Zadatak 4. Broj objavljenih radova u međunarodnim publikacijama (SCI) povećati za 3
puta do 2013.
Navedite aktivnosti koje je vaša sastavnica provela tijekom 2013. godine s ciljem povećanja broja objavljenih radova
1

FTE – zaposlenost svedena na puno radno vrijeme (full time equivalent).
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u međunarodnim publikacijama.

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci referira se u sljedećim bazama podataka: Indeks to
Foreign Legal Periodicals (Berkley, California, SAD), Sociological Abstracts, Worldwide Political
Science Abstracts, Linguistics and Language Behavior Abstracts (San Diego, California, SAD),
CRIM - kriminologija in kazensko pravosodje (Ljubljana, Slovenija), HRČAK (RH).
Nastavnici Fakulteta objavljuju radove u međunarodnim i domaćim časopisima i publikacijama koje
se referiraju u bazama podataka važnima za pravno područje.
Indikator 2.4a Broj objavljenih radova indeksiranih u SCI
Navedite broj objavljenih radova znanstvenika vaše sastavnice navedenih u bazi CC te broj objavljenih radova
navedenih u bazi SCI tijekom 2013. godine.
- Pokazatelj razine istraživačke aktivnosti na Sveučilištu u Rijeci i pokazatelj kvalitete istraživanja.
- Broj objavljenih radova znanstvenika na Sveučilištu u Rijeci u jednoj godini. Uključuje: a) članke navedene u
bazi CC, b) članke navedene u SCI Expanded, c) članke navedene u bazi AHCI, d) članke navedene u bazi
Indikator 2.4a
SSCI. Usporedba 5 godina.
- Cenzus datum: 31. prosinca.
- Odgovorna osoba: prorektor za znanost i prodekani zaduženi za znanstveno-istraživačku djelatnost.
- Benchmark indikator.

Broj objavljenih članaka u bazi SSCI u 2013. godini – 0
RADOVI WOS
2008 2009 2010 2011 2012
2
0
0
1

2013
0

UKUPNO
3

Indikator 2.4b Rangiranost Sveučilišta u Rijeci u sustavu SIR (SCImago Institutions Rankings)
Navedite rangiranost Sveučilišta u Rijeci u sustavu SIR (SCImago Institutions Rankings).
Indikator 2.4b -

Pokazatelj razine istraživačke aktivnosti na Sveučilištu u Rijeci i pokazatelj kvalitete istraživanja.
Rangiranost u sustavu SIR (SCImago Institutions Rankings).
Usporedba 5 godina.
Cenzus datum: 31. prosinca.
Odgovorna osoba: ravnatelj Sveučilišne knjižnice.
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Zadatak 5. Udvostručiti broj studenata na doktorskom studiju koji studiraju u punom
radnom vremenu od čega najmanje 10% doktoranada koje financira Sveučilište u Rijeci.
Navedite aktivnosti koje je vaša sastavnica provela tijekom 2013. godine s ciljem povećanja broja studenata na
doktorskom studiju koji studiraju u punom radnom vremenu te povećanja postotka doktoranada koje financira
Sveučilište u Rijeci.

Nastavilo se izvođenje Poslijediplomskog doktorskog studija iz područja društvenih znanosti, polje
prava u 2013. godini.
vilo se izvođenje Poslijediplomskog doktorskog studija iz područja društvenih znanosti,, polje
prava u 20odini
Indikator 2.5 Broj doktoranada u punom radnom vremenu
Navedite točan broj doktoranada sastavnice u punom radnom vremenu u 2013. godini. Usporedite podatak s
prošlogodišnjim.
Indikator
2.5

- Pokazatelj razvijenosti III. ciklusa obrazovanja i razine istraživačke aktivnosti na Sveučilištu u Rijeci.
- Broj doktoranda koji studiraju u punom radnom vremenu na Sveučilištu u Rijeci u jednoj godini. Usporedba 5
godina.
- Cenzus datum: 31. prosinca.
- Odgovorna osoba: prorektor za znanost i tajnici sastavnica.

Doktorandi u punom radnom vremenu = 0
Doktorandi s dijelom radnog vremena = 12

Zadatak 6. Najmanje 30 obranjenih doktorata u humanističkom području te najmanje 20
doktorata u području prirodnih znanosti.
Navedite aktivnosti koje je sastavnica poduzela tijekom 2013. godine u svrhu povećanja broja obranjenih doktorata u
humanističkom području/području prirodnih znanosti.
Indikator 2.6a Struktura nastavnika po znanstvenim područjima
Navedite broj nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju zaposlenih na vašoj sastavnici razvrstanih po znanstvenim
područjima i području umjetnosti u 2013. godini.

Indikator
2.6a

- Pokazatelj ujednačenog razvitka svih istraživačkih područja
- Broj nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju zaposlenih na Sveučilištu u Rijeci (FTE) razvrstanih u 6
znanstvenih područja (prema području izbora u najviše zvanje) i u područje umjetnosti u jednoj godini.
Prikazuje se za razdoblje od jedne godine.
- Cenzus datum: 31. prosinca.
- Odgovorna osoba: rektor i tajnici sastavnica.

Područje društvenih znanosti: 57
Područje humanističkih znanosti: 2
Indikator 2.6b Obranjeni doktorati po područjima znanosti
Navedite broj obranjenih doktorata na vašoj sastavnici po područjima znanosti u 2013. godini.

Indikator
2.6b

- Pokazatelj ujednačenog razvitka svih istraživačkih područja
- Broj znanstvenih projekata (hrvatskih i međunarodnih) u kojima sudjeluju znanstvenici Sveučilištu u Rijeci i
koji su praćeni uplatom financijskih sredstava na Sveučilištu u Rijeci. Uključeni su: (a) znanstveni projekti
MZOŠ i (b) drugi znanstveni projekti ako je ukupan novac koji dolazi na Sveučilištu u Rijeci veći od 20.000
Kn. Određuje se za razdoblje od jedne godine.
- Cenzus datum: 31. prosinca.
- Odgovorna osoba: prorektor za znanost i prodekani zaduženi za znanstveno-istraživačku djelatnost.

