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Fakultetsko vijeće  

Pomorski fakultet u Rijeci 

 

U skladu s Pravilnikom o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete 

Pomorskog fakulteta u Rijeci, članak 12., podnosim Izvješće o radu Odbora za 

osiguravanje i unapređivanje kvalitete Fakulteta u 2018. godini. 

Na održanim sjednicama Odbora za kvalitetu u 2018. godini raspravljalo se o 

sljedećim točkama:  

1. Analizi rezultata studentske ankete za zimski i ljetni semestar akademske 

godine 2017.-2018. 

2. Postupanju s negativno ocijenjenim nastavnicima i vanjskim suradnicima 

3. Tranziciji na normu ISO 9001:2015 i izmjeni Poslovnika kvalitete 

4. Digitalizaciji poslovnih procesa 

5. Pripremi za unutarnju prosudbu sustava za kvalitetu od strane Sveučilišta u 

Rijeci 

6. Pripremi za reakreditaciju Pomorskog fakulteta u Rijeci  

7. Izmjeni Priručnika za kvalitetu studiranja Sveučilišta u Rijeci 

 

U okviru raspravljanih točaka, doneseni su zaključci koji su dokumentirani u 

zapisnicima sa sjednica. 

 

U skladu s Priručnikom za kvalitetu studiranja Sveučilišta u Rijeci, Pravilnikom o 

sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Pomorskog fakulteta u Rijeci, 

Poslovnikom kvalitete Fakulteta te važećim aktima u području osiguravanja i 

upravljanja kvalitetom, Odbor za kvalitetu planira slijedeće aktivnosti u 2019. godini: 

1. Analizu rezultata studentskih anketa te pripremu izvješća o najbolje 

ocijenjenim nastavnicima i suradnicima u akademskoj godini 2018.-2019. 

2. Analizu rezultata studentskih anketa za vrednovanje rada administrativno-

tehničkih službi (knjižnica, studentska referada) 

3. Analizu Izvješća povjerenstva za reakreditaciju studijskih programa 

Pomorskog fakulteta u Rijeci i priprema akcijskog plana 

4. Analizu Izvješća povjerenstva za provedbu unutarnje prosudbe sustava 

kvalitete na Sveučilištu u Rijeci i priprema akcijskog plana vezanog za 

preporuke iz Izvješća 



5. Pripremu za reakreditacijsku posjetu koja će biti provedena 11. i 12. ožujka 

2019. godine u skladu s normom ISO 9001:2015 

6. Analizu studentskog zadovoljstva na Sveučilištu u Rijeci  

7. Analizu uspješnosti studiranja, upisa u tekuću akademsku godinu i mjera za 

poboljšavanje učinkovitosti studiranja 

8. Pripremu izvješća po Strategiji Pomorskog fakulteta u Rijeci od 2018. do 2025. 

9. Pripremu izvješća po Strategiji razvoja Sveučilišta u Rijeci 2014. do 2020. 
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