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PRAVNI FAKULTET 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. 2017./2018. 

 

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 prikazani su rezultati rada Odbora za osiguravanje i unapređivanje 

kvalitete (u daljnjem tekstu Odbor) tijekom ak. god. 2017./2018.: 

I. Uspješno provedena unutarnja prosudba sustava kvalitete od strane Sveučilišta u Rijeci 

U ak. god. 2017./2018. provedena je unutarnja prosudba sustava kvalitete Pravnog fakulteta u 

Rijeci od strane Sveučilišta u Rijeci. U svrhu provedbe prosudbe članovi Odbora izradili su iscrpno 

Izvješće o samovrednovanju koje je Fakultetsko vijeće usvojilo na sjednici održanoj 30. listopada 

2017. godine.  

Temeljem navedenog Izvješća o samovrednovanju i posjeta obavljenog 18. siječnja 2018. godine, 

stručno povjerenstvo Sveučilišta u Rijeci izradilo je Izvješće o rezultatima unutarnje prosudbe sustava 

osiguravanja kvalitete temeljem kojeg je Fakultet vrlo dobro ocijenjen u svim segmentima prosudbe. 

Na temelju provedene prosudbe, povjerenstvo je, između ostaloga, zaključilo kako je „uočen 

značajan napredak sustava osiguravanja kvalitete Pravnog fakulteta u odnosu na rezultate prethodnih 

postupaka vrednovanja kvalitete prema svim ESG standardima.“ Također, istaknuto je kako „Pravni 

fakultet u Rijeci ima ustrojen sustav kvalitete koji se temelji na suradnji svih dionika i aktivnoj 

uključenosti istih u provedbu politike kvalitete i kontinuiranom unapređenju sustava kvalitete. Politika 

kvalitete sukladna je strateškom usmjerenju i odnosi na temeljne djelatnosti i organizacijske procese. 

Sustav osiguravanja kvalitete doprinosi razvoju i unapređenju kvalitete temeljnih djelatnosti Fakulteta. 

Od prvog ciklusa unutarnjeg vrednovanja došlo je do značajnih pozitivnih promjena u svim 

standardima kvalitete. Izrađena je strategija znanstveno istraživačkog rada, provedene su izmjene 

studijskih programa, posebice doktorskog studija, bolje je informiranje o sustavu osiguravanja 

kvalitete, značajan je pomak u osiguravanju nastavničkih kompetencija i resursima za učenje i 

poučavanje kao i u standardu Učenje i poučavanje i vrednovanje usmjereni na studente.“  

II. Uspješno proveden postupak nadzornog audita za normu ISO 9001:2015 

U ovoj akademskoj godini Fakultet je prošao i nadzorni audit za normu ISO 9001:2015 u kojem 

je utvrđeno kako nema nesukladnosti sa zahtjevima norme i kako Fakultet „uspostavlja i održava 

https://www.pravri.uniri.hr/files/Dokumenti/Izvjesce_unutarnje_prosudbe_PRAVNI_travanj_2018.pdf
https://www.pravri.uniri.hr/files/Dokumenti/Izvjesce_unutarnje_prosudbe_PRAVNI_travanj_2018.pdf
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vlastiti sustav upravljanja u skladu sa zahtjevima standarda te prikazuje sposobnost sustava u 

postizanju organizacijske politike i ciljeva“. 

III. Izrađen je i usvojen Plan aktivnosti za unaprjeđenje sustava osiguravanja kvalitete (2018. – 

2021.)  

Odbor je izradio Plan aktivnosti za unaprjeđenje sustava osiguravanja kvalitete za razdoblje od 

2018. do 2021. godine koji je Fakultetsko vijeće usvojilo na sjednici održanoj 18. srpnja 2018. godine. 

Navedeni Plan aktivnosti predviđa lepezu  aktivnosti koje doprinose ostvarivanju standarda iz područja 

1. politike osiguravanja kvalitete, 2. izrade i odobravanja programa, 3. učenja, poučavanja i 

vrednovanja usmjerenih na studenta, 4. upisa i napredovanja studenata, priznavanja i certificiranja, 5. 

nastavnog osoblja, 6. resursa za učenje i podršku studentima, 7. upravljanja informacijama, 8. 

informiranja javnosti, 9. kontinuiranog praćenja i periodičke revizije programa te 10. periodičnog 

vanjskog osiguravanja kvalitete. Osim popisa aktivnosti, Plan sadrži i način provedbe tih aktivnosti, 

kao i odgovorne osobe i rokove za provedbu. 

U ovaj Plan aktivnosti uključene su i sve one aktivnosti koje su bile predviđene Planom aktivnosti 

za unapređenje sustava osiguravanja kvalitete za razdoblje od 2014. do 2017. godine, a koje nisu bile 

provedene ili su bile djelomično provedene iz razloga obrazloženih u Izvješću o provedbi plana 

aktivnosti za razdoblje od 2014. do 2017. godine. Također, sastavni dio novoga Plana aktivnosti čine 

i preporuke dobivene u postupku unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete. 

IV. Podržan je i usvojen Akcijski plan za unaprjeđenje kvalitete Doktorskog studija  

Fakultetsko vijeće je 19. travnja 2018. godine usvojilo Akcijski plan za unaprjeđenje kvalitete 

Doktorskog studija, a nakon što je Odbor podržao prijedlog Akcijskog plana voditeljice Doktorskog 

studija. Taj prijedlog je sačinjen slijedom obveze iz Akreditacijske preporuke AZVO-a, a čiji je 

sastavni dio i završno izvješće s prijedlozima za poboljšanje Stručnog reakreditacijskog povjerenstva, 

te ovogodišnjih zaključaka Nastavničkog vijeća o znanstvenoj produkciji na fakultetu. 