Područje društvenih znanosti: 1
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Indikator 2.6c Broj znanstvenih projekata po područjima znanosti
Navedite broj znanstvenih projekata na vašoj sastavnici po područjima znanosti provedenih tijekom 2013. godine
prema izvoru financiranja a) MZOŠ; b) ostalih izvora financiranja.
Indikator
2.6c

- Pokazatelj razvitka prirodnih i humanističkih znanosti na Sveučilištu u Rijeci.
- Broj doktorata obranjenih na Sveučilištu u Rijeci u području (a) prirodnih i (b) humanističkih znanosti.
Usporedba 5 godina.
- Cenzus datum: 31. prosinca.
- Odgovorna osoba: prorektor za znanost i prodekani zaduženi za znanstveno-istraživačku djelatnost.

Broj hrvatskih i međunarodnih projekata na Pravnom fakultetu koji su praćeni uplatom financijskih
sredstava na Sveučilištu u Rijeci
a) MZOŠ-a: 11

Zadatak 9. Najmanje 2/3 nastavnika u znanstveno-nastavnim zvanjima aktivni mentori u
barem jednom doktoratu do 2013. godine.
Navedite aktivnosti koje je vaša sastavnica provela tijekom 2013. godine s ciljem povećanja udjela nastavnika u
znanstveno-nastavnim zvanjima aktivnim mentorima u barem jednom doktoratu.

Upisom na poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje prava studenti
imaju obvezu izabrati mentora ili sumentora iz redova nastavnika studija. isom na poslijediplomski
doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje prava studenti imaju obvezu izabrati
mentora nastavnika studij
Indikator 2.9a Udio nastavnika Sveučilišta u Rijeci koji su aktivni mentori u doktoratu
Navedite ukupan broj i udio nastavnika vaše sastavnice koji bili aktivni mentori u doktoratu. Usporedite podatak s
prošlogodišnjim.
Indikator 2.9a
-

Pokazatelj institucijske politike razvoja ljudskih resursa.
Postotak nastavnika koji su bili aktivni mentori u obranjenim doktoratima. Usporedba 5 godina.
Cenzus datum: 31. prosinca.
Odgovorna osoba: prorektor za znanost i prodekani zaduženi za znanstveno-istraživačku djelatnost.

3 nastavnika su bili aktivni mentori u doktoratu. Omjer nastavnika je 1:20.
Indikator 2.9b Udio nastavnika Sveučilišta u Rijeci koji su aktivni mentori u doktoratu studenata Sveučilišta u
Rijeci
Navedite ukupan broj i udio nastavnika vaše sastavnice koji bili aktivni mentori u obranjenim doktoratima studenta
Sveučilišta u Rijeci. Usporedite podatak s prošlogodišnjim.
- Pokazatelj institucijske politike razvoja ljudskih resursa.
- Postotak nastavnika koji su bili aktivni mentori u obranjenim doktoratima studenata Sveučilišta u Rijeci.
Indikator 2.9b
Usporedba 5 godina.
- Cenzus datum: 31. prosinca.
- Odgovorna osoba: prorektor za znanost i prodekani zaduženi za znanstveno-istraživačku djelatnost.

0
Indikator 2.9bc Udio nastavnika Sveučilišta u Rijeci koji su aktivni mentori u doktoratu studenata drugih
sveučilišta
Navedite ukupan broj i udio nastavnika vaše sastavnice koji bili aktivni mentori u obranjenim doktoratima studenata
drugih sveučilišta. Usporedite podatak s prošlogodišnjim.
- Pokazatelj institucijske politike razvoja ljudskih resursa.
Indikator 2.9c - Postotak nastavnika koji su bili aktivni mentori u obranjenim doktoratima studenata drugih sveučilišta.
Usporedba 5 godina.
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- Cenzus datum: 31. prosinca.
- Odgovorna osoba: prorektor za znanost i prodekani zaduženi za znanstveno-istraživačku djelatnost.

3 nastavnika su bili aktivni mentori u doktoratu. Omjer nastavnika je 1:20.

Zadatak 13. Do 2013. udvostručiti broj institucijski organiziranih popularizacijskih
aktivnosti te broj nastavnika i studenata koji u njima sudjeluju.
Navedite aktivnosti koje je vaša sastavnica provela tijekom 2013. godine u svrhu povećanja broja institucijski
organiziranih populacijskih aktivnosti te broja nastavnika i studenata koji u njima sudjeluju.

Organizacija predavanja za širu javnost;
Podupiranje studentskih aktivnosti,
Objavljivanje znanstvenih radova u koautorstvu sa studentima,
Organizacija i vođenje studenata na Moot Court natjecanja.
Održane aktivnosti:
Javna tribina u vijećnici grada Rijeke „Hrabrost je odabrati nenasilje“ u organizaciji MUP-a RH,
javno izlaganje, prof. dr. sc. Nenad Hlača,
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, izlaganje na javnoj tribini „Društveni aspekti homofobije“,
prof. dr. sc. Nenad Hlača,
HTV prvi program „Riječ i život“ emisija o temi je li brak zastarjela institucija u prigodi održavanja
referenduma o braku u RH, polusatna TV emisija uživo, prof. dr. sc. Nenad Hlača,
Sudjelovanje na Festivalu znanosti 2013, Rijeka, predavanje Europa 2020, prof. dr. sc. Nada
Bodiroga Vukobrat,
Tribine u organizaciji Jean Monnet Međusveučilišni Centar Izvrsnosti- Opatija: Kako se zaposliti
institucijama EU- dvodnevni seminar namijenjen široj javnosti 2013, prof. dr. sc. Nada Bodiroga
Vukobrat,
Fondovi EU - šira javnost 2013, prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat,
Pruzanje prekoekograničnih usluga - 2013, prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat,
Studentski simpozij "Studenti za ljudska prava": Vjerske slobode i njihov učinak na sukob s
tradicijom, 13. travnja 2013, Matija Miloš,
Prvi riječki interdisciplinarni kongres studenata društvenih i humanističkih znanosti: Pozvani
predavač na tribini o pravima spolnih i rodnih manjina: izazovi koje seksualnost stavlja pred pravo,
23. listopada 2013, Matija Miloš,
Ustavnopravno načelo jednakosti u kontekstu pravne regulacije istospolnih zajednica, Javno
predavanje,
Projekt "Drugačije društvo je moguće" pod pokroviteljstvom EK i Veleposlanstva Kanade, Gradska
vijećnica Grada Rijeke, izv.prof. dr. sc. Sanja Barić,
Izjava hrvatskih ustavnopravnih stručnjaka povodom referendumske incijative udruge "U ime
obitelji", izv.prof. dr. sc. Sanja Barić,
Ljudska prava u ustavnopravnom poretku RH
Sveučilište za 3. dob, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, izv.prof. dr. sc. Sanja Barić,
Seksualnost u centru,Štemalica - narodna čitaonica Rijeka, izv.prof. dr. sc. Sanja Barić,
Lice i naličje neposredne demokracije: zašto izaći na referendum?; Javna tribina u organizaciji
udruge UNIVERSITAS ,Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, izv.prof. dr. sc. Sanja Barić,
Hrvatsko pravničko društvo, Rijeka, 20.11.2013. godine – predavanje:
Bitne novine u nacrtu prijedloga novog Zakona o radu i pregled
temeljnih odredaba novele Zakona o radu (NN br. 73/13), dr. sc. Vanja Smokvina.
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Indikator 2.13 Broj nastavnika i studenata koji sudjeluju u institucijski organiziranim popularizacijskim
aktivnostima
Navedite broj nastavnika i studenata koji su tijekom 2013. godine sudjelovali u institucijski organiziranim populacijskim
aktivnostima.
- Pokazatelj provedbe planova za promicanje znanstvenog rada i istraživačkih karijera izvan sveučilišne
zajednice.
- Broj nastavnika i studenata koji sudjeluju u institucijski organiziranim (odluke fakultetskih vijeća ili Senata)
Indikator 2.13
popularizacijskim aktivnostima. Usporedba 5 godina.
- Cenzus datum: 31. prosinca.
- Odgovorna osoba: rukovoditelj Službe za odnose s javnošću Sveučilišta i prodekani zaduženi za
znanstveno-istraživačku djelatnost.

