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PREDGOVOR

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (dalje u tekstu: Agencija) provodi postupak vanjske
neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta u Republici Hrvatskoj (dalje
u tekstu: vanjska prosudba). Postupak je usklađen sa „Standardima i smjernicama za osiguravanje
kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja“ (dalje u tekstu: ESG), s člankom 23. Zakona o
osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) te s člankom 30/1 i člankom 44/2
Statuta Agencije.
Planom vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguranja kvalitete visokih učilišta u
2013. g., prihvaćenim na 28. sjednici Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje
(dalje u tekstu: Agencija), održanoj 12. lipnja 2012. g., obuhvaćeno je i Veleučilište „Nikola Tesla“ u
Gospiću (dalje u tekstu: Veleučilište u Gospiću ili Veleučilište).
Tijekom provedbe postupka vanjske prosudbe Povjerenstvo je na temelju dostavljene
dokumentacije (prije i tijekom posjeta) te dokumenata dostupnih na mrežnim stranicama Visokog učilišta
i informacija prikupljenih u izravnom razgovoru sa svim dionicima sustava osiguravanja kvalitete Visokog
učilišta, a nakon provedenih analiza i provjere relevantnih dokumenata koji su sastavni dio tog sustava,
kao i dokumenata nastalih kao rezultat dodatnih aktivnosti tijekom razdoblja naknadnog praćenja,
ocijenilo je stupanj razvijenosti, učinkovitost i funkcionalnost sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta u
Gospiću.
Rezultat vanjske prosudbe sustava osiguravanja kvalitete objektivna je ocjena sustava
osiguravanja kvalitete Veleučilišta s preporukama za njegovo poboljšanje.

U ime Povjerenstva za vanjsku prosudbu (dalje u tekstu: Povjerenstvo) zahvaljujem svim
djelatnicima, studentima i dionicima Veleučilišta na uloženom trudu i suradnji tijekom provedbe postupka
vanjske prosudbe.

U Zagrebu, rujan 2014. g.
Predsjednik Povjerenstva

dr. sc. Sergij Gabršček
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SAŽETAK
Agencija za znanost i visoko obrazovanje je preko imenovanog Povjerenstva za vanjsku
prosudbu sustava osiguravanja kvalitete provela vanjsku prosudbu Veleučilišta u Gospiću, u skladu s
postupkom opisanim u Priručniku za vanjsku neovisnu periodičnu prosudbu sustava osiguravanja
kvalitete visokih učilišta u RH (drugo izdanje, 2010.). Povjerenstvo se u svojem radu držalo Kriterija za
prosudbu stupnja razvijenosti i učinkovitosti sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta u RH Agencije
za znanost i visoko obrazovanje, koji su usklađeni sa „Standardima i smjernicama za osiguravanje
kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja“ (ESG).

Zadatak Povjerenstva bio je tijekom postupka vanjske prosudbe utvrditi:
-

stupanj razvijenosti sustava osiguravanja kvalitete na Visokom učilištu

-

jesu li aktivnosti i rezultati tih aktivnosti koje čine sustav osiguravanja kvalitete Visokog učilišta
učinkoviti i u skladu s nacionalnim i ESG standardima,

-

stupanj ostvarenja misije, vizije i strateških ciljeva Visokog učilišta te

-

stupanj informiranosti zainteresiranih dionika i javnosti o radu Visokog učilišta.

Povjerenstvo je tijekom postupka utvrdilo snage, slabosti i dobru praksu Veleučilišta te dalo
preporuke za provedbu aktivnosti u idućem razdoblju.
Snage:
•

Dokumenti sustava kvalitete nadopunjeni su te javno objavljeni (službena web stranica
Veleučilišta)

•

Unaprjeđeno je informiranje svih dionika o sustavu osiguravanja kvalitete

•

Ažurirana baza podataka o završnim radovima

•

Omjer broja studenata i nastavnika osigurava izravnu komunikaciju student - nastavnik
čime se postiže bolja motiviranost studenata za studij i omogućava uvođenje
mentorskog/tutorskog sustava

•

Osnovan je Alumni klub završenih studenata Veleučilišta

Slabosti:
•

Začetak razvoja programa mobilnosti

•

nije omogućena prehrana svim studentima po jednakim uvjetima

•

Studentski standard nije ujednačen na razini cijelog Veleučilišta

•

Nije provedena unutarnja prosudba
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Dobra praksa:


Postoje resursi i motiviranost za unapređenje sustava javnog informiranja



Centar za krš - stručno-istraživački centar

Opće preporuke:
•

Daljnji rad na razvoju intraneta u svrhu veće transparentnosti

•

Redovito ažuriranje stranica na hrvatskom i engleskom jeziku

•

Zbog značaja institucije i u svrhu razvoja u regiji preporuča se veća usmjerenost na
stručnu suradnju s gospodarstvom i javnim sektorom u regiji i šire, te poticanje aktivnosti
vezanih uz sudjelovanje u zajedničkim projektima (usluge, ekspertize, istraživanja,
izrada stručnih elaborata, studentska praksa itd.)

•

Nastaviti poduzimati razne aktivnosti u cilju jačanja kvalitete studija

•

Nastaviti rad na jačanju znanstveno-stručnog i istraživačkog rada unutar Veleučilišta, ali i
sa vanjskim institucijama i pojedincima, u Hrvatskoj i šire

•

Nastaviti promicanje i poticanje dolazne i odlazne mobilnost nastavnog i nenastavnog
osoblja te studenata
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Prikaz stupnja razvijenosti sustava osiguravanja kvalitete Visokog učilišta prema
standardima ESG-a (I. dio):

Standard ESG-a

Stupanj razvijenosti

1.1. Politika kvalitete i postupci za osiguravanje

Prijelaz između početne i razvijene faze

kvalitete
1.2.

Odobravanje,

revizija

promatranje

i

periodična

programa

i

stupnjeva

studijskih

Prijelaz između početne i razvijene faze

obrazovanja
1.3. Ocjenjivanje studenata

Razvijena faza

1.4. Osiguravanje kvalitete nastavnika

Prijelaz između početne i razvijene faze

1.5. Obrazovni resursi i pomoć studentima

Prijelaz između početne i razvijene faze

1.6. Informacijski sustav

Prijelaz između početne i razvijene faze

1.7. Javno informiranje

Razvijena faza

Ukupna ocjena sustava:

Prijelaz između početne i razvijene faze

Zaključak:
Sustav osiguravanja kvalitete Veleučilišta u Gospiću je u prijelazu između početne i razvijene
faze, što se nakon aktivnosti poduzetih u razdoblju naknadnog praćenja vidi u mnogim njegovim
elementima. Konkretne razine razvijenosti prema pojedinim kriterijima Agencije za znanost i visoko
obrazovanje, odnosno standardima ESG-a, mogu se vidjeti u Prilogu 5.1. ovoga Izvješća.

Prijedlog Povjerenstva za vanjsku prosudbu osiguravanja kvalitete
Predlaže se Agenciji za znanost i visoko obrazovanje da sustav osiguravanja kvalitete
Veleučilišta u Gospiću bude predmetom ponovljene vanjske prosudbe u razdoblju od 18 mjeseci nakon
prihvaćanja Završnog izvješća, kako bi Veleučilište u skladu s preporukama poduzelo određene
aktivnosti za unapređenje sustava osiguravanja kvalitete i zadovoljilo uvjete za dobivanje certifikata.
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1. UVOD
1.1.

Postupak vanjske prosudbe sustava osiguravanja kvalitete

U skladu s modelom vanjske prosudbe opisanim u Priručniku za vanjsku neovisnu periodičnu
prosudbu sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta u RH (drugo izdanje, 2010.) provedene su
definirane faze postupka vanjske prosudbe Visokog učilišta i ocijenjen je stupanj razvijenosti i
učinkovitosti sustava osiguravanja kvalitete predmetnog visokog učilišta u skladu s ESG-om te njegov
doprinos stalnom unapređenju kulture kvalitete Visokog učilišta. U skladu s I. dijelom ESG-a (1.1. – 1.7.),
visoko učilište treba uspostaviti svrsishodan i učinkovit

sustav osiguravanja kvalitete kojim su

obuhvaćene sve njegove aktivnosti kao i unutarnja prosudba sustava. Sustavnim prikupljanjem podataka
i njihovom analizom te provedbom poboljšanja potiče se novi razvojni ciklus sustava osiguranja kvalitete
i visokog učilišta. Pri tome treba osigurati transparentnost rada uz motiviranje svih dionika na aktivno
sudjelovanje u SOK-u. Vanjska prosudba visokog učilišta pokazuje koliko visoko učilište vodi brigu o
akademskim standardima i kvaliteti, što se očituje kroz unapređivanje razine akademskog obrazovanja i
mogućnosti za stjecanje određenih stupnjeva obrazovanja, potporom misiji i strateškim ciljevima jedinice
za osiguravanje kvalitete visokog učilišta, uspoređivanjem postignutih standarda i kvalitete sa
standardima i kvalitetom koji se primjenjuju na sličnim visokoobrazovnim učilištima u zemlji i zemljama
EU-a.
Povjerenstvo je posjetilo Veleučilište u Gospiću u razdoblju 22.-24. listopada 2013. g., nakon
čega je slijedila izrada te dostavljanje Izvješća o rezultatima vanjske neovisne periodične prosudbe
sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću (KLASA: 602-04/12-09/0009,
URBROJ: 355-02-03-13-12). Veleučilište je dostavilo svoje Očitovanje na izvješće te Plan aktivnosti za
fazu naknadnog praćenja u siječnju 2014.
U idućih 6 mjeseci Veleučilište je provelo planirane aktivnosti te dostavilo Izvješće o fazi
naknadnog praćenja u postupku vanjske periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete, uz
priložene dokumente koji su rezultirali provedbom tih aktivnosti.
Postupak vanjske prosudbe završava ovim Završnim izvješćem u kojemu se daje konačna
ocjena stupnja razvijenosti i učinkovitosti sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“ u
Gospiću prema Kriterijima za prosudbu stupnja razvijenosti i učinkovitosti sustava osiguravanja kvalitete
visokih učilišta u RH.
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1.2.

Osnovni podaci o članovima Povjerenstva za vanjsku prosudbu:

dr. sc. Sergij Gabršček, CPZ International R&D, Ljubljana, predsjednik Povjerenstva, inozemni stručnjak
Stručnjak za vanjska vrednovanje visokih učilišta i vanjskih prosudbi sustava osiguravanja kvalitete,
voditelj CARDS projekta 2003 „Jačanje Agencije za znanost i visoko obrazovanje u području osiguravanja
kvalitete i razvoj pratećeg informacijskoga sustava“ provedenom u razdoblju 2006.-2008.

dr. sc. Nikolina Borčić, članica Povjerenstva, predstavnica visokih učilišta
Certificirana stručnjakinja za vanjsku neovisnu periodičnu prosudbu sustava osiguravanja kvalitete od
2012. godine, interni auditor sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001-2008 i voditeljica Ureda za kvalitetu
Veleučilišta VERN'.

univ. spec. Nina Puhač Bogadi, dipl. ing., članica Povjerenstva, predstavnica gospodarstva
Manager kvalitete prema zahtjevima EOQ (European Organization for Quality) te voditelj Sustava
sigurnosti hrane tvrtke Podravka d.d., na području sustava kvalitete i sigurnosti hrane. Poslijediplomski
studij završila na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je 2011.
upisala i doktorski studij.

