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 Nacrt pravilnika 
 za javnu raspravu 
 
Na temelju članka 18. Stavka 5. Zakona o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 
br. 45/09), sukladno članku 59. stavka 1. i članka 135. Statuta Sveučilišta u Rijeci (pročišćeni tekst od 
10. prosinca 2008. godine), a na prijedlog Stručnog vijeća Centra za studije, Senat Sveučilišta u Rijeci 
je na svojoj ______sjednici održanoj dana ________ 2013. godine, donio 
 
 

PRAVILNIK 
O SUSTAVU OSIGURAVANJA I UNAPREĐIVANJA KVALITETE SVEUČILIŠTA U RIJECI 

 
I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
Ovim Pravilnikom propisuju se područja vrednovanja, ustroj i djelovanje sustava osiguravanja i 
unapređivanja kvalitete (dalje: Sustav za kvalitetu) Sveučilišta u Rijeci (dalje: Sveučilište). 
 

Članak 2. 
Sastav za kvalitetu Sveučilišta čine sustavi osiguranja i unapređivanja kvalitete svih znanstveno-

nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta, Sveučilišne knjižnice u Rijeci i Studentskog 

centra Rijeka (dalje: sastavnice). 

Članak 3. 
Svrha je sustava za kvalitetu uspostava zajedničkih načela, kriterija i mjerila vrednovanja kvalitete 
rada svih sastavnica na temelju odredbi Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom 
obrazovanju i Statuta Sveučilišta, te važećih europskih standarda. 
U sustavu vrednovanja uvažavaju se posebnosti djelokruga rada svake pojedine sastavnice. 
 

Članak 4. 
Cilj sustava za kvalitetu je promoviranje kulture kvalitete i razvoj institucijskih mehanizama za 
sustavno vrednovanje, s trajnom svrhom osiguravanja i unapređivanja kvalitete te promicanja visokih 
standarda profesionalnog i stručnog razvoja dionika u svim područjima djelovanja Sveučilišta. 
 

Članak 5. 
Svi dionici Sveučilišta (studenti, nastavnici, administrativno i tehničko osoblje, uprava) smatraju se 
unutarnjim korisnicima sustava za kvalitetu i promicateljima osiguravanja i unapređivanja kvalitete 
Sveučilišta. 
 

Članak 6. 
Vanjski dionici (druge razine sustava obrazovanja, gospodarstvo, lokalna i državna uprava, područje 
kulture, zdravstvo...) uključeni su u provjeru valjanosti, svrhovitosti i kvalitete rada Sveučilišta i 
sastavnica kao izvor podataka za vrednovanje i kao sastavni dio jedinica sustava za kvalitetu 
Sveučilišta i sastavnica. 
 

II. PODRUČJA VREDNOVANJA 
Članak 7. 

Područja vrednovanja sustava za kvalitetu su:  
- Strategija razvoja i postupci osiguravanja kvalitete 
- Odobrenje, nadziranje i periodični pregled programa i kvalifikacija 
- Ocjenjivanje studenata 
- Osiguravanje kvalitete nastavničkog kadra 
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- Izvori za učenje i pomoć studentima 
- Sustav informiranja 
- Javno informiranje 
- Znanstveno-istraživačka aktivnost 
- Međunarodna suradnja 
- Suradnja sa zajednicom 
- Ostale aktivnosti vezane uz djelatnosti Sveučilišta. 

 
III. USTROJ I DJELOVANJE 

Članak 8. 
1. Jedinice sustava za kvalitetu Sveučilišta su: 

- Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta, 
- Centar za osiguravanje i unapređivanje kvalitete,  
- Savjet za kvalitetu, 
- ostala savjetodavna i stručna tijela Sveučilišta nadležna za osiguravanje kvalitete u 

područjima definiranim člankom. 7. ovoga Pravilnika (Savjet za znanost, Stručno vijeće 
Centra za studije, Odbor za strategiju, Odbor za proračun, Odbor za statutarna pitanja, 
Odbor za izdavaštvo, i dr.), čiji je djelokrug definiran Statutom Sveučilišta, Pravilnikom o 
studijima i drugim aktima Sveučilišta. 

- Odbori za osiguravanje i unapređivanje kvalitete na sastavnicama Sveučilišta. 
2. Jedinice sustava za kvalitetu djeluju integrirano i dijele odgovornost za osiguravanje i 
unapređivanje kvalitete u svim područjima djelovanja Sveučilišta.  
 