U 2013. godini pet nastavnika je sudjelovalo u popularizacijskim aktivnostima.
30-ak članova studentske udruge ELSA i Studentskog zbora Fakulteta je sudjelovalo u
popularizacijskim aktivnostima
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4. Kapaciteti – ljudski, financijski i materijalni resursi
Strateški cilj 3. Sveučilište s najvišom razinom organiziranosti i odgovornosti u kojem se izražava talent
i poduzetnička energija svakog pojedinca (nastavnika, asistenta, administratora i studenta) s
transparentnim procesima i s ljudima koji se ravnopravno natječu u Europskom istraživačkom prostoru i
Europskom prostoru visokog obrazovanja.
Zadatak 2. Broj asistenata i novaka podići na 50% nastavnog osoblja do 2010., odnosno
60% nastavnog osoblja do 2013.
Navedite aktivnosti koje je vaša sastavnica provela tijekom 2013. godine u svrhu povećanja udjela asistenata i
novaka u nastavnom osoblju sastavnice.

Indikator 3.2 Udio asistenata i novaka u nastavnom osoblju
Navedite broj i udio asistenata i novaka u nastavnom osoblju sastavnice u 2013. godini. Usporedite podatak s
prošlogodišnjim.

Indikator
3.2

- Pokazatelj institucijske politike za širenje istraživačke baze i razvoj kadrova, te razine istraživačke aktivnosti
na Sveučilištu u Rijeci.
- Uključeni svi asistenti i novaci s ugovorom o radu. Usporedba 5 godina.
- Cenzus datum: 31. prosinca.
- Odgovorna osoba: prorektor za znanost i tajnici sastavnica.
- Benchmark indikator.

22 asistenata/novaka = 37,2 % udio u nastavnom osoblju; smanjenje od 11,1 % u udjelu
asistenata/ znanstvenih novaka u nastavnom osoblju u odnosu na 2012. godinu.

Zadatak 3.a Najmanje 50% docenata u životnoj dobi od 30-40 godina.
Navedite aktivnosti poduzete tijekom 2013. godine u svrhu povećanja broja docenata u životnoj dobi od 30 do 40
godina koji sudjeluju u nastavi na vašoj sastavnici full-time ili part-time ugovorom o radu.
Indikator 3.3 Dobna struktura docenata na Sveučilištu
Navedite broj docenata vaše sastavnice koji spadaju u dobnu skupinu: a) od 30-40; b) 41-50. Usporedite podatak s
prošlogodišnjim.
Indikator
3.3

- Indikator institucijske politike kojom se potiče napredovanje asistenata.
- Uključeni svi koji sudjeluju u nastavi full-time ili part-time ugovorom o radu. Broj docenata u dobi od 30-40
kroz 5 godina.
- Cenzus datum: 31. prosinca.
- Odgovorna osoba: prorektor za znanost i tajnici za kadrovske poslove.

Na Pravnom fakultetu u nastavi sudjeluje ukupno 11 docenata.
a) 30 - 40 godina: 5
b) 41 - 50 godina: 3
c) iznad 50 godina: 2
Pravni fakultet ukupno broji 11 docenata od kojih pet (5) spada u dobnu skupinu od 30 do 40
godina, tri (3) docenta spadaju u dobnu skupinu od 41 - 50 godina te dva (2) iznad 50 godina.
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Indikator 3.7c Postotak sati nastave na preddiplomskim i diplomskim studijima koje održe vanjski suradnici
Navedite postotak održanih sati nastave na preddiplomskim i diplomskim studijima koje su održali vanjski suradnici.
- Pokazatelj potrebe za vanjskom suradnjom.
- Postotak sati nastave koju održe vanjski suradnici na preddiplomskim, diplomskim i integriranim studijima.
Indikator 3.7c
Usporedba 5 godine.
- Cenzus datum: 31. prosinca.
- Odgovorna osoba: čelnici sastavnica i prodekani za nastavu.

Vanjski suradnici u prosjeku održali su na preddiplomskim i diplomskim studijima u 2013. godini
5,8% nastave.

