
 
KLASA: 602-04/10-01/02 
URBROJ: 2170-57-01-10-158 
U Rijeci, 20. srpnja 2010. 
 
 
Na temelju članka 59. stavak 1. točka 9. i članka 112. stavak 2. Statuta Sveučilišta u Rijeci - pročišdeni 
tekst od 10. prosinca 2008. godine, a u skladu s člankom 2. stavkom 3. podstavkom 4.  Ugovora o 
financiranju troškova studija za redovite  studente u akademskoj 2010./2011. godini, Senat 
Sveučilišta u Rijeci je na svojoj 16. sjednici održanoj 20. srpnja 2010. godine donio 
 

 
ODLUKU 

o mjerama za poboljšanje učinkovitosti studiranja na Sveučilištu u Rijeci 
 
 

I. 

A. Nositelj studijskog programa obvezan je provoditi redovito pradenje uspješnosti na svakom 
kolegiju tijekom akademske godine te analizirati uspješnost cijelog programa u srpnju kroz 
tematsku točku stručnog vijeda i o tome izvijestiti Senat Sveučilišta. 

B. Ukoliko je prolaznost na prvoj godini studijskog programa, kao i na višim godinama, manja od 
50%, stručno vijede sastavnice - nositelja studijskog programa obvezno je donijeti akcijski plan 
mjera za povedanje prolaznosti i o tome izvijestiti Senat Sveučilišta. 

C. Stručne službe Sveučilišta obvezuju se organizirati tehničko rješenje i sustavnu izobrazbu 
administrativnog osoblja za  preuzimanje relevantnih podataka iz sustava ISVU kako bi se analize 
iz točke A. i B. mogle rutinski provoditi. 

D. Ukoliko je prolaznost na nekom kolegiju nakon drugog ispitnog termina manja od 50%, potrebno 
je uspostaviti i provesti sljededi postupak na razini sastavnica:  

1. Ukoliko se prema evidencijskim listama ustanovi da postoje opravdani razlozi niske 
uspješnosti kao što su ne pohađanje nastave, ne pristupanje provjerama znanja vedeg broja 
studenta ili se radi o grupi studenta manjoj od 10 nad kojom se ne može provesti objektivna 
evaluacija, postupak se time okončava. 

2. Ukoliko ne postoje opravdani razlozi niske uspješnosti iz točke 1., potrebno je provesti 
izvanrednu evaluaciju putem studentske ankete nad svim upisanim studentima koji su 
redovito pohađali nastavu kako bi se ustanovili razlozi niske uspješnosti.   

3. Ukoliko se u evaluacijskom postupku ustanovi da je nastavnik odgovoran za nisku uspješnost 
(prosječna vrijednost vrednovanja anketnog upitnika manja od 3), potrebno je organizirati 
dodatne nastavne aktivnosti kojima bi se studentima osigurala dodatna mogudnost stjecanja 
potrebnih kompetencija. Navedene nastavne aktivnosti moraju se organizirati u vrijeme i na 
način da ih studenti mogu pohađati i ne smiju se posebno napladivati studentima.   

4. Ukoliko se uvidom u evidenciju pradenja nastavnih aktivnosti ustanovi da je niska uspješnost 
uzrokovana poglavito lošim rezultatima na završnom ispitu, potrebno je organizirati neovisnu 
stručnu evaluaciju završnog ispita i/ili obavljanje završnog ispita od strane neovisnih 
stručnjaka.       

5. Ukoliko se u evaluacijskom postupku ustanovi da nastavnik nije odgovoran za lošu uspješnost 
na kolegiju (prosječna vrijednost vrednovanja anketnog upitnika veda od 3) potrebno je 
organizirati neovisnu procjenu nastavnog plana kolegija kako bi se utvrdila objektivna 
mogudnost stjecanja kompetencija prema istom. 



6. Ukoliko se u evaluacijskom postupku ustanovi da  je prosječna vrijednost vrednovanja 
anketnog upitnika veda od 3, ali je prosječna vrijednost bilo koje čestice u anketnom upitniku 
manja od 3 potrebno je na razini institucije organizirati neovisnu procjenu razloga slabe 
uspješnosti te poduzeti mjere navedene pod točkama 3, 4 i 5 u primjenom opsegu ili druge 
prema neovisnoj stručnoj procjeni.        

 
II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

Rektor 
 
 
  Prof. dr. sc. Pero Lučin 

 

 

 

Dostaviti: 

- znanstveno-nastavnim sastavnicama 

- Centru za studije 

- Studentskom zboru Sveučilišta u Rijeci 

- prodekanima za nastavu 

- Glavnoj tajnici 

pismohrani, ovdje 