Goran Briški, prof., član Povjerenstva, predstavnik AZVO-a
Viši stručni savjetnik u Odjelu za vanjsku prosudbu Agencije za znanost i visoko obrazovanje u kojoj radi
od 2008. Stručnjak za osiguravanje kvalitete u području visokog obrazovanja i znanosti te interni auditor
sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001-2008.

Sven Pal, član Povjerenstva, predstavnik studenata
Student 5. godine Medicinskog fakultetu Sveučilišta u Rijeci, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u
Rijeci te Studentskog zbora Medicinskog fakulteta. Certificirani stručnjak za vanjsku neovisnu periodičnu
prosudbu sustava osiguravanja kvalitete od 2012. godine.

Uz članove Povjerenstva, vanjsku prosudbu pratila je Ivanka Arlović, MBA, kao koordinatorica Agencije.
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1.3.

Ciljevi vanjske prosudbe

Na prvom radnom sastanku Povjerenstva održanom 24. rujna 2013. g. u prostorijama AZVO-a,
dogovoreni su ciljevi vanjske prosudbe, metode rada Povjerenstva, provedba cjelokupnog postupka i
definiran je program posjeta.
Povjerenstvo je utvrdilo sljedeće ciljeve postupka vanjske prosudbe:
1. Provjeriti cjelovitost dokumentacije.
2. Utvrditi učinkovitost i stupanj razvijenosti sustava osiguravanja kvalitete na Veleučilištu.
3. Postupak vanjske prosudbe provesti u skladu s procedurom za vanjsku prosudbu prikazanom u
Priručniku i Pravilniku AZVO-a.
Utvrđene su metode rada Povjerenstva:
o

rasprava o dostavljenoj dokumentaciji

o

razgovori sa svim dionicima Veleučilišta u Gospiću

o

izrada izvješća

o

donošenje odluka konsenzusom.
Postupkom vanjske prosudbe prenosi se dobra praksa iz područja osiguravanja kvalitete te

provjerava njezina primjena u sustavu osiguravanja kvalitete visokog učilišta. Vanjska prosudba i javno
objavljivanje Završnog izvješća o vanjskoj prosudbi potiču rasprave o osiguravanju kvalitete između svih
dionika sustava osiguravanja kvalitete Visokog učilišta i potiču novi razvojni ciklus visokog učilišta.

1.4.

Materijal za vanjsku prosudbu

Povjerenstvo je tijekom vanjske prosudbe imalo uvid u sljedeće materijale Veleučilišta (izvorni
nazivi dokumenata):

1.4.1. Prethodno dostavljena dokumentacija
a) Dokumentacija za vanjsku neovisnu periodičnu prosudbu sustava osiguravanja kvalitete
Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću, s objedinjenim sljedećim podacima:
•

Dosadašnji razvoj Veleučilišta

•

Misija i vizija Veleučilišta

•

Organizacijsko ustrojstvo

•

Struktura zaposlenog osoblja

•

Struktura studenata

•

Broj i vrsta studijskih programa
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•

Mehanizmi praćenja i godišnja vrednovanja prema ishodima učenja

•

Infrastruktura

•

Potpora studentima u procesu učenja, praksi, mentorskom radu

•

Potpora profesionalnom razvoju i usavršavanje osoblja

•

Stručno – istraživačke aktivnosti

•

Suradnja s drugim institucijama i znanstvenim organizacijama na nacionalnoj,
regionalnoj i međunarodnoj razini

•

Povijest nastanka sustava osiguravanja kvalitete na Veleučilištu „Nikola Tesla“ u
Gospiću i Povjerenstva za osiguravanje kvalitete

•

Osoblje koje je ustrojilo sustav osiguravanja kvalitete

•

Zadaće i aktivnosti Povjerenstva za osiguravanje kvalitete

•

Mehanizam praćenja i unaprjeđenja kvalitete

•

Odabrani model

•

Dokumentacija sustava osiguravanja kvalitete

•

Odnos uprave i jedinice za osiguravanje kvalitete

•

Mehanizam praćenja i informiranja o stupnju razvijenosti sustava i plan aktivnosti
poboljšavanja sustava

•

Analiza učinkovitosti sustava i njegov utjecaj na kvalitetu obrazovanja

b) SWOT analiza
c) Priručnik za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću
d) Pravilnik o sustavu za osiguravanje kvalitete Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću
e) Izvješće o provedenoj unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta "Nikola
Tesla" u Gospiću

1.4.2. Dokumentacija dostavljena na zahtjev Povjerenstva
Povjerenstvo je na prvom radnom sastanku održanom 24. rujna 2013. g. zatražilo dopunu
dokumentacije sljedećim dokumentima:
a) Jasno definiran i opisan odnos između Uprave i jedinice za osiguravanje kvalitete
b) Organizacijska shema Veleučilišta
c) Etički kodeks
d) Prolaznost po pojedinim godinama i pojedinim smjerovima za ak. god. 2011./2012.
e) Izrađeni Godišnji plan izdavačke djelatnosti
f)

Zapisnici Odbora za unaprjeđene i Povjerenstva osiguravanje kvalitete za ak. god.
2012./2013.

g) Važeća Strategija Veleučilišta
Veleučilište je dostavilo sljedeće dokumente:
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a) Dijagram interne organizacijske strukture
b) Odnos uprave i jedinice za osiguravanje kvalitete
c) Plan izdavačke djelatnosti Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću za 2013. godinu
d) Strategija razvoja Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću za razdoblje 2012. - 2017.
e) Prolaznost po pojedinim godinama i pojedinim smjerovima za akademsku godinu
2011./2012.
f)

Izvještaj o aktivnostima Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Veleučilišta „Nikola
Tesla“ u Gospiću u akademskoj godini 2011./2012.

g) Plan rada Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću
za akademsku godinu 2012./2013.
h) Zapisnik s 5. sjednice Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“
u Gospiću (31. siječnja 2013.)
i)

Zapisnik s 6. sjednice Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“
u Gospiću (12. lipnja 2013.)

U popratnom je dopisu predsjednice Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Veleučilišta
objašnjeno da Etički kodeks Veleučilišta nije dostavljen budući da je tek u izradi, ali je i napomenuto da
se pitanja koja se odnose na reguliranje prava i obveza zaposlenika i studenata Veleučilišta te reakcije
na povrede istih reguliraju drugim važećim dokumentima (Pravilnik o radu, Pravilnik o odgovornosti
radnika za povrede obveza iz radnog odnosa Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću, Pravilnik o stegovnoj
odgovornosti studenata Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću).

1.4.3. Dokumentacija dostavljena tijekom posjeta Povjerenstva Veleučilištu
a) Izvješće o realizaciji plana poboljšanja kvalitete u fazi naknadnog praćenja (FOLLOW-UP)
b) Politika kvalitete
c) Etički kodeks
d)
Tijekom posjeta, Povjerenstvu za vanjsku prosudbu je između ostalog omogućen uvid i u
sljedeće dokumente:
a) Izvještaj analize studentskih anketa - zimski semestar 2012./2013.
b) Plan rada Radne skupine za unutarnju prosudbu sustava za osiguravanje kvalitete
(imenovani 25. 2. 2013.)
c) Popis institucija s kojima Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću ima sklopljene ugovore i
sporazume o suradnji (nastava) te popis institucija s kojima su u tijeku pregovori o
sklapanju Sporazuma o suradnji (znanstveno-stručna djelatnost i obavljanje stručne
prakse)
d) Analiza Poslovnog odjela Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću
e) Analiza Prometnog odjela Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću
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f)

Analiza Upravnog odjela Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću

g) Kvaliteta studentskog života u gradu Gospiću (Pupavac, Baburić, Pejnović, Župan)
h) Raspored sati za 1., 2. i 3. godinu Upravnog studija, studija Cestovnog prometa i studija
Ekonomika poduzetništva u ak. god. 2013./2014.

1.5.

Posjet visokom učilištu

Povjerenstvo je sastavilo program posjeta koji sadržava razgovore sa svim dionicima visokog
učilišta i obilazak Veleučilišta radi prikupljanja dodatnih informacija i dokaza za izradu izvješća i ocjenu
stupnja razvijenosti i učinkovitosti sustava osiguravanja kvalitete.
Agencija je u skladu s tim dostavila datum i program posjeta Povjerenstva za vanjsku prosudbu.
Posjet Veleučilištu obavljen je u razdoblju 22.-24. listopada 2013., u skladu s programom posjeta
koji je utvrđen na prvome sastanku Povjerenstva održanom 24. rujna 2013. godine u Agenciji.

1.5.1. Program posjeta Veleučilištu u Gospiću

Pripremni dan - 22. 10. 2013.
Br.

1.

Aktivnost

Posjet Upravnom odjelu u Otočcu

Termin aktivnosti

Dionici aktivnosti

14:00 – 15:30

Prvi dan – 23. 10. 2013.
Br.

1.

2.

3.
4.

Aktivnost

Termin aktivnosti

Razgovor s dekanom, prodekanima i
pročelnicima odjela

09:00 – 10:00

Razgovor s predstavnicima Povjerenstva
za osiguravanje kvalitete

10:05 – 11:15

Konzultacije Povjerenstva

11:15 – 11:45

Razgovor s članovima Radne skupine za
unutarnju prosudbu

11:45 – 12:30

Dionici aktivnosti

Mr. sc. Branislav Šutić, dekan
Kristina Devčić, univ. spec. oec., prodekanica za nastavu
Dr. sc. Mehmed Alijagić, prodekan za financije
Mr. sc. Vlatka Ružić, prodekanica za razvoj i vanjsku
suradnju
Marija Baburić, dipl. tur. kom., pročelnica Poslovnog odjela
Aleksandar Skendžić, prof., pročelnik Upravnog odjela
Ivica Baković, dipl. ing., pročelnik Prometnog odjela
Ana Vukić, dipl.iur., tajnica Veleučilišta
Jadranka Pejnović, prof., Centar za Krš
Jadranka Pejnović, prof.
Ivica Baković, dipl. ing.
Kristina Devčić, univ. spec. oec.
Aleksandar Skendžić, prof.
Maja Tomaić Serdar, dipl. učitelj
Marija Baburić, dipl. tur. kom.
Ana Vukić, dipl. iur.