Zadatak 11. Kroz sustav cjeloživotnog obrazovanja nastavnog i nenastavnog osoblja
provesti sustavno osposobljavanje najmanje 50% djelatnika u načelima strateškog
menadžmenta.
Navedite aktivnosti provedene na vašoj sastavnici u svrhu cjeloživotnog obrazovanja nastavnog i nenastavnog
osoblja u načelima strateškog menadžmenta.
Indikator 3.11 Udio zaposlenika koji su završili sustavno osposobljavanje za strateški menadžment
Navedite broj i udio zaposlenika koji su završili sustavno osposobljavanje za strateški menadžment.
- Pokazatelj osposobljenosti Sveučilišta za integrirano djelovanje na načelima strateškog menadžmenta.
- Uključuje sve zaposlenike Sveučilišta koji su završili sustavno i verificirano osposobljavanje za strateški
Indikator 3.11
menadžment. Usporedba 3 godine.
- Cenzus datum: 31. prosinca.
- Odgovorna osoba: glavni tajnik Sveučilišta i tajnici sastavnica.

2 zaposlenika, odnosno 2,5% zaposlenika je završilo verificirano osposobljavanje za strateški
menadžment.
Zadatak 13. 50% vlastitih prihoda u proračunu Sveučilišta.
Navedite aktivnosti u svrhu ostvarenja zadatka.
Indikator 3.13 Udio vlastitih prihoda u proračunu Sveučilišta
Navedite udio vlastitih prihoda u proračunu sastavnice.
- Pokazatelj širenja materijalne baze Sveučilišta.
- Izračunava se dijeljenjem ostvarenog iznosa vlastitih prihoda s ostvarenim iznosom ukupnog proračuna
sastavnice. Pokazuje ostvarene vlastite prihode i njihovo kretanje u odnosu na sredstva Proračuna.
Indikator 3.13
Izračunava se per 31.12. protekle godine. Usporedba 5 godina.
- Cenzus datum: 31. prosinca.
- Odgovorna osoba: predsjednik Odbora za proračun i čelnici sastavnica.

Za 2013.g. =30,57% udio vlastitih prihoda u proračunu sastavnice.

Zadatak 14. Najviše 40% vlastitih prihoda od školarina.
Navedite aktivnosti u svrhu ostvarenja zadatka.

Za 2013.g. =85,05% udio školarina u vlastitim prihodima.
40 % vlastitih prihoda od školarina =2.638.407,77 kn
17,08% vlastitih prihoda od školarina =1.126.553,04 kn služi za pokriće troškova održavanja
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poslijediplomske nastave, a ostatak
22,92% vlastitih prihoda od školarina =1.511.854,73 kn služi za pokriće troškova održavanja
nastave na Integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju prava i Stručnom studiju Upravnom
studiju.
Indikator 3.14 Udio sredstava za subvencioniranje troškova studija u ukupnim prihodima
Navedite udio sredstava za subvencioniranje troškova studija u ukupnim prihodima.
- Pokazatelj širenja materijalne baze Sveučilišta.
- Izračunava se dijeljenjem iznosa doznačenih sredstava za subvencioniranje troškova studija s ostvarenim
iznosom ukupnih prihoda. Pokazuje u kojoj mjeri sredstva koja doznačuje MZOŠ za subvencioniranje
Indikator 3.14
troškova studiranja sudjeluju u ukupnim prihodima, odnosno koliki dio, apsolutno i relativno, ukupnih prihoda
se ostvaruje mimo subvencija. Izračunava se per 31.12. protekle godine. Usporedba 5 godina.
- Cenzus datum: 31. prosinca.
- Odgovorna osoba: predsjednik Odbora za proračun i čelnici sastavnica.

Za 2013.g. =5,45% udio sredstava za subvencioniranje troškova studija u ukupnim prihodima.
Zadatak 18. Najmanje 60% od kapitalnih ulaganja za vrhunsku opremu (bez Kampusa).
Navedite udio kapitalnih ulaganja za vrhunsku opremu koja su ostvarena u 2013. godini.

Za 2013.g. =89,33% udio kapitalnih ulaganja za vrhunsku opremu.
Indikator 3.18 Udio kapitalnih ulaganja u vrhunsku opremu
Navedite postotak udjela kapitalnih sredstava uloženih u vrhunsku znanstvenu i nastavnu opremu.
- Pokazatelj ulaganja u razvoj.
- Postotak sredstava uloženih u vrhunsku znanstvenu i nastavnu opremu (oprema vrjednija od 100.000 kn) u
odnosu na ukupna kapitalna ulaganja na SuRi. Ukupan neto iznos kapitalnih ulaganja izračunava se
Indikator 3.18
odbijanjem iznosa otplate (glavnica + kamata) kredita od ukupno raspoloživog iznosa za kapitalna ulaganja.
Usporedba 5 godina.
- Cenzus datum: 31. prosinca.
- Odgovorna osoba: prorektor za znanost i razvoj i čelnici sastavnica.

Za 2013.g. =25,69% udio kapitalnih ulaganja u vrhunsku znanstvenu i nastavnu opremu.

Zadatak 19. Najviše 25% administrativnog i pomoćnog osoblja u ukupnom broju
zaposlenih.
Navedite aktivnosti u cilju ostvarenja zadatka.

Od ukupnog broja zaposlenih na Fakultetu (80) kao administrativno i pomoćno osoblje zaposleno
je 20 osoba.
Indikator 3.19 Udio administrativnog i nastavnog osoblja u ukupnom broju zaposlenih na Sveučilištu
Navedite broj nastavnog osoblja (nastavnici, suradnici, znanstvena i stručna zvanja), administrativnog i pomoćnog
osoblja te broj ukupno zaposlenih.
- Pokazatelj kadrovskog profila Sveučilišta.
- Izračunava se dijeljenjem broja nastavnog osoblja (nastavnici, suradnici, znanstvena i stručna zvanja),
odnosno administrativnog i pomoćnog osoblja s brojem ukupno zaposlenih. U ukupan broj zaposlenih broje
Indikator 3.19
se i znanstveni novaci. Usporedba 5 godina.
- Cenzus datum: 31. prosinca.
- Odgovorna osoba: čelnici sastavnica i glavni tajnik Sveučilišta.
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Broj nastavnog osoblja: 60,
Broj administrativnog i pomoćnog osoblja: 20.
Ukupno zaposlenih u 2012. g.: 80
Udio administrativnog osoblja u ukupnom broju zaposlenih čini 25%
Udio nastavnog osoblja u ukupnom broju zaposlenih čini: 75%

Zadatak 22. Do kraja 2007. utvrditi akcijski plan i resurse, a do kraja 2010. u potpunosti
integrirati knjižnični sustav Sveučilišta.
Navedite planirane aktivnosti u cilju stvaranja integriranog knjižničnog sustava Sveučilišta.

