
 
Na temelju članka 18. Zakona o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom 

obrazovanju (Narodne novine broj 45/09) i članka 44. Statuta Veleučilišta u Rijeci, 
Stručno vijeće Veleučilišta u Rijeci na svojoj 104. sjednici održanoj 02. studenog 
2011. godine, d o n o s i  
 
 

PRAVILNIK 
O POSTUPKU UNUTARNJE PERIODIČNE PROSUDBE  

SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VELEUČILIŠTA U RIJECI 
 
 

 
1. OPĆE ODREDBE 

 
 

Članak 1. 
Ovim Pravilnikom uređuje se postupak provođenja unutarnje periodične 

prosudbe sustava osiguranja kvalitete na Veleučilištu u Rijeci 
 
 

Članak 2. 
Ciljevi unutarnje prosudbe sustava osiguranja kvalitete su: utvrditi učinkovitost 

uspostavljenog sustava osiguranja kvalitete na Veleučilištu u Rijeci, utvrditi utjecaj 
sustava na poboljšanje kvalitete obrazovanja u cijelosti i utvrditi utjecaj na razvoj 
kulture kvalitete. 
 
 

Članak 3. 
Unutarnjom prosudbom prosuđuje se: 
-          svrsishodnost ustroja sustava osiguranja kvalitete i pripadajućih dokumenata; 
-          utjecaj sustava na provedbu politike kvalitete i strateških ciljeva definiranih 

strategijom; 
-          korištenje vjerodostojnih informacija u sustavu; 
-          uključenost svih dionika u sustav (studenti, nastavno osoblje, vanjski dionici, 

administracija); 
-          suradnja s bivšim studentima; 
-          transparentnost cjelokupnog sustava; 
-          odobravanja, praćenja i periodične revizije studijskih programa; 
-          povezanost znanstveno - istraživačkog i stručnog rada s nastavnim 

procesom; 
-          poticanje i unapređivanje mobilnosti i međunarodne suradnje; 
-          cjelokupni resursi (iskoristivost, prilagodljivost, raspoloživost, unapređenje); 
-          kvaliteta rada nastavnog osoblja i mogućnosti za daljnje usavršavanje; 



-          postupci ocjenjivanja studenata; 
-          utjecaj Veleučilišta na regionalni razvoj i razvoj društva u cjelini – transfer 

znanja i odnosi sa zajednicom; 
-          učinkovitost i funkcioniranje sustava za osiguranje kvalitete u cjelini. 

Preduvjet za provedbu unutarnje prosudbe je izrađena i usvojena 
dokumentacija: Priručnik sustava za osiguranje kvalitete na Veleučilištu u Rijeci 
(Priručnik za kvalitetu studiranja?), Politika kvalitete, Strategija, Statut, Pravilnici.  
 
 
 
2. POVJERENSTVO ZA UNUTARNJU PROSUDBU 

 
 

Članak 4 
Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava osiguranja kvalitete (u daljnjem 

tekstu Povjerenstvo) osniva se odlukom Stručnog vijeća Veleučilišta u Rijeci. 
Ustroj i način rada Povjerenstva utvrđuje se ovim Pravilnikom. 
Povjerenstvo ujedinjuje i koordinira sve aktivnosti vezane za unutarnju 

prosudbu sustava osiguranja kvalitete na Veleučilištu u Rijeci.. 
 

 
 2.1. Sastav povjerenstva 

 
Članak 5.  

Povjerenstvo ima ukupno deset (10) članova koje bira Stručno vijeće. 
Članovi povjerenstva jesu: 
-          prodekan za nastavu, po položaju  
-          predstavnici odjela (5), 
-          jedan (1) predstavnik studenata, 
-          dva (2) predstavnika nenastavnog osoblja, 
-          jedan (1) vanjski predstavnik. 

