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SAŽETAK IZVJEŠĆA O REZULTATIMA UNUTARNJE PROSUDBE SUSTAVA 

OSIGURAVANJA KVALITETE 

MEDICINSKOG FAKULTETA U RIJECI 

Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete Medicinskog fakulteta u Rijeci je provedena 

tijekom veljače 2013. 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 2013. donio odluku (Klasa: 62-04/12-01/02, Ur.broj: 2170-57-01-12-

329).  

Povjerenstvo za provedbu unutarnje prosudbe Medicinskog fakulteta je u svom Izvješću o 

rezultatima unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete Medicinskog fakulteta u Rijeci 

evidentiralo uspješan rad i dinamiku djelovanja sustava osiguravanja i unapređivanja kvalitete. 

Sastavnica posjeduje Pravilnik i Priručnik za osiguravanje i unapređenje kvalitete, Politiku kvalitete te 

Strategiju čija se provedba redovito prati. Sastavnica primjenjuje definiranu procedure izrade, 

nadziranja i izmjene studijskih programa te programa cjeloživotnog učenja. Kontinuirano se prati 

uspješnost provedbe studija te napredovanje studenata. Dionici ističu korektno vrednovanje 

studentskog rada te dobru komunikaciju student-profesor. Upisne kvote prilagođene su kadrovskim i 

prostornim kapacitetima. Evidentirana je kontinuirana i učinkovita potpora vanjskih dionika. 

Kao primjer dobre prakse Medicinskog fakulteta u Rijeci može se istaknuti uspješno uspostavljen 

sustav mentoriranja (mentor-nastavnik, mentor-student). 

Povjerenstvo preporuča dodatno unaprjeđivanje sustava za kvalitetu, i to posebice kroz jačanje 

mehanizama suradnje i informiranosti svih dionika sastavnice u aspektu kvalitete. Uočena je potreba 

definiranja načina provedbe završnog ispita u izvedbene programe kolegija. Preporuča se i redovitija 

provedba vrednovanja nastave od strane studenata te poticanje nastavnog i suradničkog osoblja na 

izobrazbu u svrhu unapređenje nastave. Potrebno je poboljšati preglednost mrežnih stranica, 

upotpuniti i ujednačiti relevantne informacije, posebice vezano uz nastavu. 

Medicinski fakultet u Rijeci je tijekom rujna 2013. godine dostavio očitovanje na Izvješće o 

rezultatima unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete prema kojem prihvaća preporuke 

Povjerenstva za prosudbu te Plan aktivnosti za unapređenje sustava osiguravanja kvalitete za tekuće 

trogodišnje razdoblje. 

Predsjednica Povjerenstva za provođenje unutarnje prosudbe sustava za kvalitetu Medicinskog 

fakulteta  
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U Rijeci, ožujak 2014.  