Redovito održavanje sastanaka voditelja visokoškolskih knjižnica Sveučilišta u Rijeci na temu
izgradnje integriranog, knjižničnog sustava Sveučilišta u Rijeci.
Nabava znanstvenih baza podataka za sve visokoškolske knjižnice na Sveučilištu u Rijeci.
Planiranje probnog pristupa na pojedine znanstvene baze podataka na Fakultetu u dogovoru sa
Sveučilišnom knjižnicom Rijeka.
Cjeloživotno obrazovanje fakultetskih knjižničara (edukacija knjižničara o novim postignućima na
području informacijskih znanosti u dogovoru sa Sveučilišnom knjižnicom Rijeka).
Edukacija korisnika.
Izgradnje i nabave zajedničkog poslužitelja.
Plan migracije knjižnične baze podataka knjižnica sastavnica Sveučilišta u Rijeci na novi
zajednički poslužitelj.
Plan zajedničkog korištenja poslužitelja vezano uz početak zajdničkoga rada u njemu i izgradnje
skupnog kataloga knjižnica sastavnica Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišne knjižnice Rijeka.
Indikator 3.22 Integrirani knjižnični sustav do 2010.
Navedite aktivnosti zasad provedene, a koje pomažu u integraciji knjižničnog sustava Sveučilišta.
Indikator
3.22

- Mjerilo. Indikator funkcionalne integracije Sveučilišta i osposobljenosti za provođenje integrativnih funkcija.
- Definira se institucijskim odlukama, pravnim i normativnim okvirom, kadrovima, materijalnim i financijskim
resursima i započetim aktivnostima.
- Cenzus datum: 1. siječnja 2013.
- Odgovorna osoba: ravnatelj Sveučilišne knjižnice.

Međuknjižnična posudba knjižnice Pravnog fakulteta s pojedinim visokoškolskim knjižnicama i
Sveučilišnom knjižnicom Rijeka.
Edukacija korisnika u knjižnici Pravnog fakulteta u suradnji sa Sveučilišnom knjižnicom Rijeka o
pretraživanju dostupnih baza podataka na Sveučilištu u Rijeci.
Nabava znanstvenih baza podataka za sve visokoškolske knjižnice na Sveučilištu u Rijeci.
Ostvareni probni pristupi na pojedine znanstvene baze podataka.
Voditeljica knjižnice Fakulteta članica je Savjeta voditelja visokoškolskih knjižnica Sveučilišta u
Rijeci.
Izgradnja zajedničkoga skupnog online kataloga svih visokoškolskih knjižnica Sveučilišta u Rijeci,
kao i novih modula u računalnom knjižničnom programu CROLIST.
Pismo o namjeri migracije knjižnične baze Pravnog fakulteta u Rijeci i Sveučilšne knjižnice Rijeka
na novi poslužitelj.
Održani programi cjeloživotnog obrazovanja visokoškolskih knjižničara u dogovoru sa
Sveučilišnom knjižnicom (bibliometrijske usluge, vrednovanje znanstvenih radova...).
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Zadatak 23. Osigurati unutarnju mobilnost najmanje 20% nastavnika i najmanje 10%
studenata godišnje.
Navedite aktivnosti provedene u svrhu unutarnje mobilnosti nastavnika i studenata.
Indikator 3.23 Udio nastavnika i studenata koji barem 5% svojeg radnog vremena, nastavne norme ili kredita
ostvaruju na sastavnici drugog znanstvenog područja ili polja
Navedite broj i udio nastavnika i studenata koji su sudjelovali u unutarnjoj mobilnosti u 2013. godini.
3.23

-

Pokazatelj unutarnje mobilnosti studenata i nastavnika.
Izračunava se iz portfelja svakog nastavnika i studenta. Usporedba 3 godina.
Cenzus datum: 1. siječnja.
Odgovorna osoba: glavni tajnik Sveučilišta, prorektor za nastavu i tajnici sastavnica.

Jedanaest (11) nastavnika sudjelovalo je u izvođenju nastave na sastavnicama Sveučilišta. Udio
nastavnog osoblja u unutarnjoj mobilnosti iznosi 18%. U usporedbi s 2012. godinom nije došlo do
promjene.
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4. Povezanost sa zajednicom i gospodarstvom te usklađivanje s
potrebama zajednice
Strateški cilj 4. Sveučilište koje je aktivno uključeno u gospodarstvo i razvoj zajednice te pomaže
gospodarsku i socio-kulturnu tranziciju u društvo znanja.
Zadatak 1. Ostvariti najmanje 20 istraživačkih projekata s gospodarstvom i lokalnom
zajednicom.
Navedite ostvarene istraživačke projekte s gospodarstvom i lokalnom zajednicom.
Indikator 4.1 Broj zajedničkih istraživačkih projekata s gospodarstvom i lokalnom zajednicom
Navedite broj zajedničkih istraživačkih projekata s gospodarstvom i lokalnom zajednicom.

Indikator 4.1

- Pokazatelj aktivne uključenosti Sveučilišta u razvoj gospodarstva i zajednice.
- Broj institucijski verificiranih istraživačkih projekata (fakultetsko vijeće, Senat) u kojima sudjeluju
znanstvenici sveučilišta i gospodarstvo/lokalne samouprave, neovisno o načinu financiranja. Usporedba 5
godina.
- Cenzus datum: 31. prosinca.
- Odgovorna osoba: prorektor za suradnju s gospodarstvom i prodekani zaduženi za znanost.

U 2013. godini Fakultet nije imao istraživačke projekte s gospodarstvom i lokalnom zajednicom.

Zadatak 2. Povećati broj visokostručnih studija, elaborata i ekspertiza za potrebe
gospodarstva i lokalne zajednice za 3 puta.
Navedite planirane aktivnosti u svrhu povećanja broja visokostručnih studija, elaborata i ekspertiza za potrebe
gospodarstva.

U 2013. godini Fakultet je izradio jedan ugovor za potrebne Ministarstva pomorstva, prometa i
infrastrukture te su pojedini nastavnici izrađivali studije, elaborate i pružali savjetodavne usluge
državnim tijelima, kao što su:
Ustavni sud,
Ministarstvo uprave,
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava,
Ministarstvo pravosuđa,
Ministarstvo gospodarstva.
Indikator 4.2 Broj studija, elaborata i ekspertiza za potrebe gospodarstva
Navedite broj institucijski verificiranih studija, elaborata i ekspertiza za potrebe gospodarstva u 2013. godini.