Marija Baburić, dipl. tur. kom.
Mr. sc. Katerina Dulčić
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Mr. sc. Predrag Brlek
Tomislav Lopac, prof.
Ivana Arbanas, dipl. oec.
5.
6.

Obilazak prostora Veleučilišta

12:30 – 13:15

Konzultacije Povjerenstva i ručak

13:15 – 14:45

Razgovor sa predstavnicima studenata

14:45 – 15:45

8.

Razgovor sa stalno zaposlenim
nastavnicima

15:50 – 16.25

9.

Razgovor sa asistentima i vanjskim
suradnicima

16:30 – 17:00

7.

Konzultacije Povjerenstva s
predsjednicom Povjerenstva za
10.
osiguravanje kvalitete

Kristijan Brkić
Blaž Jakopiček
Filip Smokrović
Ivona Bilen
Josipa Bikić
Marija Potočnjak
Josipa Miletić
Domagoj Barišić
Ivan Kolčeg
Damir Jurčić
Tea Župan
Dražen Trtica
Aleksandra Stojčevska
Dr. sc. Mehmed Alijagić, profesor visoke škole
Tomislav Župić, viši predavač
Mr. sc. Ivan Šprajc, viši predavač
Mr. sc. Vlatka Ružić, viši predavač
Kristina Devčić, univ. spec. oec. viši predavač
Marija Baburić, dipl. tur. kom., predavač
Ivica Baković, dipl. ing, viši predavač
Aleksandar Skendžić, prof., viši predavač
Mr. sc. Predrag Brlek, viši predavač
Ivana Tonković Pražić, predavač
Mr. sc. Katerina Dulčić, predavač
Jadranka Anzulović, prof., predavač
Ivana Arbanas, dipl. oec., asistent
Mile Vičić, mag.oec., asistent
Milan Kreković - vanjski suradnik
Ante Podnar, univ. spec. crim. - vanjski suradnik
Ivana Lemić - vanjski suradnik
Jadranka Pejnović, prof.

Drugi dan – 24. 10. 2013.
Br.

1.

2.

3.
4.

Aktivnost

Termin aktivnosti

Razgovor s administrativnim i tehničkim
osobljem

09:00 – 09:30

Razgovor s predstavnicima vanjskih
dionika

09:30 – 10:15

Konzultacije Povjerenstva

10:15 – 11:15

Konzultacije Povjerenstva s
predsjednicom Povjerenstva za

Dionici aktivnosti

Ana Vukić, dipl.iur. - tajnica Veleučilišta
Slavica Netahli, dipl. oec. - voditeljica Odjela financijskoračunovodstvenih poslova
Maja Tomaić Serdar, dipl. učitelj – voditelj pododsjeka za
studentska pitanja i studentski standard
Magdalena Župan – knjižnica i skriptarnica
Josip Kovačević - predstavnik gradonačelnika grada
Gospića
Ana Rukavina-Stilinović – pročelnica odjela za gospodarstvo
Ličko-senjske županije
Andrija Brkljačić – predstavnik LIRA (ured za regionalni
razvoj LSŽ)
Stevo Pražić - predstavnik Allianz osiguranja

Jadranka Pejnović, prof.
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osiguravanje kvalitete
5.

6.

Konzultacije Povjerenstva i radni ručak

Završni sastanak s Upravom

1.6.

11:30 – 12:00

12:00 – 12:30

Kristina Devčić, univ. spec. oec., prodekanica za nastavu
Dr. sc. Mehmed Alijagić, prodekan za financije
Marija Baburić, dipl. tur. kom., pročelnica Poslovnog odjela
Aleksandar Skendžić, prof., pročelnik Upravnog odjela
Ivica Baković, dipl. ing., pročelnik Prometnog odjela
Ana Vukić, dipl.iur., tajnica Veleučilišta
Jadranka Pejnović, prof., Centar za Krš

Izvješće

Na temelju analizirane dostavljene i dostupne dokumentacije, informacija dobivenih tijekom
posjeta Veleučilištu te obavljenih razgovora s različitim predstavnicima Veleučilišta, Povjerenstvo je
pripremilo ovo Izvješće koje sadržava sljedeće temeljne elemente:
1. Uvod
2. Opis sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta
3. Rezultati vanjske prosudbe
4. Zaključak
5. Prilozi.
Izvješće koje je prihvatio Akreditacijski savjet Agencije za znanost i visoko obrazovanje
dostavljeno je na očitovanje Veleučilištu, koje je trebalo izraditi i Plan aktivnosti poboljšanja sustava za
fazu naknadnog praćenja.

1.7.

Očitovanje i Plan aktivnosti za naknadno praćenje
Povjerenstvo za vanjsku prosudbu izradilo je Izvješće o rezultatima vanjske neovisne periodične

prosudbe sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću (KLASA: 602-04/1209/0009, URBROJ: 355-02-03-13-12), koje je dostavljeno Veleučilištu 9. prosinca 2013. g.
Veleučilište u Gospiću je 27. siječnja 2014. dostavilo Očitovanje na Izvješće o rezultatima
vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“ u
Gospiću (KLASA: 003-06/14-01/01, URBROJ: 2125/61-02-14-03), u kojem navodi da prihvaća sve
preporuke i zaključke, te Plan aktivnosti za fazu naknadnog praćenja (KLASA: 003-06/14-01/01,
URBROJ: 2125/61-02-14-04). U Planu aktivnosti za fazu naknadnog praćenja navedene su aktivnosti
koje će se provesti u skladu s preporukama Povjerenstva navedenima u Izvješću o vanjskoj prosudbi.
Planom aktivnosti su, temeljem preporuka iz izvješća, definirane planirane aktivnosti, pokazatelji
uspješnosti, rok provedbe i odgovorne osobe ili tijela za provođenje istih. Aktivnosti su strukturirane
prema pojedinačnim točkama 1.1. – 1.7. ESG standarda.
Stranica 15 od 46

1.8.

Izvješće za razdoblje naknadnog praćenja i dokazna dokumentacija

Veleučilište u Gospiću je 24. srpnja 2014. Agenciji dostavilo Izvješće o realizaciji plana
poboljšanja kvalitete u fazi naknadnog praćenja (KLASA: 003-06/13-01/02, URBROJ: 2125/61-01-1425), koje potpisuje predsjednica Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Veleučilišta, Jadranka Pejnović,
prof.
Uz Izvješće, dostavljeni su i sljedeći dokazni dokumenti:
-

Pravilnik o sustavu za osiguravanje kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću

-

Izmjene i dopune Pravilnika o sustavu za osiguravanje kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“ u
Gospiću

-

Izvješće o provedenoj unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta „Nikola
Tesla“ u Gospiću

-

Plan rada Povjerenstva za osiguravanje kvalitete u 2014.

-

Politika kvalitete

-

Etički kodeks

-

Pravilnik o provođenju periodične revizije i unaprjeđenju studijskih programa Veleučilišta „Nikola
Tesla“ u Gospiću

-

Priručnik za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću

-

Izvješće o rezultatima vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete
Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću

-

Strategija razvoja Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću za razdoblje 2012.-2017.

Tijekom faze naknadnog praćenja Veleučilište je provelo značajan broj aktivnosti koje su
poboljšale sustav osiguravanja kvalitete, od kojih se ovdje navode:
 Dopunjen je i izmijenjen Pravilnik o sustavu za osiguravanje kvalitete
 Revidirani su, usvojeni i objavljeni dokumenti sustava: Priručnik i Strategija


Usvojena je Politika kvalitete kao zaseban dokument

 Na mrežnoj stranici Veleučilišta objavljeni su relevantni dokumenti SOK-a
 Na mrežnoj stranici SOK-a izrađen je zaseban izbornik za sustav osiguravanja kvalitete
 Osnovan je Alumni klub Veleučilišta, provedeno je anketiranje završnih studenata/članova
ALUMNI KLUBA
 Provedene su razne ankete među studentima u svrhu unaprjeđenje kvalitete podrške
studentima, rezultati provedenih anketa objavljeni su na mrežnim stranicama
 Izrađen je Etički kodeks Veleučilišta
 Osnovano je Povjerenstvo za periodičnu reviziju studijskih programa
 Organizirana je radionica za nastavno osoblje za izradu i reviziju ishoda učenja
 Sklopljeni su sporazumi s međunarodnim/domaćim subejktima
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 Pravilnikom su definirane jasne smjernice o kriterijima ocjenjivanja
 Studenti su informirani o postupku žalbe
 Pojačana je transparentnost informacija o Studentskom zboru
 Na službenoj stranici Veleučilišta postavljen je poseban izbornik za kvalitetu
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2. OPIS VELEUČILIŠTA U GOSPIĆU
Organizacijska struktura Veleučilišta

2.1.

2.1.1. Ustrojbene jedinice
U svrhu izvođenja registrirane djelatnosti, na Veleučilištu u Gospiću ustrojene su sljedeće
ustrojbene jedinice:
a) Odjeli: na Veleučilištu djeluju tri nastavna odjela i jedan stručno-istraživački centar. Odjeli
Veleučilišta su:
- Prometni odjel
- Poslovni odjel,
- Upravni odjel
- Centar za krš.
b) Ustrojbene jedinice za obavljanje pravnih, stručnih, administrativno-tehničkih i općih poslova
te financijsko-računovodstvenih poslova su:
- Ured dekana,
- Odjel zajedničkih općih, kadrovskih poslova,
- Odjel financijsko-računovodstvenih poslova,
- Odjel za studentska pitanja, studentski standard i informatičke poslove u kojem se ustrojavaju odjeljci:
•

Odjeljak za nastavnu i izdavačku djelatnost i plansko-analitičke poslove,

•

Odjeljak za informatičke poslove,

- Knjižnica.

2.1.2. Upravna tijela
Sukladno Statutu Veleučilišta tijela Veleučilišta su: Upravno vijeće, dekan i Stručno vijeće.
Upravno vijeće ima 5 članova od kojih tri imenuje osnivač, jednog bira Stručno vijeće po
postupku određenom Poslovnikom o radu Stručnog vijeća, a jednog člana imenuje Radničko vijeće.
Stručno vijeće čine dekan, prodekani, pročelnici odjela, jedan predstavnik nastavnika izabranih u
znanstveno-nastavna odnosno nastavna zvanja iz svakog odjela, jedan predstavnik osoba u
suradničkom zvanju iz svakog odjela i predstavnici studenata.
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Temeljem Statuta Veleučilišta, dekanu u radu pomažu prodekani. Njihova uloga i način izbora,
kao i djelokrug rada i ovlasti Upravnog vijeća definirani su Statutom Veleučilišta.

