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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 2021. godini. 

Proglašena pandemija Covid-19 utjecala je na održavanje sjednica Odbora za 
kvalitetu u formalnom obliku. Međutim, na razini Fakulteta, kontinuirano se 
komuniciralo o organizaciji nastavnog procesa i kvaliteti provođenja istog, što je bilo 
koordinirano od strane uprave Fakulteta te Sveučilišta u Rijeci. U skladu s tim, kroz 
različite kanale komunikacije, svi zaposlenici su pravovremeno informirani o 
provođenju nastavnog procesa i svim ostalim aspektima održavanja nastavnog procesa.  

Tijekom 2021 godine, pojedini članovi Odbora za kvalitetu aktivno su sudjelovali 
na radionicama koje su za cilj imale razmjenu iskustva u području osiguravanja i 
upravljanja kvalitetom. Radionice su održavane u suradnji s Pomorskim fakultetom 
Sveučilišta u Splitu i Odjelom za pomorstvo, Sveučilišta u Zadru. Na radionicama su 
razmijenjena iskustva, prednosti i nedostaci za usklađivanje ISO i ESG sustava te 
osiguranja kvalitete online studiranja.  

Također, radilo se na dokumentu koji ima za cilj upoznati studente sa sustavom 
kvalitete na Pomorskom fakultetu u Rijeci. Dokument je nazvat Brošura za studente, a 
osnovna ideja je približiti kvalitetu studentima i motivirati ih na aktivno sudjelovanje u 
ispunjavanju studentske ankete u svrhu vrednovanja rada nastavnika i suradnika. 

Planirane aktivnosti djelomično su ostvarene zbog pandemije. Nerealizirane 
aktivnosti planirane za 2021. godinu nisu od krucijalnog značaja za sustav kvalitete te 
njihova nerealizacija nema posljedice za uspostavljene sustave osiguravanja kvalitete 
sukladno ESG smjernicama niti za sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001, 
a  ponovno su obuhvaćene planom rada Odbora za 2022. godinu.   

 
 
 
 
 
 
 
 



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 2022. godini: 
1. Edukaciju zaposlenika (od strane Bureau Veritas-a) za obavljanje unutarnje 

prosudbe sukladno normi ISO 9001 
2. Analizu rezultata studentskih anketa te pripremu izvješća o najbolje ocijenjenim 

nastavnicima i suradnicima u akademskoj godini 2021.-2022. 
3. Analizu uspješnosti studiranja, upisa u tekuću akademsku godinu i mjera za 

poboljšavanje učinkovitosti studiranja 
4. Pripremu uvođenja suradničke procjene (peer-review) 
5. Ispitivanje zadovoljstva vanjskih dionika i gospodarstvenika sa stečenim 

kompetencijama završenih studenata 
6. Poticanju primjene sustava nastavnik-mentor osobito za studente prve godine 
7. Poticanju aktivnosti, metoda i modela za motiviranje studenata za ispunjavanje 

studentskih evaluacija  
8. Objava Brošure za studente na web stranici Fakulteta i u Priručniku za studente 

(brucoše) 
9. Priprema za recertifikaciju te analizu izvješća s provedenog vanjskog nadzora 

(recertifikacije) sustava upravljanja kvalitetom sukladno normi ISO 9001 (kraj 
ožujka/ početak travnja 2022) 

10. Priprema za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete od strane 
Sveučilišta (lipanj 2022) 

11. Analizu Izvješća o zadovoljstvu studenata poslijediplomskih sveučilišnih studija na 
Sveučilištu u Rijeci - izvješće za akademsku godinu 2020./2021. 

12. Analizu zadovoljstva završenih studenata preddiplomskih, diplomskih i integriranih 
preddiplomskih i diplomskih studija na Sveučilištu u Rijeci - izvješće za akademsku 
godinu 2020./2021. 
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