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SAŽETAK IZVJEŠĆA O REZULTATIMA UNUTARNJE PROSUDBE SUSTAVA 

OSIGURAVANJA KVALITETE 

FAKULTETA ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU, OPATIJA 

Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i 

ugostiteljstvu 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).  

Povjerenstvo za provedbu unutarnje prosudbe FTHM-a je u svom Izvješću o rezultatima unutarnje 

prosudbe sustava osiguravanja kvalitete evidentiralo postojanje svijesti o potrebi sustavnog 

izgrađivanja kulture kvalitete s ciljem izgradnje fakulteta za studente i po mjeri studenata. Sastavnica 

redovito provodi vrednovanje nastave od strane studenata te javno objavljuje podatke o prosječnoj 

ocjeni nositelja predmeta. Fakultet posjeduje Pravilnik o studiranju te Pravilnik o ocjenjivanju kao i 

razrađene procedure za priznavanje ispita položenih tijekom studentske mobilnosti. Kontinuirano se 

provodi stručno usavršavanje  nastavnika te potiče mobilnost nastavnog osoblja. Intenzivno se 

provodi suradnja s gospodarstvom. Mrežne stranice sadrže akte sustava osiguravanja kvalitete i akte 

koje se odnose na studiranje i ocjenjivanje studenata te se na njima redovito objavljuje Newsletter o 

aktivnostima Fakulteta. 

Kao primjer dobre prakse Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu  može se istaknuti 

snažna podrška znanstveno-istraživačkom radu te institucijsku brigu za razvitak istraživačkih karijera i 

povećanje znanstvene produktivnosti kroz financijsku potporu Uprave u znanstveno-istraživačkom 

radu. 

Povjerenstvo preporuča izradu politike kvalitete te postupaka za implementaciju strategije i praćenje 

njezine realizacije. Preporuča se uključivanje vanjskih dionika u Odbor za kvalitetu. Potrebno je da 

sastavnica definira formalne mehanizme izrade, nadgledanja i periodične revizije svojih studijskih 

programa i kvalifikacija te programa cjeloživotnog učenja. Preporuča se nastaviti s naporima 

rješavanja prostornih problema te daljnje smanjenje broja studenata. Uočena je potreba za 

poticanjem informiranosti svih dionika o važnosti promicanja kulture kvalitete.  

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu je tijekom listopada 2013. godine dostavio 

očitovanje na Izvješće o rezultatima unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete prema kojem 

prihvaća preporuke Povjerenstva za prosudbu. Plan aktivnosti za unapređenje sustava osiguravanja 

kvalitete za tekuće trogodišnje razdoblje nije dostavljen. 

Predsjednica Povjerenstva za provođenje unutarnje prosudbe sustava za kvalitetu Fakulteta za 

menadžment u  turizmu i ugostiteljstvu 
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