2.1.3. Razvoj Veleučilišta
Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću osnovano je uredbom Vlade Republike Hrvatske 6. srpnja
2006. godine. Ustanova je upisana u Upisnik visokih učilišta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
pod rednim brojem 0296, na temelju Rješenja (dopusnice) Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa od
6. srpnja 2006. godine (KLASA: UP/I -602-04/06-11/00005, URBROJ: 533-07-06-0004), a na temelju
pozitivnog mišljenja i zaključka Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu (KLASA: 602-11/06-01/06,
URBROJ: 355-02-06-3) od 29. lipnja 2006. godine kojom je Nacionalno vijeće za visoku naobrazbu
utvrdilo da Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću ispunjava uvjete za izdavanje dopusnice za obavljanje
djelatnosti.
Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću, započelo je s radom u akademskoj godine 2006. / 2007. U
sastavu Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću djeluju 3 nastavna odjela: Poslovni odjel, Prometni odjel i
Upravni odjel. Na svakome odjelu trenutno se izvodi po jedan stručni studijski program. Poslovni odjel
ustrojava i izvodi stručni studij Ekonomika poduzetništva, Prometni odjel ustrojava i izvodi stručni studij
Cestovnog prometa a Upravni odjel ustrojava i izvodi stručni Upravni studij. Sva tri studijska programa
izvode se kroz šest semestara, traju tri godine te nose po 180 ECTS bodova.
Trajne dopusnice za studijske programe dobivene su sljedećom kronologijom:
- Ekonomika poduzetništva - 10. prosinca 2009. godine;
- Upravni studij - 14. prosinca 2009. godine;
- Cestovni promet - 18. lipnja 2010. godine.
Od trenutka osnivanja Veleučilišta “Nikola Tesla“ u Gospiću, nastava se izvodi na lokacijama u
Gospiću (Poslovni i Prometni odjel) te Otočcu (Upravni odjel).
U sklopu Veleučilišta od 30. studenog 2010. godine djeluje i stručno-istraživački centar Centar za
krš, kao izvannastavni odjel. Centar za krš ranije je djelovao kao zasebna samostalna ustanova od 21.
studenog 2005 g. od kada glasi rješenje u upisu Centra za krš u sudski registar Trgovačkog suda u
Karlovcu, a na temelju Uredbe Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Centra za krš od 22. srpnja 2005.
godine (KLASA: 351-01/05-04/02; URBROJ: 5030104-05-1). Zadaća Centra za krš u sklopu Veleučilišta
unapređenje je stručno-istraživačkih aktivnosti, organizacija i izvođenje stručnih, istraživačkih i razvojnih
projekata, organizacija javnih predavanja i tribina, međuinstitucionalna i međunarodna suradnja te
izdavačka djelatnost vezana uz održivi gospodarski razvoj i zaštitu okoliša.
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2.1.4. Struktura zaposlenika i studenata
Na Veleučilištu u Gospiću sveukupno je zaposleno 34 djelatnika, od čega 18 djelatnika u
nastavno-suradničkim zvanjima (1 profesor visoke škole, 7 viših predavača, 7 predavača i 3 suradnikaasistenata) te 16 predstavnika nenastavnog osoblja (1 tehnički djelatnik, 12 administrativnih i 3 pomoćna
djelatnika).
Udio nenastavnog osoblja u broju ukupno zaposlenih djelatnika iznosi 47%, što se objašnjava
činjenicom da se nastavni programi Veleučilišta organizirani na dvije lokacije, u Gospiću i Otočcu, što
zahtjeva i veći broj osoblja.
Od ukupnog broja zaposlenog nenastavnog osoblja, 37,5 % (6) je VSS, 25% (4) je VŠS, dok je
preostalih 37,5% (6) kadra SSS.
Na Veleučilištu je angažirano i 25 vanjskih suradnika u nastavnim zvanjima; 3 profesora visoke
škole, 4 viša predavača, 6 predavača, 6 redovitih profesora, 3 izvanrednih profesora, te 2 stručna
suradnika i 1 asistent.
U akademskoj godini 2012./2013., na Veleučilištu je upisano 593 studenta na sva tri stručna
studija, od čega redovito 292, a izvanredno 301 student. Na stručni studij Ekonomika poduzetništva u ak.
god. 2012./2013. upisano je 163, na stručni studij Cestovni promet 132 a na stručni Upravni studij 127
studenata. Od ukupnog broja studenata, 171 student je apsolvent.

2.2.

Vizija, misija i strategija

Misija i vizija Veleučilišta opisane su u dokumentu Strategija razvoja Veleučilišta „Nikola Tesla“ u
Gospiću za razdoblje 2012. - 2017.:
Vizija
„Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću biti će centar izvrsnosti u bavljenju
visokostručnim radom na područjima društvenih i prometnih znanosti, koji provodi
kvalitetno i učinkovito obrazovanje temeljeno na ishodima učenja i koncepciji
cjeloživotnog obrazovanja. Aktivnom suradnjom s gospodarstvom pokazati će svoju
javnu odgovornost i doprinijeti tranziciji u društvo znanja. Veleučilište „Nikola Tesla“
u Gospiću bit će institucija koja potiče mobilnost i razvijanje poduzetničke energije i
izražavanje talenta svakog pojedinca, kako nastavnika tako i studenata. Visoka
fleksibilnost studija i uvođenje novih programa u cilju izobrazbe visokostručnih profila
potrebnih gospodarstvu u okruženju ostat će jednom od temeljnih značajki
Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću.“

Stranica 20 od 46

Misija
„Temeljna zadaća Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću je pružanje stručnih znanja
specifičnih za pojedino područje interesa. Obrazovanje se provodi ustrojavanjem i
izvođenjem stručnih studijskih programa. Pojedini studijski programi usmjereni su na
zadovoljavanje potreba za stručnim kadrovima gospodarstva, razvoja infrastrukture,
regionalne i lokalne uprave i samouprave te drugih subjekata. Stalni nadzor i rast
kvalitete, konkurentnosti i kompetitivnosti nastavnog i stručnog rada spadaju u važne
zadaće na kojima se temelji budućnost Veleučilišta.“
Strategija
Veleučilište ima izrađenu i objavljenu Strategiju razvoja veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću za
razdoblje 2012.-2017.. Na mrežnoj stranici Veleučilišta dostupna je revidirana verzija Strategije iz lipnja
2014. godine (http://www.velegs-nikolatesla.hr/ostalo/Strategijav2.pdf).
Strategijom razvoja definirani su ciljevi u skladu sa misijom i vizijom Veleučilišta na srednjoročno
razvojno razdoblje od 2012. do 2017., koji obuhvaćaju nastavne procese, stručni i znanstveni rad
nastavnika i suradnika, razvojno-stručni rad Veleučilišta, sustav osiguravanja kvalitete te razvoj resursa.
Veleučilište u Gospiću svojom se Strategijom između ostalog obvezuje na:
1. Izvođenje stručnih studija temeljeno na ishodima učenja i fleksibilnim visokostručnim
profilima, usmjerenost na fleksibilne putove učenja i cjeloživotno obrazovanje, sukladno
potrebama gospodarstva i razvitku društva.
2. Rad na povećanju postignuća studenata na svim studijskim programima u pogledu
uspješnosti studiranja i ishoda učenja.
3. Jačanje Veleučilišta u pogledu broja, kvalificiranosti i kompetentnosti nastavnika u
znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima.
4. Osiguravanje adekvatnih, suvremenih resursa učenja, dostupnih studentima na svim
studijskim programima.
5. Prikupljanje, analiziranje i korištenje informacija relevantnih za učinkovito upravljanje
nastavnim i ostalim aktivnostima koje se provode; redovito, cjelovito i objektivno
informiranje javnosti o kvantitativnim i kvalitativnim pokazateljima postignuća na
Veleučilištu.
6. Razvoj istraživačkog profila te stručnog i znanstvenog djelovanja u područjima
društvenih i prometnih znanosti; institucijska briga za razvoj istraživačkih karijera
nastavnog osoblja Veleučilišta
7. Sudjelovanje u razvoju društva; povezivanje s gospodarstvom, lokalnom i širom
zajednicom
8. Izgradnju sustava osiguravanja kvalitete kojima bi se osigurali mehanizmi za
kontinuirano poboljšanje obrazovanja, znanstvenog i stručnog rada te rada stručnih
službi Veleučilišta.
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9. Kontinuiran rad na poboljšanju materijalnih, ljudskih i financijskih resursa kako bi se
osiguralo suvremeno okruženje i uvjeti za kvalitetan rad.
Dokument Strategije uključuje i provedbeni plan po navedenim segmentima razvoja, s
definiranim zadacima, mjerama, rokovima te odgovornim osobama za pojedine strateške ciljeve.

2.3.

Sustav osiguravanja kvalitete

Premda su se neke aktivnosti vezane uz osiguravanje kvalitete na Veleučilištu neformalno i/ili
nesustavno provodile od njegova osnutka, sustav osiguravanja

kvalitete formalno je uspostavljen

usvajanjem Pravilnika o sustavu za osiguravanje kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću (KLASA:
003-08/10-02/01; URBROJ: 2125/61-01-10-02) na 21. sjednici Stručnog vijeća Veleučilišta, 17. veljače
2010. Istim Pravilnikom definirana su i tijela sustava za osiguravanje kvalitete na Veleučilištu,
Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete Veleučilišta te odbori za unaprjeđenje kvalitete na odjelima
Veleučilišta.
Priručnik za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću usvojen
je u siječnju 2012. godine. Dokument uključuje vrlo sažetu Politiku kvalitete a navedeni su i strateški
ciljevi sustava osiguravanja kvalitete: „jačanje unutarnjeg sustava za osiguravanje i unaprjeđenje
kvalitete; stvaranje prilika za razvoj Veleučilišta u svim aspektima razvoja: materijalni, kadrovski,
prostorni i ostali resursi; motiviranje svih sudionika u sustavu; promicanje visokih etičkih vrijednosti;
promicanje informiranosti sudionika u sustavu i izvan sustava“. Priručnikom su definirani mehanizmi
praćenja kvalitete na pet razina (studijski programi, studenti, osiguravanje kvalitete nastave i nastavnog
osoblja, osiguravanje kvalitete resursa za podršku studentima, postupci za analizu uspješnosti sustava
kvalitete), uz opis cilja i postupka te navedene rokove provedbe i odgovorne osobe.
Po završetku razdoblja naknadnog praćenja utvrđena su sljedeća poboljšanja u okviru Sustava
osiguravanja kvalitete:
•

Usvojene su izmjene i dopune Pravilnika o sustavu za osiguravanje kvalitete Veleučilišta „Nikola
Tesla“ u Gospiću od strane Stručnog vijeća na 81. sjednici, održanoj dana 27. svibnja 2014.g., a na
prijedlog Povjerenstva za osiguravanje kvalitete. Pravilnik o sustavu za osiguravanje kvalitete
Veleučilišta dostupan je na službenoj web stranici Veleučilišta: www.velegsnikolatesla.hr/pravilnici/0313p7.pdf

•

Na prijedlog Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Stručno vijeće usvojilo je izmjene i dopune
Priručnika za osiguravanje i unaprjeđenje i Strategije razvoja Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću za
razdoblje (2012.-2017.). Priručnik za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“
u Gospiću dostupan je na službenoj web stranici Veleučilišta na linku: www.velegsnikolatesla.hr/ostalo/Priru%C4%8Dnik%20za%20osiguravanje%20i%20unaprjedenje%
20kvalitete.pdf . Strategija razvoja Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću (2012.-2017.) dostupna je
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na službenoj web stranici Veleučilišta na linku: http://www.velegsnikolatesla.hr/ostalo/Strategijav2.pdf
•

Na prijedlog Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Stručno vijeće usvojilo je Politiku Politika
kvalitete dostupna je na službenim web stranicama Veleučilišta: www.velegsnikolatesla.hr/ostalo/Politika%20kvalitete.PDF
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3. REZULTATI PROSUDBE
3.1. Prosudba sustava osiguranja kvalitete Veleučilišta
Povjerenstvo je procijenilo usklađenost sustava osiguravanja kvalitete s ESG-om (I. dio – točke
1.1. – 1.7.), na temelju dostavljenih dokumenata Veleučilišta, prosudbe sustava osiguravanja kvalitete
tijekom posjeta Veleučilišta, Izvješća o provedenim aktivnostima i uvidom u nove ili izmijenjene
dokumente koji su nastali kao rezultat tih aktivnosti u fazi naknadnog praćenja, a u skladu s
preporukama Povjerenstva.

