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Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete Pravnog fakulteta u Rijeci provedena je 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. god. (Klasa: 62-04/12-01/02, Ur.broj: 2170-57-01-12-329).  

Povjerenstvo za provedbu unutarnje prosudbe Pravnog fakulteta u svom Izvješću o rezultatima 

unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete Pravnog fakulteta u Rijeci evidentiralo je velik trud 

uložen u izradu dokumenata sustava za osiguravanje kvalitete. Svi dionici naglašavaju kvalitetu 

neformalnog protoka informacija i komunikacija s upravom kojoj je potrebno dodati strukturu kao 

oslonac i sigurnost u osiguravanju procesa i razumijevanju uloga dionika sustava. Mnogi dokumenti i 

procedure vezane uz strategiju, organizaciju, povezanost sustava i dokumentaciju u ranoj su fazi 

primjene i tu postoji znatan prostor za poboljšanja. Sastavnica uspješno provodi proces periodične 

provjere i revizije studijskih programa sukladno rezultatima analize vrednovanja. Dionici Pravnog 

fakulteta iskazuju zadovoljstvo postupcima ocjenjivanja, vrednovanja znanja i vještina, 

informiranošću o ishodima učenja kao i  materijalnim uvjetima studiranja. Ističe se i zadovoljavajuće 

informiranje javnosti o svim aspektima djelovanja fakulteta. 

Povjerenstvo preporuča dodatno unaprjeđivanje sustava za kvalitetu u smjeru formalizacije tijeka 

informacija među dionicima sustava za osiguravanje kvalitete te prilagodbu dokumenata sastavnice u 

smislu respektiranja njezinih potreba i specifičnosti. Predlaže se uključivanje vanjskih dionika u sve 

aspekte djelovanja sustava za kvalitetu. Povjerenstvo ističe potrebu za preispitivanjem postupka 

vrednovanja rada nastavnika koji je modificiran u odnosu na Sveučilišni i u ovom obliku ukazuje na 

nedostatak povjerenja na relaciji između fakulteta i studenata koje treba dodatno potaknuti na 

aktivnije sudjelovanje u procesima osiguranja kvalitete te dodatno informirati s ciljem ukazivanja na 

svrhovitost i učinke sustava osiguranja kvalitete. Sastavnica treba usustaviti educiranje stručnih službi 

i nastavnika. Potrebno je sustavno prikupljati informacije o studentskim iskustvima na praksi i nastavi 

kod vanjskih dionika. Preporuča se razmatranje različitih pristupa nastavi s obzirom na iskazane 

zahtjeve za većim dvoranama i masovnijim predavanjima, ali i zahtjeve za smanjenjem broja 

studenata i podizanjem kvalitete nastavnog rada kroz rad u malim skupinama. 

Pravni fakultet u Rijeci je tijekom ožujka 2014. godine dostavio očitovanje na Izvješće o rezultatima 

unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete prema kojem prihvaća preporuke Povjerenstva za 

prosudbu te Plan aktivnosti za unapređenje sustava osiguravanja kvalitete za tekuće trogodišnje 

razdoblje. 
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