Povjerenstvo za naknadno praćenje u postupcima reakreditacije je mišljenja kako je „navedeni 

akcijski plan usklađen s preporukama stručnog povjerenstva koje su sadržane u završnom izvješću. 

Akcijski plan slijedi sve opće preporuke stručnog povjerenstva kao i preporuke dane kroz ocjene 

kvalitete specifičnih potkriterija iz završnog izvješća. Povjerenstvo smatra kako je plan izrađen 

kvalitetno te uključuje vrlo konkretne analize i planove.“ 

V. Izrađene su Preporuke upravi Fakulteta glede poboljšanja kvalitete 

Temeljem preporuka iz Izvješća o rezultatima unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete, 

a koje su raspravljene na sastanku Odbora i na temelju kojih je izrađen trogodišnji plan aktivnosti za 

unaprjeđenje sustava osiguravanja kvalitete u razdoblju od 2018. do 2021. godine, Odbor je na sjednici 

održanoj 9. srpnja 2018. godine sastavio popis zaključaka koje je uputio upravi Fakulteta u obliku 

preporuka, s ciljem ukazivanja na područja u kojima su moguća poboljšanja kvalitete djelovanja 

Fakulteta. 

 

VI. Izrađeni i usvojeni normativni akti 

 

S ciljem usklađivanja s izmijenjenim sveučilišnim Pravilnikom o studijima od 22. svibnja 2018. 

godine, Fakultetsko vijeće je tijekom ak. god. 2017./2018. usvojilo novi Pravilnik o studiju (28. lipnja 

http://pravri.uniri.hr/hr/pravri.uniri.hr/hr/o-fakultetu-en/quality/35-hr/o-fakultetu/282-plan-aktivnosti-za-unapredenje-sustava-osiguravanja-kvalitete-2014-2017.html
http://pravri.uniri.hr/hr/pravri.uniri.hr/hr/o-fakultetu-en/quality/35-hr/o-fakultetu/282-plan-aktivnosti-za-unapredenje-sustava-osiguravanja-kvalitete-2014-2017.html
https://www.pravri.uniri.hr/files/Kvaliteta/provedenost14_17.pdf
https://www.pravri.uniri.hr/files/Kvaliteta/provedenost14_17.pdf
http://pravri.uniri.hr/files/Dokumenti/OdlukaousvajanjuakcijskogplanaDoktorskogstudija.pdf
http://pravri.uniri.hr/files/Dokumenti/OdlukaousvajanjuakcijskogplanaDoktorskogstudija.pdf
https://www.pravri.uniri.hr/files/Dokumenti/Izvjesce_unutarnje_prosudbe_PRAVNI_travanj_2018.pdf
https://www.pravri.uniri.hr/files/Dokumenti/Preporuke.pdf
https://www.uniri.hr/files/staticki_dio/propisi_i_dokumenti/Pravilnik%20o%20studijima%20Sveu%C4%8Dili%C5%A1ta%20u%20Rijeci_pro%C4%8Di%C5%A1%C4%87eni%20tekst%205_lipnja%202018.pdf
https://www.pravri.uniri.hr/files/Dokumenti/Pravilnici/Pravilnikostudiju2018.pdf
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2018.) koji je usklađen s izmijenjenim odredbama sveučilišnog Pravilnika, a sve s ciljem provođenja 

mjera poboljšanja prolaznosti studenata i povećanja protočnosti kroz studije. 

 

VII. Studenti i nastava 

Studentska evaluacija nastavnika i nastave provođena je redovito, za svaki semestar zasebno 

elektroničkim putem te je Odbor obradio i raspravio dobivene rezultate te izvješće o istima podnio 

Fakultetskom vijeću. S obzirom da su svi nastavnici bili ocijenjeni iznimno dobrim ocjenama, nije bilo 

potrebe za provođenje postupaka samoevaluacije nastavnika.  

Odbor je na kraju svakog semestra od nastavnika zahtijevao dostavljanje izvješća o održanoj nastavi 

po katedrama. Nastava se redovito održavala te je Odbor o tome izvijestio Fakultetsko vijeće.  

VIII. Informacijski sustav i javnost djelovanja  

Odbor se redovito sastaje te je tijekom ak. god. 2017./2018. održano ukupno osam sjednica Odbora 

na kojima se raspravljalo o svim pitanjima iz djelokruga rada, uključujući evaluacije nastave, izvješća 

o održavanju nastave, unutarnju prosudbu, izradu plana unaprjeđenja kvalitete itd. O radu Odbora 

njegova predsjednica redovito je upoznavala članove Fakultetskog vijeća, podnoseći kroz cijelu ak. 

god. izvješća na svim sjednicama toga vijeća. Javnost djelovanja Odbora osigurana je kroz redovito 

ažuriranje mrežnih stranica Fakulteta informacijama o aktivnostima Odbora, objavom izrađenih 

dokumenata, kao i sažetcima zapisnika s održanih sjednica Odbora. 

IX. 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.  

 

U Rijeci, 11.10.2018. 

 

Predsjednica Odbora za osiguravanje 

 i unapređivanje kvalitete 

Prof. dr. sc. Maja Bukovac Puvača 

 

 

https://www.pravri.uniri.hr/hr/o-fakultetu/sustav-osiguranja-kvalitete.html
https://www.pravri.uniri.hr/hr/o-fakultetu/sustav-osiguranja-kvalitete.html
https://www.pravri.uniri.hr/hr/o-fakultetu/sustav-osiguranja-kvalitete.html
https://www.pravri.uniri.hr/hr/o-fakultetu/sustav-osiguranja-kvalitete/zapisnici.html

