
Na temelju članka 18., stavak 5. Zakona osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom 
obrazovanju (NN45/09), članka 29. i članka 87. Statuta Medicinskog fakulteta u Rijeci (klasa: 
003-06/10-02/459,pročišćeni tekst od 28.rujna 2010.), u vezi s člankom 24. Pravilnika o 
sustavu osiguravanja i unapređivanja  kvalitete Sveučilišta u Rijeci (klasa 003-01/08-01/28, 
od 27. ožujka  2013.), Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta u Rijeci, na sjednici održanoj 
dana 18.ožujka 2014.godine, donosi 
 
 

Pravilnik o izmjenama i dopunama  

Pravilnika o sustavu za osiguranje i unapređenje kvalitete 
Medicinskog fakulteta u Rijeci 

 

Članak 1. 

 Naziv Pravilnika mijenja se i glasi: 

„Pravilnik o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Medicinskog fakulteta u Rijeci“ 
 

Članak 2. 
 
U članku 1 riječi : „sustava za osiguranje kvalitete“, zamjenjuju se riječima „sustava 
osiguravanja i unapređivanja kvalitete“ 
 

Članak 3. 
 
U cijelom tekstu Pravilnika riječi : „sustav za osiguranje i unapređenje  kvalitete“, zamjenjuju 
se riječima „sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete“ u odgovarajućem padežu. 
 

Članak 4. 
 
U članku  8. točci 1. riječi :„Odbor za upravljanje i unapređenje kvalitete“, zamjenjuju se 
riječima :“Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete“, a u točci 2. riječi „Ured za 
upravljanje i unapređenje kvalitete“, zamjenjuje se riječima,“Ured za osiguravanje i 
unapređivanje kvalitete“ 
 

Članak 5. 
 
U cijelom tekstu Pravilnika riječi : „Odbor za upravljanje i unapređenje kvalitete “ „zamjenjuju 
se riječima „Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete“, a riječi : „Ured za upravljanje i 
unapređenje kvalitete“, zamjenjuje se riječima,“Ured za osiguravanje i unapređivanje 
kvalitete“ u odgovarajućem padežu. 
 
 
 

Članak 6 
 
U članku 13., stavku 1. točci 1. riječi : „Odborom za kvalitetu Sveučilišta i Centrom za 
unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta“, zamjenjuje se riječima : „Odborom za osiguravanje i 
unapređivanje kvalitete Sveučilišta i Centrom za osiguravanje i unapređivanje kvalitete 
Sveučilišta“. 
 

 



Članak 7 
 
U cijelom tekstu Pravilnika riječi : „Odbor za kvalitetu Sveučilišta“, zamjenjuje se riječima : 
„Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta“,a riječi : „Centar za 
unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta“, zamjenjuje se riječima : „Centar za osiguravanje i 
unapređivanje kvalitete Sveučilišta“, u odgovarajućem padežu. 
 

Članak 8. 
 
Odbor imenovan na sjednici fakultetskog vijeća dana 18. rujna 2012. godine, nastavlja s 
radom pod imenom „Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete“, do isteka mandata 
članova Odbora. 
 

Članak 9. 
  
  Ovlašćuju se stručne službe da izrade pročišćeni tekst Pravilnika. 

 
Članak 10. 

 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na mrežnim stranicama Fakulteta. 
 
 

 
Dekan 

 
prof. dr. sc. Alan Šustić dr.med.,v.r. 

Klasa : 003-05/14-02/02 
Ur. broj: 2170-24-01-14-1 
 
 
 
Pravilnik je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta dana  20. ožujka 2014.godine        

 
 
Tajnica Fakulteta 
 

Nataša Cikuša dipl. iur.,v.r. 