    Povjerenstvo ima predsjednika. 
    Predsjednika povjerenstva predlaže dekan između nastavnog osoblja. 
    Predstavnike odjela predlažu pročelnici odjela. 
    Člana povjerenstva – predstavnika studenata predlaže Studentski zbor. 
    Članove povjerenstva – predstavnike nenastavnog osoblja predlaže dekan. 
    Člana povjerenstva – vanjskog predstavnika predlaže dekan. 
 
 
2.2.Trajanje mandata 
 

Članak 6. 
Mandat Povjerenstva traje jednu godinu odnosno jedan ciklus prosudbe. 
 
2.3. Razrješenje 

 
Članak 7. 

Član Povjerenstva može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata i to: 



-          na vlastiti zahtjev, 
-          ako nije aktivan u radu Povjerenstva ili se ne pridržava donesenih odluka. 

Odluku o razrješenju donosi Stručno vijeće na prijedlog dekana. Prijedlog 
mora biti obrazložen i podnesen u pisanom obliku. 
 

 
 

3. POSTUPAK UNUTARNJE PROSUDBE 
 

Članak 8. 
Unutarnja prosudba provodi se na Veleučilištu u Rijeci u ciklusima (1 godišnje) 

prema godišnjem planu.  
Unutarnja prosudba sustava za osiguranje kvalitete sastoji se iz četiri faze: 

a)  planiranje 
b)  prosudba u užem smislu  
c)  izrada izvješća 
d)  naknadno praćenje 
 
 
3.1. Planiranje 

Članak 9. 
U fazi planiranja razrađuju se sve aktivnosti postupka unutarnje prosudbe. 

Dogovara se provedba unutarnje prosudbe i izrađuje Plan provedbe unutarnje 
prosudbe, određuju ciljevi i način provedbe, te način rada Povjerenstva. Definiraju se 
elementi ocjene učinkovitosti postupka. 
 
 
3.2. Provedba unutarnje prosudbe 

Članak 10. 
Provedba unutarnje prosudbe u užem smislu obuhvaća: 

-          prosudbu interne dokumentacije Veleučilišta, 
-          provjeru usklađenosti dokumenata Sustava osiguranja kvalitete Veleučilišta  
     ( Priručnik, Strategija, SWOT analiza, Pravilnici…) sa zakonskim aktima i  
     internim aktima Veleučilišta, 
-          razgovor s dionicima, 
-          analizu prikupljenih dokaza i postojeće dokumentacije. 

 
 
3.3. Izvješće 

Članak 11. 
Povjerenstvo izrađuje Izvješće o provedenoj unutarnjoj prosudbi, koje sadrži: 

postupak, rezultate prosudbe, prijedloge za poboljšanje, rok provedbe, odgovornosti. 
Nakon izrade izvješća slijedi: 

-    Usvajanje izvješća na Stručnom vijeću, 
-    Rasprava o rezultatima na Kolegiju dekana, 



- Odgovorne osobe izraduju plan aktivnostiza predloZena poboli5anja.

3.4. Naknadno pra1enie (Follow-up)

elanak 12.

povierenstvo prati realizaciju plana aktivnosti faze naknadnog pra6enja'

Odgovorne oiobe dostavljiju povjegnstvu izvje56a o zavr5enim aktivnostima

na proved-bi poboljsanja i analize o udinkovitosti provedenih aktivnosti.

po primitku svih izvje56a t analiza u6inkovitosti obavljenih aktivnosti,

povjerenstvo izraduie objedinjeno izvje56e nakon faze naknadnog pracenja.

po usvajanju izvje56a na Strudnom v'rje6u, slijedi njegova objava (interna

mreZa Veleu6ili5ta).

4. ZAVRSNE ODREDBE

ehnak 13.

lzmjene i dopune ovog Pravilnika vr5e se na na6in istovjetan njegovom

dono5enju.

Chnak 14.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj plodi

VeleudiliSta.

Klasa: 003-1 1 111 -01 139

Ur. broj: 217 O-57 -01 -1 1 -2

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj plo6iVeleu6ilista u Rijeci dana 03.

studenog iO'll. godine, a stupio je na snagu 12. studenog 2011. godine'