ESG 1.1. Politika kvalitete i postupci za osiguravanje kvalitete
STANDARD:
Visoka učilišta trebala bi imati politiku kvalitete i popratne postupke za osiguravanje kvalitete i standarda
svojih programa i kvalifikacija. Također bi se trebala izričito posvetiti razvijanju kulture koja u svojem radu
prepoznaje važnost kvalitete i njezina osiguravanja. Da bi to postigla, visoka učilišta trebaju razviti i
primjenjivati strategiju za stalno poboljšavanje kvalitete. Ta strategija, politika i postupci trebali bi imati
formalni status i biti javno dostupni. Također, trebalo bi uključiti studente i ostale dionike.
SMJERNICE:
Formalne strategije i postupci pružaju okvir unutar kojega visoka učilišta mogu razvijati i nadgledati
djelotvornost svojih sustava za osiguravanje kvalitete. One jačaju povjerenje javnosti u autonomiju
visokih učilišta. Strategije sadrže izjave o namjerama i glavnim sredstvima pomoću kojih će se one
ostvariti. Proceduralno savjetovanje može pružiti detaljnije informacije o načinima na koje se strategija
primjenjuje te dati korisne referentne točke onima kojima je potrebno znanje o praktičnim aspektima
provedbe postupaka.
Izjava o politici trebala bi sadržavati:
- vezu između nastave i istraživanja na učilištu
- strategiju učilišta za kvalitetu i standarde
- organizaciju sustava za osiguravanje kvalitete
- odgovornost odsjeka, fakulteta i drugih organizacijskih jedinica i pojedinaca za osiguravanje kvalitete
- uključenost studenata u osiguravanje kvalitete
- načine na koji se politika primjenjuje, prati i ažurira.
Ostvarenje Europskog prostora visokog obrazovanja umnogome ovisi o predanosti učilišta na
svim razinama kako bi svi programi imali jasne ishode; kako bi osoblje bilo spremno, voljno i sposobno
omogućiti poduku i potporu studentima da postignu te ishode; i kako bi postojalo potpuno, pravodobno i
konkretno prepoznavanje zaposlenika koji su svojom kvalitetom, stručnošću i predanošću osobito
pridonijeli radu učilišta. Sva visoka učilišta trebaju težiti unaprjeđivanju i poboljšavanju obrazovanja koje
nude svojim studentima.

Utvrđeno stanje u prethodnom izvješću
o

Uprava Veleučilišta prepoznaje potrebu za ustrojem i primjenom sustava osiguravanja kvalitete u
svim svojim djelatnostima; postoji osviještenost o brizi za razvoj kvalitete i sustava

o

Misija, vizija i strategija su izrađeni i javno objavljeni
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o

Pravilnik i priručnik SOK-a su izrađeni

o

SWOT analiza Veleučilišta je kvalitetno izrađena

o

Postoje godišnji Planovi rada Povjerenstva za osiguravanje kvalitete

o

U rad Povjerenstva za osiguravanje kvalitete nije uključen predstavnik vanjskih dionika

o

U Radnu skupinu za unutarnju prosudbu nije uključen studentski predstavnik

o

Izrađene su analize svih odjela

o

Studentske ankete se analiziraju i o njima se izvještava, no studenti nisu upoznati s rezultatima
anketa

o

Politika kvalitete je kratka i preopćenita

o

Neki dokumenti sustava ne sadrže datum odobravanja i potpis odgovorne osobe

o

Dokumenti sustava osiguravanja kvalitete nisu revidirani, ažurirani niti međusobno usklađeni
(npr. sastav Povjerenstva za osiguravanje kvalitete, opis strukture SOK-a koji uključuje Odbore
za unaprjeđenje kvalitete na odjelima Veleučilišta, itd.)

o

Sve aktivnosti SOK-a nisu formalizirane

o

Unutarnjom prosudbom nisu obuhvaćeni studenti i vanjski dionici

o

Svi dionici nisu informirani o ulozi i važnosti SOK-a

o

Godišnji plan ne sadrži sve obavezne elemente

o

Postupak i izvješće unutarnje prosudbe ne uključuju fazu naknadnog praćenja

o

Ne provode se izlazne ankete završenih studenata

o

Redoviti i izvanredni studenti imaju isti turnus nastave premda izvanrednim studentima
pohađanje nastave nije obavezno i oni je ne pohađaju redovito
Povjerenstvo je donijelo sljedeći zaključak: Na Veleučilištu postoji svijest o važnosti uvođenja

sustava osiguravanja kvalitete u sve djelatnosti, kao i organizacijske pretpostavke za funkcioniranje
sustava. Izrađeni su dokumenti sustava kvalitete no nedostaje sustavna povezanost i strukturiranost
postupaka osiguravanja kvalitete kao i objavljivanja dokumenata, a dio postupaka još nije
formaliziran.
Preporuke za fazu naknadnog praćenja
 Revidirati, ažurirati i poboljšati ili izraditi te usvojiti nove dokumente SOK-a, sukladno smjernicama
ESG-a (redefinirati ulogu Povjerenstva i Odbora, redefinirati odgovornosti po svim indikatorima u
Strategiji i Priručniku, definirati način biranja sastava tijela Radne grupe za unutarnju prosudbu, u
sastav Radne grupe za unutarnju prosudbu uključiti studentskog predstavnika te razmotriti i
uključivanje predstavnika vanjskih dionika, formalno uključiti naknadno praćenja u postupak
unutarnje prosudbe, uključiti praćenje svih procedura čime bi se osigurala sljedivost dokumentacije)
 Politiku kvalitete razraditi i dodatno proširiti prema smjernicama ESG-a, standard 1.1., te objaviti kao
zaseban dokument
 Dokumente SOK-a datirati, potpisati i objaviti
 Unaprijediti informiranje svih dionika o sustavu osiguravanja kvalitete na Veleučilištu
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 Unutarnjom prosudbom obuhvatiti studente i vanjske dionike (predstavnike gospodarstva)
 Osigurati edukaciju članova Povjerenstva za kvalitetu i Radne skupine za unutarnju prosudbu
 Godišnji plan standardizirati i u njega uvrstiti sve obavezne elemente
 Unutarnjom prosudbom uvrstiti sve faze prosudbe (4. faza – naknadno praćenje)
 Uspostaviti udruženje bivših studenata (alumni udruženje) te poticati aktivnu ulogu alumni udruženja
u postupcima osiguravanja kvalitete na Veleučilištu
 Razmotriti uvođenje izlaznog anketiranja studenata o zadovoljstvu studiranjem na Veleučilištu
 Provesti anketu među svim studentima o pitanju jedinstvenog poslijepodnevnog turnusa pohađanja
nastave
 Izraditi Etički kodeks Veleučilišta
Analiza stanja nakon razdoblja naknadnog praćenja:


Izmjenama i dopunama pravilnika o sustavu za osiguravanje kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“ u
Gospiću od 27. svibnja 2014. prihvaćena je preporuka Povjerenstva za vanjsku prosudbu za
redefiniranjem uloge i naziva tijela SOK-a; zaključeno je da Odbori za kvalitetu na pojedinim
odjelima nemaju značajniju ulogu u sustavu te su zamijenjeni Radnim skupinama za pojedine
segmente sustava (praćenje ishoda učenja, izmjena studijskih programa, unutarnja prosudba SOKa, itd.), koje se osnivaju ovisno o potrebi i na određeni rok (do ispunjenja planiranih obaveza), a
uključuju i predstavnike studenata te vanjskih dionika. Dokument Izmjena i dopuna Pravilnika
objavljen je na mrežnim stranicama Veleučilišta.



Prema navodima iz Izvješća o fazi naknadnog praćenja, provedene su određene izmjene Priručnika
za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete (definiranje sastav Radne skupine za provedbu unutarnje
prosudbe, opis postupka unutarnje prosudbe, u koji je uključeno i naknadno praćenje), no revidirani
Priručnik još nije objavljen (ili nije dostupan) na mrežnim stranicama.



Dinamika provedbe unutarnje prosudbe u revidiranom je Priručniku definirana „Jednom u dvije
godine ili izvanredno po potrebi odnosno po odluci dekana (ovisno o plana AZVO o rasporedu
vanjskog vrednovanja)“



Strategija razvoja Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću revidirana je u lipnju 2014. te objavljena na
službenim mrežnim stranicama. Revizijom su se redefinirale odgovornosti po svim pokazateljima
praćenja strateških ciljeva



Na preporuku Povjerenstva za vanjsku prosudbu o potrebi praćenja svih procedura kako bi se
osigurala sljedivost dokumentacije, Veleučilište je tijekom faze naknadnog praćenja izradilo i
dostavilo dokument Plan rada Povjerenstva za osiguravanje kvalitete u 2014. godini, koji je
objavljen i na mrežnim stranicama. Tim su planom, osim aktivnosti za fazu naknadnog praćenja
vanjske prosudbe, obuhvaćene i redovne aktivnosti SOK-a na temelju Priručnika za osiguravanje i
unaprjeđenje kvalitete, uz definirane rokove izvršenja i odgovorne osobe.