Indikator 4.2

- Pokazatelj aktivne uključenosti Sveučilišta u razvoj gospodarstva i zajednice.
- Broj institucijski verificiranih studija (fakultetsko vijeće, Senat) za potrebe gospodarstvo/zajednice.
Usporedba 5 godina.
- Cenzus datum: 31. prosinca.
- Odgovorna osoba: prorektor za suradnju s gospodarstvom i prodekani zaduženi za opće poslove.

Jedan ugovor o obavljanju stručno-tehničkih poslova.
Zadatak 3. Provesti najmanje 5 istraživačkih projekata u partnerstvu s organizacijama i/ili
institucijama civilnog društva.
Navedite aktivnosti za povećanje suradnje s organizacijama i/ili institucijama civilnog društva.

Pojedini nastavnici surađuju s organizacijama i institucijama civilnog društva, no trenutno nisu
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aktivni niti u jednom istraživačkom projektu.
Pojedinačna suradnja te izrada ekspertiza za nevladine udruge:
GONG,
SMART,
LORI,
Udruga za pomoć i edukaciju žrtava Mobbing-a.
Indikator 4.3 Broj istraživačkih projekata u partnerstvu s organizacijama i/ili institucijama civilnog društva
Navedite broj studija, elaborata i ekspertiza broj institucijski verificiranih istraživačkih projekata u partnerstvu s
organizacijama i/ili institucijama civilnog društva u 2013. godini.

Indikator 4.3

- Pokazatelj aktivne uključenosti Sveučilišta u razvoj civilnog društva.
- Broj institucijski verificiranih projekata (fakultetsko vijeće, Senat) u partnerstvu s organizacijama i/ili
institucijama civilnog društva. Usporedba 5 godina.
- Cenzus datum: 31. prosinca.
- Odgovorna osoba: ravnatelj Zaklade Sveučilišta i prodekani zaduženi za opće poslove.

U 2013. godini Fakultet nije imao istraživačke projekte s organizacijama civilnog društva.

Zadatak 4. Ostvariti najmanje 25 ugovora o savjetodavnim uslugama s gospodarstvom i
lokalnom zajednicom.
Navedite aktivnosti primjere u svrhu ostvarenja 25 ugovora o savjetodavnim uslugama s gospodarstvom i lokalnom
zajednicom.

Pojedini zaposlenici aktivno sudjeluju u radu nadzornih i upravnih odbora, odbora vezanih za
razvoj zajednice te povjerenstvima vezanima za razvoj visokoškolskog obrazovanja, a u manjem
broju u radu upravljačkih tijela u gospodarskim, lokalnim, regionalnim i državnim tijelima, odborima,
povjerenstvima i skupinama.
Indikator 4.4 Broj ugovora o savjetodavnim uslugama
Navedite broj institucijski verificiranih ugovora o savjetodavnim uslugama s gospodarstvom ili jedinicama lokalne
samouprave ostvarenih u 2013. godini.

Indikator 4.4

- Pokazatelj aktivne uključenosti Sveučilišta u razvoj gospodarstva i zajednice.
- Broj institucijski verificiranih ugovora (fakultetsko vijeće, Senat) o savjetodavnim uslugama s gospodarstvom
ili jedinicama lokalne samouprave. Usporedba 5 godina.
- Cenzus datum: 31. prosinca.
- Odgovorna osoba: prorektor za suradnju s gospodarstvom i prodekani zaduženi za opće poslove.

Broj članova u nadzornim i upravnim odborima:
a) na polju znanosti i visokog obrazovanja: 2
b) u gospodarstvu: 0
Broj članova u skupinama, povjerenstvima i sličnim tijelima:
a) na polju znanosti i visokog obrazovanja: 20
b) u gospodarstvu: 2

Zadatak 5. Uključiti najmanje 20 članova Sveučilišta u nadzorne i upravne odbore te
najmanje 50 članova Sveučilišta u gradske, županijske i državne procese planiranja i
razvoja zajednice.
Navedite predviđene aktivnosti u svrhu uključivanja članova s vaše sastavnice u nadzorne i upravne odbore, kao i
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gradske, županijske i državne procese planiranja i razvoja zajednice.

Indikator 4.5 Broj članova Sveučilišta u nadzornim i upravnim odborima i broj članova sveučilišta u gradskim,
županijskim i državnim skupinama koje rade na procesima planiranja i razvoja zajednice
Navedite broj članova u nadzornim i upravnim odborima i broj članova u gradskim, županijskim i državnim skupinama
koje rade na procesima planiranja i razvoja zajednice na vašoj sastavnici.
- Pokazatelj aktivne uključenosti Sveučilišta u razvoj gospodarstva i zajednice.
- Broj članova Sveučilišta u nadzornim ili upravnim odborima te članova povjerenstva, odbora ili sličnih tijela
koja koordiniraju aktivnosti a) na polju znanosti i visokog obrazovanja i na lokalnoj su ili državnoj razini, b) u
Indikator 4.5a
gospodarstvu. Usporedba 5 godina.
- Cenzus datum: 31. prosinca.
- Odgovorna osoba: prorektor za suradnju s gospodarstvom i prodekani zaduženi za opće poslove.

Broj članova u nadzornim i upravnim odborima i broj članova u gradskim, županijskim i državnim
skupinama koje rade na procesima planiranja i razvoja zajednice: 7, od čega je jedno članstvo na
županijskoj razini, a njih 6 na državnoj.

Zadatak 6. Ostvariti barem 20 zaštita industrijskog vlasništva.
Navedite aktivnosti poduzete u svrhu ostvarenja zadatka na vašoj sastavnici.

Indikator 4.6 Broj zaštita industrijskog vlasništva
Navedite broj registriranih zaštita industrijskog vlasništva ostvarenih na vašoj sastavnici.
Indikator 4.6

-

Pokazatelj učinkovitosti institucijskih politika za transfer tehnologije.
Broj registriranih zaštita industrijskog vlasništva. Usporedba 5 godina.
Cenzus datum: 31. prosinca.
Odgovorna osoba: prorektor za međunarodnu suradnju i prodekani zaduženi za opće poslove.

