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Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete Ekonomskog fakulteta u Rijeci je provedena 

tijekom veljače 2013. godine na temelju odluke  Senata Sveučilišta u Rijeci o usvajanju trogodišnjeg 

plana unutarnje prosudbe sustava za osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci donesene na 44. 

sjednici održanoj 13. studenog 2013. donio odluku (Klasa: 62-04/12-01/02, Ur.broj: 2170-57-01-12-

329).  

Uvidom u dokumentaciju, analizom dodatnog materijala te zapažanja tijekom razgovora s 

predstavnicima dionika Povjerenstvo za unutarnju prosudbu je evidentiralo da Ekonomski fakultet u 

Rijeci kontinuirano radi na razvoju i učinkovitosti sustava osiguravanja kvalitete. Sastavnica posjeduje 

formalno usvojen institucijski akt o osiguravanja u kvalitete s definiranim područjem djelovanja te 

ustrojem i djelovanjem jedinice za osiguravanje kvalitete. Ekonomski fakultet primjenjuje definiranu 

proceduru odobrenja, nadzora i izmjene studijskih programa, kvalifikacija te programa cjeloživotnog 

učenja. Kontinuirano se prati uspješnost provedbe studijskih programa te vrednovanje rada 

nastavnika, a od 2013. godine i ispitivanje prikladnosti ishoda učenja stvarnim potrebama tržišta 

rada. Sastavnica osigurava svim svojim studentima odgovarajuće resurse za učenje te studente u 

suradnji sa studentskim organizacijama sustavno informira o njihovim pravima i obvezama. 

Kao primjer dobre prakse može se istaknuti redovito praćenje i unapređivanje učinkovitosti službi 

potpore za studente.  

Povjerenstvo preporuča daljnje unapređenje sustava za kvalitetu kroz redovno  praćenje provedbe 

indikatora strategije razvoja Ekonomskog fakulteta. Također je naglašena potreba za povećanjem 

dostupnosti cjelovitih informacija o studijskim programima putem mrežnih stranica te redovitim 

ažuriranjem podataka  na mrežnim stranicama uz definiranje odgovornih osoba i procedura. 

Preporuča se studentskom anketom obuhvatiti i asistente, jasno i precizno povezati dodijeljene ECTS 

bodove sa ishodima učenja te izraditi plan usavršavanja osoblja.   

Ekonomski fakultet u Rijeci je tijekom srpnja 2013. godine dostavio očitovanje na Izvješće o 

rezultatima unutarnje prosudbe na koje je odgovorio Savjet za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci te je 

Povjerenstvo nakon usvajanja dijela primjedbi izradilo Konačno izvješće. Ekonomski fakultet u Rijeci 

nije dostavio Plan aktivnosti za unapređenje sustava osiguravanja kvalitete za tekuće trogodišnje 

razdoblje. 

 

Predsjednica Povjerenstva za provođenje unutarnje prosudbe sustava za kvalitetu Ekonomskog 

fakulteta  

prof. Vesna Katić 

 

U Rijeci, ožujak 2014.  