Politika kvalitete je revidirana i usuglašena sa smjernicama ESG-a te kao zaseban dokument
objavljena na službenim mrežnim stranicama
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Na službenim mrežnim stranicama objavljeni su važeći datirani, usvojeni i potpisani dokumenti



SOK-a: Izvješće o provedenoj unutarnjoj prosudbi, Plan rada Povjerenstva za osiguravanje
kvalitete, Pravilnik, Izmjene i dopune Pravilnika, Priručnik, Politika kvalitete, Strategija razvoja
Veleučilišta
Na službenim mrežnim stranicama izrađen je poseban izbornik SOK-a, pod kojim su objavljene



informacije o sustavu, kontakt podaci, relevantna dokumentacija te analize provedenih anketa.
Izravno informiranje dionika o SOK-u osigurano je uključivanjem predstavnika nenastavnog osoblja,
studenata i vanjskih dionika u rad Povjerenstva za osiguravanje kvalitete
Prema navodima u Izvješću o fazi naknadnog praćenja, Dopunama i izmjenama Priručnika



redefiniran je postupak unutarnje prosudbe: u njega su uključeni i razgovori sa dionicima, a u
postupak je uvrštena i faza naknadnog praćenja (follow-up) te izvješćivanja po završetku te faze
(izvješće se dostavlja dekanu odnosno Stručnom vijeću).
Na preporuku Povjerenstva za vanjsku prosudbu da se osigura adekvatna edukacija za članove



Povjerenstva za kvalitetu te Radnu skupinu za unutarnju prosudbu, Veleučilište je poduzelo korake
ka edukaciji za interne auditore prema normi ISO 9001 (koja se prema planu trena uvrstiti u
Financijski plan Veleučilišta za 2015. godinu.
Alumni klub Veleučilišta osnovan je Odlukom od 5. veljače 2014. Statut Alumni kluba dostupan je na



službenim mrežnim stranicama. Provedeno je i prvo anketiranje alumnija, ankete su analizirane te
rezultati objavljeni na mrežnim stranicama i dostavljene Upravi i Stručnom vijeću Veleučilišta.


Revidirani Priručnik predviđa i anketiranje svih završenih studenata



Provedena je anketa o pitanju jedinstvenog poslijepodnevnog turnusa pohađanja nastave za sve
studente
Usvojen je Etički kodeks Veleučilišta (27. svibnja 2014.) te objavljen na mrežnim stranicama



Zaključak:
U razdoblju naknadnog praćenja Visoko učilište poduzelo značajna poboljšanja koja su
doprinijela poboljšanju analize učinkovitosti provedenih aktivnosti te njihovo transparentnoj
dostupnosti svim dionicima. Važan čimbenih funkcionalnosti sustava za osiguravanje kvalitete jest
provedba unutarnje prosudbe koja na Veleučilištu do sada nije provedena.
Razina razvijenosti: PRIJELAZ IZMEĐU POČETNE I RAZVIJENE

Preporuke za iduće razdoblje:
-

Organizirati i provesti unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete

-

Razmotriti adekvatnost postojeće dinamike provedbe unutarnje prosudbe („Jednom u dvije
godine ili izvanredno po potrebi odnosno po odluci dekana“); za sustav koji je u razvoju,
preporuka je unutarnju prosudbu – kao jedan od glavnih alata provjere funkcioniranja
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učinkovitosti SOK-a - provoditi na godišnjoj razini, kako bi postojala usklađenost s drugim
godišnjim planovima i izvješćima (izvješće o ostvarenje strateških ciljeva za tekuću godinu itd.).
-

Kontinuirano pratiti realizaciju strateških ciljeva te izrađivati i objavljivati godišnja izvješća

-

Objaviti revidirani Priručnik za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete na mrežnim stranicama
Veleučilišta (trenutno je dostupna verzija iz siječnja 2012. godine, http://www.velegsnikolatesla.hr/ostalo/od1.pdf)

-

Pratiti implementaciju Priručnika za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete

-

Premda edukacija za internog auditora prema normi ISO može biti od znatne koristi za
institucionalno upravljanje i vođenje uredskog poslovanja, ona nije uvjet za visoka učilišta koja
nemaju uveden sustav upravljanja kvalitetom, odnosno nisu certificirane za normu ISO 9001.
Edukacija članova tijela izravno odgovornih za sustav osiguravanja kvalitete prema Europskim
standardima i smjernicama (ESG) uključuje između ostalog aktivno praćenje tema iz područja
osiguravanja kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja, sudjelovanje na seminarima i
radionicama iz tog područja (uključujući i one u organizaciji AZVO-a) te odgovarajuće unutarnje
educiranje, odnosno prijenos znanja na razini Veleučilišta.

-

Preporučuje se redovito provoditi anketiranje svih završenih studenata, dobivene podatke
analizirati te koristiti u planiranju.

ESG 1.2. Odobravanje, praćenje i periodična vrednovanja programa i kvalifikacija
STANDARD:
Visoka učilišta trebala bi imati formalne mehanizme za odobravanje, periodična vrjednovanja i praćenje
svojih programa i kvalifikacija.
SMJERNICE:
Povjerenje studenata i drugih dionika u visoko obrazovanje lakše će se uspostaviti i održati djelotvornim
aktivnostima za osiguravanje kvalitete koje će osigurati da su programi dobro napravljeni, redovito
praćeni i periodično vrjednovani, što će osigurati njihovu trajnu relevantnost i ažurnost.
Od osiguravanja kvalitete programa i kvalifikacija očekuje se da sadržava:
- izradu i objavljivanje jasno iskazanih ishoda učenja
- posvećivanje osobite pozornosti nastavnom planu i programu te sadržaju programa
- posebne potrebe različitih oblika nastave (npr. redovita, izvanredna, učenje na daljinu, e-učenje) i vrsta
visokog
obrazovanja (npr. akademsko, stručno, profesionalno)
- dostupnost prikladnih izvora za učenje
- postupke formalnog odobrenja programa na razini tijela koje nije isto ono koje izvodi program
- praćenje napretka i uspjeha studenata
- redovita periodična vrjednovanja programa (uključujući vanjske recenzente/članove povjerenstava)
- redovite povratne informacije poslodavaca, predstavnika tržišta rada i drugih relevantnih organizacija
- sudjelovanje studenata u aktivnostima osiguravanja kvalitete.
Utvrđeno stanje u prethodnom izvješću
o

Veleučilište ima trajne dopusnice za obavljanje svih studijskih programa

o

Postoje formalni mehanizmi za odobravanje, praćenje i reviziju studijskih programa

o

Ishodi učenja su izrađeni za sve studijske programe
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o

Nedostaju dokazi da se mehanizmi praćenja i revizije programa provode redovito i sustavno

o

Dio studenata nije upoznat s pojmom i svrhom ishoda učenja

o

Iako ne postoji imperativ za obavljanje znanstvenog rada, Veleučilište pokazuje interes i na tom
području te ima istraživačke potencijale

o

Izrađena je Strategija stručno-istraživačkih aktivnosti

o

Izrađen je Godišnji plan stručno-istraživačkog rada (koji se realizira preko Centra za krš)

o

Postoje pozitivni napori u smjeru objavljivanja znanstveno-istraživačkih radova

o

Organizacija interdisciplinarne stručno-znanstvene konferencije

o

Izrađen e-baza podataka završnih radova studenata koja će krajem 2013. biti dostupna na
mrežnim stranicama Veleučilišta

o

Radi se na e-bazi stručnih radova nastavnog osoblja

o

Centar za krš je koristan izvor budućih projekata vezanih za stručno/znanstveno razvojne
aktivnosti na regionalnoj bazi (regionalni utjecaj – konferencija: tema je relevantna za razvoj
regije)
Povjerenstvo je donijelo sljedeći zaključak: Postoje formalni mehanizmi za odobravanje, praćenje

i periodičnu reviziju programa i stupnjeva obrazovanja, ali ne postoje dokazi o njihovoj redovitoj i
sustavnoj primjeni. Izrađeni su ishodi učenja za sva tri studijska programa. Studenti su uključeni u
neke aktivnosti sustava osiguravanja kvalitete studijskih programa, premda ne postoji povratna veza
između rezultata studentskih anketa o kvaliteti programa i korektivnih mjera. Zamjećuje se i da dio
studenata nije upoznat sa svrhom tog sustava.
Povjerenstvo prepoznaje napore Veleučilišta u smjeru znanstveno-istraživačkog rada.

Preporuke za fazu naknadnog praćenja
 Sve revizije i izmjene studijskih programa temeljiti na dokumentiranim analizama te ih
sustavno provoditi
 Uvesti sustavnu provjeru primjerenosti sadržaja studijskih programa i njegova praćenja
 Organizirati radionicu za nastavno osoblje o izradi i reviziji ishoda učenja
 Sustavno preispitivati i prema potrebi revidirati ishode učenja na razini kolegija
 U izradu i revizije studijskih programa preporuča se uključiti studente i vanjske dionike
 Koristiti se povratnim informacijama alumnija za procjenu primjerenosti studijskih programa
 Nastaviti u smjeru osnaživanja znanstveno-stručno-istraživačkog rada unutar Veleučilišta, ali
i s vanjskim institucijama i pojedincima, kako u Hrvatskoj, tako i šire
 Raditi na povezivanju istraživačkog rada i studijskih programa
 Uključiti studente u znanstveno-istraživački i stručni rad
 Dovršiti rad na e-bazama stručnih radova nastavnog osoblja i završnih radova studenata te
omogućiti pristup bazama putem službenih mrežnih stranica Veleučilišta
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Analiza stanja nakon razdoblja naknadnog praćenja:
 Veleučilište je 24. veljače 2014. usvojilo Pravilnik o provođenju periodične revizije i
unaprjeđivanju studijskih programa, prema kojemu nadležno Povjerenstvo (kojeg sačinjavaju
predstavnici svih dionika i koje se sastaje najmanje jednom godišnje) analizira primjerenost
studijskih programa i podnosi izvješće s preporukama za izmjenama i unaprjeđenjem
programa temeljem prikupljenih podataka, studentskih primjedbi, rezultata prolaznosti,
povratnih informacija od poslodavaca te inicijativa nastavnika. Istraživanje potreba
poslodavaca i lokalne zajednice Povjerenstvo provodi najmanje jednom svake dvije godine.
 Provedena je analiza silabusa za ak. god. 2013./14. u odnosu na prethodnu akademsku
godinu.
 Na službenim mrežnim stranicama ažurirana je baza podataka o završnim radovima
studenata od 2009. do 2014. godine (cjeloviti su radovi dostupni u knjižnici Veleučilišta).
 Na službenim mrežnim stranicama, pod izbornikom Nastavnici, dostupni su kontakt podaci,
obavijesti i nastavni materijali (putem sustava CARNet LOOMEN), raspored konzultacija te
popis znanstveno-stručnih radova svakog pojedinog nastavnika
Zaključak:
Tijekom faze naknadnog praćenja

proveden je dio poboljšanja koja su doprinijela

poboljšanju sustava kvalitete u pogledu odobrenja, praćenja i periodične revizije studijskih programa
i stupnjeva obrazovanja. Od posebnog je značaja usvajanje akata kojim se reguliraju postupci
izmjene i revizije studijskih programa. Određeni dio provedbe poboljšanja je još u tijeku te će se
ukupna ocjena učinkovitosti moći procijeniti po njihovom završetku
Razina razvijenosti: PRIJELAZ IZMEĐU POČETNE I RAZVIJENE
Preporuke za iduće razdoblje:
-