0

Zadatak 7. Postići razinu prihoda od pružanja usluga gospodarstvu i lokalnoj zajednici i
prihoda od intelektualnog vlasništva od najmanje 20% od ukupnog prihoda.
Navedite koje su aktivnosti s ciljem povećanja prihoda od pružanja usluga gospodarstvu i lokalnoj zajednici te
prihoda od intelektualnog vlasništva provedene na vašoj sastavnici (koje obrazovne, istraživačke i stručne usluge
vaša sastavnica nudi na tržišnim načelima).
Indikator 4.7 Udio prihoda od pružanja usluga gospodarstvu i lokalnoj zajednici i prihoda od intelektualnog
vlasništva u ukupnom prihodu
Navedite udio prihoda koji je vaša sastavnica ostvarila od pružanja usluga gospodarstvu kao i prihoda od
intelektualnog vlasništva u ukupnom prihodu za 2013. godinu.

Indikator 4.7

- Pokazatelj razvoja obrazovni, istraživačkih i stručnih usluga koje Sveučilište nudi na tržišnim načelima.
- Udio prihoda u Sveučilišnom proračunu koji je ostvaren pružanjem usluga na tržištu i prihoda od
intelektualnog vlasništva. Usporedba 5 godina.
- Cenzus datum: 31. prosinca.
- Odgovorna osoba: prorektor zadužen za međunarodnu suradnju i prodekani zaduženi za financije.

Za 2013.g. =0,90% udio prihoda Pravni fakultet ostvario od pružanja usluga gospodarstvu kao i
prihoda od intelektualnog vlasništva u ukupnom prihodu za 2013.g.
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Zadatak 8. Razviti izvannastavne aktivnosti i institucionalizirati ih kroz godišnji plan
aktivnosti te uspostaviti financijske instrumente za podupiranje projekata koji će
studentima omogućiti iskustveno učenje kroz volontersko uključivanje.
Navedite aktivnosti poduzete u svrhu ostvarenja zadatka.

Podupiranje aktivnosti Studentskog zbora i studentske udruge ELSA;
Potpora studentima koji sudjeluju u međunarodnoj konferenciji u Makedoniji,
Regionalno Moot Court natjecanje iz međunarodnog humanitarnog prava;
Regionalno Moot Court natjecanje s područja zaštite ljudskih prava sukladno Europskoj konvenciji
za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u Ljubljani.
U tijeku je izrada Zbornika radova u koautorstvu studenata i nastavnika Pravnog fakulteta.
Indikator 4.8 Broj izvannastavnih projekata pod vodstvom studenata koji nude volonterske angažmane u
zajednici
Navedite broj izvannastavnih projekata pod vodstvom studenata koji nude volonterske angažmane u zajednici.

Indikator 4.8

- Pokazatelj razvijenosti nastavnih i vannastavnih aktivnosti za potrebe razvoja zajednice i civilnog društva.
- Broj institucijski verificiranih projekata (fakultetsko vijeće, Senat) kojeg vode studenti i potiču volontersko
uključivanje studenata i zaposlenika sveučilišta. Usporedba 5 godina.
- Cenzus datum: 31. prosinca.
- Odgovorna osoba: ravnateljica Zaklade Sveučilišta u Rijeci i prodekani zaduženi za opće poslove.

Studentska udruga ELSA 2013. godine organizirala je sljedeće aktivnosti koji se vode kao
studentski projekti:
Korzo ljudskih prava (10.03.2013. – 17.03.2013.), Rijeka,
NCM Split (10.05.2013. – 12.05.2013.), Split,
Darivanje krvi (26.03.2013. i 28.09.2013.), Rijeka,
Simulirani parlament (04.05.2013.), Zagreb,
Bal pravnika, (03.05.2013.),
NCM Osijek (01.12.2013. – 03.12.2013.), Osijek,
EX-YU konferencija (21.11.2013. – 24.11.2013.),Skopje, Makedonija.
U ožujku 2013. godine Studentski zbor Pravnog fakulteta održao je humanitarnu akciju za pomoć
Prihvatilištu za beskućnike „Ruže sv. Franje. Potrepštine su se prikupljale na fakultetu i riječkom
Korzu.
5. svibnja iste godine održan je prvi Bal pravnika u organizaciji Studentskog zbora.
10 000 kn sakupljenih tokom bala iskorišteno je u humanitarne svrhe, točnije za kupnju sušilice
namijenjenu Domu za nezbrinutu djecu "Ivana Brlić Mažuranić" u Lovranu.
Trenutno u suradnji sa Socijalnom samoposlugom studenti našeg fakulteta jednom mjesečno
volontiraju u prikupljanju hrane i ostalih potrepština u trgovačkim centrima.

Zadatak 12. Trajno surađivati s osnivačima odgojnih i obrazovnih ustanova, s dječjim
vrtićima i školama. Pokretati i uključivati se u razvojne projekte u obrazovanju s ciljem
istraživanja i osiguravanja boljih uvjeta za ostvarivanje osobnih potencijala svakog djeteta
u sustavu odgoja i obrazovanja.
Navedite aktivnosti poduzete u svrhu ostvarenja zadatka.
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Indikator 4.12 Broj razvojnih projekata ostvarenih u suradnji s obrazovnim institucijama
Navedite broj i naziv institucijski verificiranih razvojnih projekata vaše sastavnice ostvarenih u suradnji s obrazovnim
institucijama u 2013. godini.
- Pokazatelj uključenosti Sveučilišta u razvoj sustava odgoja i obrazovanja.
- Broj institucijski verificiranih razvojnih projekata u obrazovanju (fakultetsko/odjelsko vijeće, Senat) u suradnji
Indikator 4.12
s odgojnim i obrazovnim ustanovama ili njihovom osnivačima . Usporedba 5 godina.
- Cenzus datum: 31. prosinca.
- Odgovorna osoba: prorektor za nastavu i prodekani zaduženi za nastavu.
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5. Integriranost u Europsku Uniju, otvorenost prema svijetu i mobilnost
Strateški cilj 5. Dinamično Sveučilište aktivno uključeno u Europski istraživački prostor i Europski
prostor visokog obrazovanja koje sustavno i organizirano potiče unutarnju i vanjsku mobilnost
znanstvenika i studenata.
Zadatak 1. Broj projekata na Framework programima EU, projekata ERC [European
Research Council] i ESF [European Science Foundation] povećati za najmanje tri puta i u
barem jednom projektu biti koordinator (kontraktor).
Navedite aktivnosti poduzete u svrhu ostvarenja zadatka.