Članak 9. 
Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta 

Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta (dalje Odbor) je jedinica Sveučilišta i 
osniva se odlukom Senata Sveučilišta (dalje Senat). 
 

Članak 10 
Sastav Odbora 

 
Ukupno dvadeset i dva (22) člana: 

- predstavnici (13) nastavnika Sveučilišta: po jedan predstavnik svakog fakulteta, 
- sveučilišnog odjela i umjetničke akademije - član Odbora za upravljanje i 
- unaprjeđenje kvalitete na sastavnici Sveučilišta, 
- predstavnici (2) uprave Sveučilišta na prijedlog rektora 
- predstavnik (1) Sveučilišne knjižnice u Rijeci - član Odbora za upravljanje i 
- unaprjeđenje kvalitete na sastavnici Sveučilišta, 
- predstavnik (1) Studentskog centra - član Odbora za upravljanje i unaprjeđenje 
- kvalitete na sastavnici Sveučilišta, 
- predstavnici (2) studenata, 
- predstavnik (1) administrativnog i tehničkog osoblja, 
- predstavnici (2) vanjskih korisnika. 

 
 
2. Članove Odbora – predstavnike nastavnika, predstavnike Sveučilišne knjižnice u Rijeci i 
predstavnika Studentskog centra Rijeka imenuje Senat na prijedlog sastavnica. 
Članove Odbora – predstavnike studenata imenuje Senat na prijedlog Studentskog zbora Sveučilišta. 
Člana Odbora – predstavnika administrativnog i tehničkog osoblja imenuje Senat na prijedlog Kolegija 
tajnika. 
Članove Odbora – predstavnike vanjskih korisnika imenuje Senat na prijedlog Savjeta Sveučilišta. 
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3. Članovi Odbora biraju između sebe predsjednika Odbora. 
4. Mandat članova Odbora - predstavnika nastavnika Sveučilišta, predstavnika Sveučilišne knjižnice u 
Rijeci, predstavnika Studentskog centra Rijeka i predstavnika administrativnog i tehničkog osoblja 
traje tri (3) godine. 
5. Mandat članova Odbora - predstavnika uprave Sveučilišta ovisi o položajnom mandatu. 
6. Mandat članova Odbora - predstavnika studenata i predstavnika vanjskih korisnika traje dvije (2) 
godine. 
 

Članak 11. 
Nadležnost 

1. Odbor provodi strateško planiranje i donosi odluke o smjernicama i postupcima osiguravanja i 
unapređivanja kvalitete u domeni područja vrednovanja iz članka 7. ovoga Pravilnika. 
2. Odbor predlaže Rektoru i Senatu projekte i aktivnosti te potiče inovacije i razvoj u svrhu 
osiguravanja i unapređivanja kvalitete. 
3. Odbor osigurava djelotvornost postupka unapređivanja kvalitete i nadzire učinkovitost provedbe 
internih mehanizama za osiguravanje i unapređivanje kvalitete na sastavnicama Sveučilišta 
uključujući i Rektorat. 
4. Odbor usvaja Sveučilišni priručnik za osiguravanje i unapređivanje kvalitete. 
 

Članak 12. 
Učinkovitost 

1. Sukladno nadležnostima iz članka .11. ovog Pravilnika Odbor jednom godišnje Rektoru i Senatu 
podnosi izvješće o svom radu. 
2. Izvješće Odbora prihvaćeno od Senata čini sastavni dio kriterija financiranja navedenim u članku. 
133., članku. 134. Statuta Sveučilišta. 
 

Članak 13. 
Javnost 

Odbor, u suradnji s Rektorom i čelnicima sastavnica, uređuje javnost rada i podataka, vezanih uz 
sustav za kvalitetu, na razini pojedine sastavnice i Sveučilišta. 
 

Članak 14. 
Centar za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta 

Centar za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta (dalje Centar) je ustrojbena jedinica 
Rektorata. 
 