Nastaviti organizirati edukaciju nastavnog osoblja o izradi i reviziji ishoda učenja na razini
programa i kolegija; jednako tako preporuča se organizirati i radionice kao dodatnu pomoć u
izradi silabusa i ishoda učenja

-

Plan edukacije o ishodima učenja treba definirati tako da bude obavezan za sve nastavnike

-

Nastaviti s dobrom praksom redovitog analiziranja usklađenosti silabusa i izvedbenog plana
s ishodima učenja početkom svake akademske godine

-

Nastaviti u smjeru osnaživanja znanstveno-stručno-istraživačkog rada unutar Veleučilišta, ali
i s vanjskim institucijama i pojedincima, kako u Hrvatskoj, tako i šire

-

Raditi na povezivanju istraživačkog rada i studijskih programa

-

Uključiti studente u znanstveno-istraživački i stručni rad
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ESG 1.3. Ocjenjivanje studenata
STANDARD:
Studente bi trebalo ocjenjivati prema objavljenim kriterijima, pravilima i procedurama koje valja dosljedno
primjenjivati.
SMJERNICE:
Ocjenjivanje studenata jedan je od najvažnijih elemenata visokog obrazovanja. Rezultati ocjenjivanja
znatno utječu na njihove buduće karijere. Zato je važno ocjenjivanje provoditi profesionalno i uzimati u
obzir široko znanje o procesima testiranja i ispitivanja. Ocjenjivanje učilištu također daje vrijedne
informacije o djelotvornosti sustava poduke i potpore učenju.
Postupci za ocjenjivanje studenata trebaju:
- biti oblikovani tako da mjere postignuće planiranih ishoda učenja i drugih ciljeva programa
- biti primjereni svrsi, bilo dijagnostičkoj, formativnoj ili sumativnoj
- imati jasne i objavljene kriterije ocjenjivanja
- obavljati ih trebaju osobe koje razumiju ulogu ocjenjivanja u napredovanju studenata prema stjecanju
znanja i vještina vezanih uz njihovu buduću kvalifikaciju
- tamo gdje je moguće, ne oslanjati se na procjenu samo jednog ispitivača
- uzeti u obzir sve moguće posljedice pravila o ispitivanju
- imati jasna pravila o odsutnosti studenta, bolesti i drugim olakšavajućim okolnostima
- osigurati da se ocjenjivanja provode na siguran način, u skladu s objavljenim postupcima učilišta
- biti podložni administrativnim provjerama kako bi se osigurala ispravnost postupaka.
Utvrđeno stanje u prethodnom izvješću
o

Studenti su informirani o sustavu ocjenjivanja i upućeni u ECTS sustav bodovanja

o

Postoje silabusi za sve predmete i sastavni dio silabusa je sustav ocjenjivanja

o

Nije razvidno temelji li se sustav ocjenjivanja u potpunosti na ishodima učenja za sve kolegije

o

Studenti nisu informirani o žalbenom postupku

o

Veleučilište poduzima napore za uključivanje u program ERASMUS, pri čemu treba voditi brigu o
priznavanju prijenosa ECTS-a
Povjerenstvo je donijelo sljedeći zaključak: Utvrđeni su i objavljeni kriteriji vrednovanja i

ocjenjivanja studentskih postignuća. Uočena je potreba da se studenti ponovno upoznaju s kriterijima
ocjenjivanja, kao potreba za zaštitom identiteta studenata pri objavi rezultata ocjenjivanja. Potrebno je na
godišnjoj razini pratiti njihovu dosljednu primjenu.

Preporuke za fazu naknadnog praćenja
 U Pravilnik o studiranju unijeti jasne smjernice kojima se transparentno definiraju kriteriji ocjenjivanja
za sve nastavne kolegije (povezanost s ishodima učenja, ECTS sustavom bodovanja)
 Informirati studente o postupku žalbe
 Osigurati ujednačenost uvjeta ocjenjivanja
 Studente i u izravnom kontaktu na nastavi trajno upoznavati s kriterijima i metodama vrednovanja i
ocjenjivanja ishoda učenja
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Analiza stanja nakon razdoblja naknadnog praćenja:
 Načini i metode ocjenjivanja javno su objavljeni u silabusima kolegija , također, u Pravilniku o
studiranju navedene su odredbe o ocjenjivanju, stoga nisu rađene dodatne izmjene i dopune
Pravilnika.
 Studenti su dodatno informirani o postupku žalbe na način da je preslika o tom postupku
stavljena na oglasnu ploču Veleučilišta.
Zaključak:
Prepoznate su aktivnosti na unapređenju kvalitete po ESG standardu 1.3., no nužno je raditi
na daljnjoj primjeni. Važno je uzeti u obzir stavove studenata iskomunicirane kroz studentske ankete.

Razina razvijenosti: RAZVIJENA FAZA
Preporuke za iduće razdoblje:
-

Uspješnost studenata treba jasno definirati te sustavno pratiti i redovito analizirati prolaznost po
studijskim programima i godinama studija

-

Kontinuirano poboljšavati procedure ocjenjivanja u skladu s ishodima učenja, temeljem sustavnog
praćenja i redovite analize procesa

-

Pratiti stavove i iskustva studenata kroz studentske ankete

ESG 1.4 Osiguravanje kvalitete nastavnika
STANDARD:
Visoka učilišta trebala bi imati metode za provjeru kvalificiranosti i stručnosti nastavnog osoblja. Te bi
metode trebale biti dostupne onima koji obavljaju vanjske preglede te komentirane u izvješćima.
SMJERNICE:
Nastavnici su najvažniji obrazovni resurs dostupan većini studenata. Stoga je važno da
nastavnici potpuno znaju i razumiju predmet koji podučavaju, da raspolažu svim potrebnim vještinama i
iskustvom za učinkovito prenošenje svojega znanja studentima u različitim nastavnim kontekstima, te da
dobivaju povratne informacije o svojem radu. Pri zapošljavanju i angažiranju novog osoblja učilišta
moraju osigurati da novi nastavnici imaju barem minimalnu razinu potrebnih kompetencija. Nastavnicima
se mora omogućiti razvoj i unaprjeđenje u struci te ih poticati da cijene svoje vještine. Lošim
nastavnicima učilišta trebaju dati mogućnost da poprave svoje vještine do prihvatljive razine, i osigurati
načine da ih udalje s nastavnih dužnosti ako nastave biti vidljivo nedjelotvorni.

Utvrđeno stanje u prethodnom izvješću
o

Osiguran je minimalan broj nastavnog osoblja

o

Formalna se provjera osiguravanja kvalitete nastavnog osoblja provodi tijekom izbora u zvanja, u
skladu s nacionalnom zakonskom regulativom

o

Nastavno osoblje je dostupno studentima
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o

Studenti iskazuju zadovoljstvo nastavnim osobljem

o

Postoje planovi za pokretanje programa cjeloživotnog učenja u suradnji sa županijom

o

Zajednički projekti sa županijom i gradom Gospićem

o

Osiguravaju se sredstva za stručno usavršavanje nastavnog osoblja (pokrivanje troškova
poslijediplomskih studija, sudjelovanje na stručnim skupovima itd.), premda ne postoji sustavan
plan usavršavanja nastavnog osoblja radi poboljšanja nastavničkih kompetencija

o

Redovito se provodi anketiranje studenata o kvaliteti nastave (kvaliteta izvođenja nastave i
procjena nastavnog kolegija) te se po provedenoj anketi izrađuje izvještaj za protekli semestar

o

O rezultatima ankete informira se na Stručnom vijeću

o

Prepoznat je doprinos regionalnom razvoju: Prometni odjel – projekt „Nikola Tesla solarne oaze“
(stručna potpora, savjetodavna uloga Veleučilište); planovi za uspostavu mreže studentskih
poduzetničkih inkubatora (nositelj HAMAG, udruga Zrinski), temeljna intencija – savjetodavno
tijelo

o

Povezanost nastavnih procesa s gospodarstvom je široka i intenzivna. Nastavnici imaju
mogućnost znanstvenog i stručnog usavršavanja na što ih se potiče i stimulira.

o

Studenti nisu informirani o rezultatima studentske ankete

o

Ne provode se dodatni oblici vrednovanja kvalitete nastave (npr. peer review, samovrednovanje)

o

Mobilnost nastavnog osoblja nije uspostavljena

o

Nastavno osoblje koje nije završilo nastavni smjer nema dodatnu edukaciju iz metodike
poučavanja
Povjerenstvo je donijelo sljedeći zaključak: Provodi se vrednovanje kvalitete nastavnog rada i

nastavnici na temelju uvida u rezultate analiziraju i poboljšavaju nastavu. Ne primjenjuju se raznovrsne
metode procjene kvalitete nastavničkog rada (primjerice, izlazne ankete završenih studenata, peer
review, samovrednovanje). Mehanizmi koji omogućuju stručno i znanstveno usavršavanje nastavnog
osoblja djelomično se primjenjuju.
Preporuke za fazu naknadnog praćenja
 Informirati sve dionike sustava , a naročito studente, o kumulativnim rezultatima studentske ankete
 Razmotriti primjenu dodatnih načina vrednovanja kvalitete izvođenja nastave (peer review,
samovrednovanje)
 Izraditi plan usavršavanja nastavnog osoblja te sustavno vrednovati provedene edukacije
 Uključiti vanjske dionike u postupke osiguravanja kvalitete nastavnog rada
 Promicati i poticati dolaznu i odlaznu mobilnost nastavnog osoblja
 Razmotriti uvođenje sustavnog pedagoško-andragoškog usavršavanja nastavnog osoblja , pogotovo
za nastavnike koje su lošije ocijenjeni studentskim anketama
 Napraviti analizu o načinu izvedbe nastave po izvedbenim planovima, s naglaskom na Upravni studij
u Otočcu zbog dislociranosti studija
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 Budući da je ustanova Veleučilište koje nudi stručne studije, preporuča se veća usmjerenost na
stručnu suradnju s gospodarstvom i javnim sektorom u regiji i šire, te poticanje aktivnosti vezanih uz
sudjelovanje u zajedničkim projektima (usluge, ekspertize, istraživanja, izrada stručnih elaborata itd.)