Iako Pravni fakultet ima interesa sudjelovati u nekim od projekata Framework programa, s obzirom
da je većina projekata temeljena na tehničkim i medicinskim znanostima te osim za pružanje
savjetodavnih pravnih usluga na nekom većem projektu Fakultet za svoje projektne ideje nije
pronašao rješenje u Framework programu.
Indikator 5.1 Broj Framework (FP) i ESF projekata na Sveučilištu u Rijeci
Navedite broj Framework (FP) i ESF projekata na vašoj sastavnici.

Indikator 5.1

- Pokazatelj integriranosti Sveučilišta u ERA.
- Uključuje sve aktivne projekte Framework Programa na sveučilištu u kojima su znanstvenici sa Sveučilišta
nositelji i suradnici ako se kroz projekt doznačavaju sredstva na račune Sveučilišta. Usporedba 3 godine.
- Cenzus datum: 31. prosinca.
- Odgovorna osoba: pomoćnik rektora za međunarodne projekte i prodekani zaduženi za znanost.

Zadatak 5. Najmanje 10% istraživača godišnje provesti će u inozemnim institucijama više
od 2 tjedna.
Navedite aktivnosti poduzete u svrhu ostvarenja zadatka.

Fakultet sustavno potiče djelatnike na sudjelovanje na međunarodnim konferencijama, nastavi na
inozemnim institucijama te posebice potiče mlade znanstvenike da dio svojih istraživanja ostvare
na inozemnim institucijama.
Indikator 5.5 Broj istraživača koji su tijekom godine proveli najmanje 2 tjedna u inozemnim institucijama
Navedite broj istraživača koji su tijekom godine proveli najmanje 2 tjedna u inozemnim institucijama.
Indikator 5.5

-

Indikator otvorenosti znanstveno-istraživačkog sustava na Sveučilištu u Rijeci.
Uključuje sve zaposlenike Sveučilišta s doktoratom znanosti. Usporedba 3 godine.
Cenzus datum: 31. prosinca.
Odgovorna osoba: prorektor zadužen za znanost i prodekani zaduženi za znanost i međunarodnu suradnju.

7 istraživača je provelo najmanje dva tjedna na inozemnim institucijama. U posljednje četiri godine
najmanje dva tjedna u inozemnim institucijama boravila su ukupno 42 istraživača.

Zadatak 7. Najmanje 10 združenih diplomskih studija na Sveučilištu, od kojih najmanje 2 s
inozemnim sveučilištima, te najmanje 5 poslijediplomskih programa, od kojih najmanje 2 s
inozemnim sveučilištima.
Navedite aktivnosti poduzete u svrhu ostvarenja zadatka.
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Pravni fakultet je u referentnom periodu započeo pregovore sa predstavnicima pravnih fakulteta u
Mariboru, Brnu i Grazu u svrhu izrade programa zajedničkog doktorskog studija.
Indikator 5.7 Broj i struktura združenih studija na Sveučilištu
Navedite broj i strukturu združenih studija na Sveučilištu.

Indikator 5.7

-

Pokazatelj otvorenosti Sveučilišta u Rijeci i integriranosti u EHEA.
Uključuje sve združene studije na Sveučilištu. Usporedba 3 godine.
Cenzus datum: 1. travnja.
Odgovorna osoba: prorektor zadužen za međunarodnu suradnju i prodekani zaduženi za nastavu i
međunarodnu suradnju.

Zadatak 8. Najmanje 3% nastavnika i 3% studenata na Sveučilištu uključeno u programe
razmjene i mobilnosti s europskim sveučilištima.
Navedite aktivnosti poduzete u svrhu ostvarenja zadatka.

Fakultet nastoji svake godine povećati broj ugovora o razmjeni sa inozemnim sveučilištima i fakultetima.
Program studentske razmjene i razmjene nastavnika realiziran je sa Sveučilištem u Bergamu (Italija),
Sveučilištem u Udinama (Italija), Sveučilištem u Genovi (Italija), Sveučilištem u Trstu (Italija), Sveučilištem u
Camerinu (Italija), Sveučilištem u Veroni (Italija), Sveučilištem u Aberdeenu (Škotska), Sveučilištem u
Wroclavu (Poljska), Sveučilištem u Bialystoku (Poljska), Sveučilištem u Salzburgu (Austrija), Sveučilištem u
Beču (Austrija), Sveučilištem Masaryk u Brnu (Češka), Sveučilištem u Ljubljani (Slovenija).
Osim programa razmjene Erasmus Fakultet u sklopu SEELS mreže razvija mobilnost nastavnika i studenata
kroz projekte, održavanje nastave te ljetne škole. Osim toga Fakultet održava suradnju sa renomiranim
europskim sveučilištima i institucijama.
Indikator 5.8 Udio nastavnika i studenata uključenih u programe razmjene i mobilnosti
Navedite udio nastavnika i studenata uključenih u programe razmjene i mobilnosti.

Indikator 5.8

- Pokazatelj otvorenosti i uključenosti Sveučilišta u Rijeci u EHEA.
- Uključuje sve (a) nastavnike i (b) studente Sveučilišta koji su u jednoj godini sudjelovali u programima
mobilnosti u trajanju od najmanje 2 tjedna, u odnosu na ukupan broj nastavnika, odnosno studenata.
Usporedba 3 godine.
- Cenzus datum: 1. travnja.
- Odgovorna osoba: prorektor zadužen za međunarodnu suradnju i prodekani zaduženi za međunarodnu
suradnju.

Broj nastavnika uključenih u razmjenu: 2
Broj studenata uključenih u razmjenu: 9

Zadatak 9. Uspostaviti institucijsku strukturu za sudjelovanje u programu ILLP i do 2012.
ostvariti 1 milijun EUR godišnje iz ILLP programa.

Indikator 5.9b Količina novca kojim su financirani studenti, nastavnici i sastavnice Sveučilištu kroz program
ILLP
Navedite količinu novca kojim su financirani studenti, nastavnici i sastavnice Sveučilištu kroz program ILLP.
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