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SAŽETAK IZVJEŠĆA O REZULTATIMA UNUTARNJE PROSUDBE SUSTAVA OSIGURAVANJA KVALITETE  

TEHNIČKOG FAKULTETA U RIJECI 

 

Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete Tehničkog fakulteta u Rijeci je provedena tijekom 

ožujka 2014. 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 2012. godine (KLASA: 62-04/12-01/02, URBROJ: 2170-57-01-12-329). 

Povjerenstvo za provedbu unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete Tehničkog fakulteta u 

svom je Izvješću o rezultatima provedene unutarnje prosudbe evidentiralo funkcionalno ustrojen 

sustav osiguravanja kvalitete, definirane su procedure, provedeni svi ciklusi kvalitete te su svi dionici 

upoznati sa sustavom i prepoznaju svoju ulogu u njemu. Uspostavljeni su mehanizmi za izradu i 

izmjenu studijskih programa i programa cjeloživotnog učenja koje proizlazi iz procedura propisanih na  

Sveučilištu. Kvaliteta znanstvenog rada se sustavno prati kroz analizu ostvarenih strateških ciljeva i 

zadataka. Sastavnica posjeduje kriterije, pravila i postupke za ocjenjivanje ishoda učenja studenata 

koji se dosljedno primjenjuju te su javno objavljeni i studenti su upoznati s njima. Fakultet prati 

kvalitetu nastavnog osoblja sukladno razrađenim postupcima o vrednovanju nastavnika. Resursi 

potrebni studentima za učenje su dostupni i primjereni za svaki ponuđeni studijski program. 

Relevantne informacije o Tehničkom fakultetu su dostupne javnosti putem funkcionalnih mrežnih 

stranica. 

Kao primjer dobre prakse Povjerenstvo navodi mehanizam koji studentima omogućuje usklađivanje 

vremena kolokvija kroz sustav on-line rezerviranja termina. 

Povjerenstvo preporuča dodatno unapređenje sustava kvalitete kroz daljnje poticanje odlazne i 

dolazne mobilnosti studenata i posebice nastavnika. Preporuka je izrada fakultetskog Pravilnika o 

studiju kojim bi se definirale specifičnosti u obavezama i odgovornosti studenata. Preporuča se  

omogućavanje sustavnog usavršavanja nastavnika u nastavničkim kompetencijama, s naglaskom  na 

nastavnike koji učestalo dobivaju niže procjene u studentskim evaluacijama. 

Tehnički fakultet je tijekom rujna 2014. godine dostavio Očitovanje na izvješće o rezultatima 

unutarnje prosudbe sustava za osiguravanje kvalitete kojim prihvaća preporuke povjerenstva za 

prosudbu te plan aktivnosti za trogodišnje razdoblje. 
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