Članak 15. 
Sastav Centra: 

- voditelj Centra, 
- administrator / informatičar, 
- dva stručna suradnika Centra 
 
 

Članak 16. 
1. Centar u suradnji s Odborom izrađuje godišnji i dugoročni plan aktivnosti koji usvaja Senat. 
2. Centar u suradnji s Odborom razvija mrežu za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta i 
integriranje u nacionalnu mrežu za unapređivanje kvalitete. 
2. Centar u suradnji s Odborom pokreće i koordinira inicijativu i provedbu razvojnih programa u svrhu 
kontinuiranog osiguravanja i unapređivanja kvalitete. 
3. Centar operativno koordinira i provodi aktivnosti sustava osiguravanja i unapređivanja kvalitete, 
pruža stručnu i administrativnu podršku aktivnostima Odbora Sveučilišta, pruža stručnu i 
administrativnu podršku aktivnostima odbora na sastavnicama. 



4 
 

Članak 17. 
Učinkovitost 

Učinkovitost rada Centra periodično se provjerava ispitivanjem zadovoljstva korisnika. 
 

Članak 18. 
Savjet za kvalitetu 

 
1. Savjet za kvalitetu imenuje rektor iz redova znanstveno-nastavnih djelatnika Sveučilišta, stručnjaka 
iz područja osiguranja kvalitete.  
2. Savjet za kvalitetu objedinjuje aktivnosti jedinica sustava za kvalitetu te se prema potrebi uključuje 
u njihov rad, u području razvoja postupaka osiguravanja kvalitete. 
3. Savjet za kvalitetu izvještava Rektora o djelovanju sustava za kvalitetu kao i o potrebi i mogućim 
načinima njegovog unapređivanja. 
 

Članak 19. 
Odbori za osiguravanje i unapređivanje kvalitete na sastavnicama Sveučilišta 

1. Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete na sastavnici Sveučilišta (dalje Odbor sastavnice) 
imenuje se na svim sastavnicama Sveučilišta. 
2. Ustroj i način rada odbora sastavnice pobliže se utvrđuje Pravilnikom o sustavu osiguravanja i 
unapređivanja kvalitete pojedine sastavnice/podružnice. 
3. Odbor sastavnice ima slobodu prilagodbe postupaka sustava za kvalitetu sukladno potrebama 
matične sastavnice. 
 

Članak 20. 
Sastav 

1. Sastav Odbora fakulteta i umjetničke akademije : 
najmanje šest (6) članova: 
- predstavnik (1) uprave, 
- najmanje dva (2) predstavnika nastavnika, 
- predstavnik (1) studenata, 
- predstavnik (1) administrativnog i tehničkog osoblja. 
- predstavnik (1) vanjskih dionika. 
2. Odbori sveučilišnih odjela, Sveučilišne knjižice u Rijeci i Studentskog centra Rijeka imaju slobodu 
prilagodbe broja članova sukladno ustroju i potrebama matične sastavnice. 
 

Članak 21. 
Nadležnost 

1. Odbor sastavnice u suradnji s Odborom Sveučilišta i Centrom te dionicima matične sastavnice 
planira strategiju unapređivanja kvalitete matične sastavnice, organizira, koordinira i provodi 
postupke vrednovanja i razvija unutarnje mehanizme osiguravanja i unapređivanja kvalitete na razini 
sastavnice Sveučilišta sukladno područjima vrednovanja definiranih u točki 7. ovoga Pravilnika. 
2. Odbor sastavnice je nadležan za primjenu Sveučilišnog priručnika za osiguravanje i unapređivanje 
kvalitete te prilagodbu istog potrebama matične sastavnice kao i razvoj procedura vezanih uz isti. 
 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
Članak 22. 

Nastavak rada postojećih Odbora 
Odbor za osiguranje kvalitete Sveučilišta i Odbori sastavnica imenovani na temelju pročišćenog teksta 
Pravilnika o sustavu za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci od 18. srpnja 2008 godine nastavljaju sa svojim 
radom do dana imenovanja novih Odbora sukladno ovom Pravilniku.  
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Članak 23. 
Prestanak važenja dosadašnjeg Pravilnika 

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti tekst Pravilnika o sustavu za kvalitetu 
Sveučilišta u Rijeci od 18. srpnja 2008. godine. 
Postupci započeti do stupanja na snagu ovog Pravilnika nastaviti će se i dovršiti prema odredbama 
Pravilnika o sustavu za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci od 18. srpnja 2008. godine. 
 
 

Članak 24. 
Stupanje na snagu 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu u roku od osam dana od dana njegove objave na oglasnoj ploči 
Sveučilišta. 
 
 

Rektor: 
Prof. dr. sc. Pero Lučin 

 

 

 