Analiza stanja nakon razdoblja naknadnog praćenja:


U revidiranom Priručniku za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete predviđena je samoevaluacija onih
nastavnika koje su studenti u studentskim anketama ocijenili prosječnom ocjenom manjom od 3.0. U
samoevaluacijskom upitniku, koji se ispunjava na zahtjev prodekana za nastavu, od nastavnika se
očekuje i izrada prijedloga za poboljšanje nastave.



Kontinuirano se radi na povećanju broja partnerstva sa stranim (srodnim) institucijama



Vezano uz preporuku Povjerenstva za poticanjem dolazne i odlazne mobilnosti nastavnog osoblja,
Veleučilište je u svibnju 2014. predalo zahtjev za Erasmus+ poveljom



Pitanje sustavnog pedagoško-andragoškog usavršavanja nastavnog osoblja raspravljano je na
sjednici Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Veleučilišta u svibnju te je usvojen zaključak da zbog visoke prosječne ocjene nastavnika u studentskim anketama – za takvom edukacijom zasad
nema potrebe.



Provedena je analiza načina izvedbe nastave po izvedbenim planovima za ak. god. 2013./14.
Rezultati analize pokazuju da se nastava iz svih kolegija i na svim odjelima (osim jednog kolegija na
Upravnom odjelu) izvodila uživo.
Zaključak:
Tijekom razdoblja naknadnog praćenja pokrenute su planirane aktivnosti te je vidljiv početak
ostvarivanja ciljeva bitnih za kvalitetu Veleučilišta. Analiza provedenih studentskih anketa vezanih uz
nastavu u zimskom semestru ukazala je na segmenete nastave u kojima je moguće učiniti dodatna
poboljšanja. Izuzetno je pozitivno da su izvještaji studentskih anketa objavljeni na mrežnoj stranici
Veleučilišta. Na taj način svi dionici, sadašnji i budući, mogu dobiti dodatne informacije o kvaliteti
nastave. U područjima evaluacije, samoevaluacije, plana usavršavanja i poticanja mobilnosti
nastavnog i nenastavnog osoblja postoji plan aktivnosti te su svakako učinjeni prvi, ali značajni
koraci u postizanju bolje kvalitete .
Razina razvijenosti: PRIJELAZ IZMEĐU POČETNE I RAZVIJENE
Preporuke za iduće razdoblje:

-

Povjerenstvo za vanjsku prosudbu uvažava zaključak Veleučilišta da u ovome trenutku nema
potrebe za sustavnim pedagoško-andragoškim usavršavanjem nastavnog osoblja, no bez obzira na
to, Veleučilištu se preporučuje definiranje mehanizma usavršavanja nastavničkih kompetencija, ne
samo za eventualni pad prosječne ocjene nastavnika u budućnosti, već i za potrebe trenutnih i
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budućih mlađih nastavnika i suradnika u nastavi kojima možda nedostaje iskustvo rada na visokom
učilištu.
-

Sustavno pratiti i ocjenjivati kvalitetu stručnog i istraživačkog rada nastavnog osoblja

-

Sustavno poticati mobilnost nastavnog osoblja putem programa Erasmus i drugih inicijativa,
kontinuirano ocjenjivati i analizirati učinkovitost takve mobilnosti te njezin doprinos nastavnom
procesu

-

Redovito analizirati nastavno opterećenje za sve nastavnike, na svim studijskim programima

-

Preporučuje se organizirati ad hoc radionice za nastavno i i nenastavno osoblje na kojima bi se
stjecalo znanje vezano uz aktualne sadržaje/potrebe Veleučilišta, a sukladno procjeni nastavnika i
voditelja studija

-

Zbog značaja institucije i u svrhu razvoja u regiji preporučuje se veća usmjerenost na stručnu
suradnju s gospodarstvom i javnim sektorom u regiji i šire te poticanje aktivnosti vezanih uz
sudjelovanje u zajedničkim projektima (usluge, ekspertize, istraživanja, izrada stručnih elaborata
itd.)

ESG 1.5. Resursi za učenje i potporu studentima
STANDARD:
Visoka učilišta trebaju osigurati prikladne i potrebne obrazovne resurse za svaki ponuđeni program.
SMJERNICE:
Uz svoje nastavnike, studenti se oslanjaju i na razne druge resurse koji će im pomoći u učenju.
Resursi variraju od fizičkih, kao što su knjižnice ili računalna oprema, do ljudske potpore u obliku tutora,
savjetnika i drugih savjetodavaca. Obrazovni resursi i drugi načini pomoći trebaju biti lako dostupni
studentima, napravljeni tako da udovoljavaju njihovim potrebama i otvoreni za povratne informacije onih
koji se njima koriste. Učilišta trebaju redovito pratiti, pregledavati i poboljšavati djelotvornost sustava
pomoći svojim studentima.

Utvrđeno stanje u prethodnom izvješću
o

Skora uspostava formalnih oblika suradnje vezanih uz osiguravanje studentske prakse s partnerima
u regiji

o

Studentima je omogućeno plaćanje školarina u ratama

o

Omogućen je sustav povoljnog kreditiranja studentima slabijeg imovinskog stanja

o

Osigurava se stručno usavršavanje administrativno-tehničkog osoblja

o

Studenti nisu informirani o radu i aktivnostima Studentskog zbora i slabo su informirani o svojim
studentskim predstavnicima

o

Knjižni fond u Otočcu je nedostatan

o

Prehrana za studente u Otočcu nije osigurana

o

Studentska anketa ne obuhvaća rad stručnih službi niti resurse za učenje i potporu studentima

o

Alumni udruženje nije organizirano i uspostavljeno
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o

Nije uspostavljen sustav mentorstva/tutorstva
Povjerenstvo je donijelo sljedeći zaključak: Veleučilište djelomično osigurava resurse za učenje i
potporu studentima. Resursi vezani za studentski standard zadovoljavaju potrebe studenata u
Gospiću, ali su nedostatni na Upravnom studiju u Otočcu.

Preporuke za fazu naknadnog praćenja
 Ustrajati u naporima da se osigura prehrana za studente Upravnog studija u Otočcu
 Kontinuirano utjecati svojim ugledom na nadležna tijela u pogledu osiguravanja boljeg standarda
svim studentima Veleučilišta
 Informirati studente o radu Studentskog zbora i intenzivirati komunikaciju između Studentskog zbora
i studenata u smislu prenošenja informacija sa Stručnih vijeća
 Osigurati veću vidljivost rada Studentskog zbora
 Osigurati veću transparentnost u odabiru članova Studentskog zbora
 Nužno je nastaviti napore u svrhu unapređivanja fonda knjižnice
 Uspostaviti alumni-udruženje
 Nastaviti s aktivnostima formaliziranja suradnje u vidu ostvarivanja studentske prakse
 Ustrajati u naporima za uspostavljanje međunarodne razmjene studenata (odlazna i dolazna
mobilnost)
 Ustrajati u naporima da se omogući pristup relevantnim e-bazama (časopisi)
 Razmotriti mogućnost uvođenja mentorskog/tutorskog sustava
 Osigurati dovoljan broj anketiranih studenata radi relevantnosti analize
 U analizama studentskih anketa osim broja anketa navesti i ukupan broj studenata za kolegij/studij
 Poticati suradnju i realizaciju međunarodnih projekata (IPA).

Analiza stanja nakon razdoblja naknadnog praćenja:
 Održano je nekoliko radnih sastanaka s ugostiteljskim objektima na području grada Otočca
na temu mogućnosti osiguravanja studentske prehrane, no pitanje još nije riješeno.
 Na službenim mrežnim stranicama Veleučilišta postavljen je izbornik Studentski zbor pod
kojim se objavljuju relevantne informacije, dokumenti i kontakti predstavnika Studentskog
zbora.
 Učinjeni su vidljivi pomaci u svrhu postizanja transparentnosti u svim segmentima rada
Studentskog zbora
 Izrađen je Plan nabave literature za fond knjižnice, sukladno najavi iz Izvješća o realizaciji
plana poboljšanja kvalitete u fazi naknadnog praćenja, nabava literature obavlja se prema
spomenutom planu
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 U svrhu uspostavljanja međunarodne studentske razmjene, predan je zahtjev za Erasmus
povelju za visoko obrazovanje te su potpisani sporazumi o suradnji s nekoliko srodnih
institucija u inozemstvu
 Na mrežnoj stranici Veleučilišta istaknut je pristup relevantnim e-bazama (Hrčak, Springer
Link, Scinese Direct, Wiley online library, Centar za online baze podataka)
 Poduzeti su prvi koraci u razmatranju uvođenja mentorskog/tutorskog sustava
 Provođene su anonimne ankete među studentima u svrhu poboljšanja kvalitete
 Učinjeni su prvi koraci u svrhu razvoja znanstveno-stručnog rada na Veleučilištu.
Zaključak:
Tijekom razdoblja naknadnog praćenja pokrenute su planirane aktivnosti te su ostvareni ciljevi u
svrhu poboljšanja resursa za učenje i potporu studentima. Razvidno je da su učinjeni prvi koraci u
smjeru osiguravanja studentske prehrane svim studentima Veleučilišta, a za pretpostaviti je da će
Veleučilište u nadolazećem razdoblju uložiti dodatne napore u ostvarivanju tog cilja. Za ostvarivanje
svih ostalih preporuka vezano uz ESG standard 1.5. potrebno je dodatno vremena te dodatni napori
u tom smjeru.
Razina razvijenosti: PRIJELAZ IZ POČETNE U RAZVIJENU FAZU
Preporuke za iduće razdoblje:
-

Trajno ustrajati u naporima da se studentima Upravnog studija u Otočcu osigura prehrana u
Otočcu.

-

Definirati dugoročni plan unapređenja studentskog standarda na razini cijelog Veleučilišta te
ustrajati u komunikaciji s jedinicama lokalne samouprave oko ovoga pitanja

-

Studentskom anketom obuhvatiti i rad stručnih službi

-

Sustavom osiguravanja kvalitete obuhvatiti i redovnu provjeru resursa za učenje i potporu
studentima

-

Razmotriti mogućnosti uspostave nekog oblika karijernog savjetovanja studenata

-

U okviru financijskih mogućnosti kontinuirano povećavati resurse za učenje

ESG 1.6 Informacijski sustavi
STANDARD:
Visoka učilišta trebaju prikupljati, analizirati i koristiti relevantne informacije radi djelotvornog
upravljanja svojim studijskim programima i drugim aktivnostima.
SMJERNICE:
Samoosviještenost visokih učilišta polazna je točka za učinkovito osiguravanje kvalitete. Važno je
da učilišta raspolažu metodama za prikupljanje i analizu informacija o svojim aktivnostima. Bez

Stranica 37 od 46

toga, učilišta neće znati što rade dobro, a na što je potrebno obratiti pozornost, a neće biti upoznata
ni s rezultatima inovativnih aktivnosti.
Sustavi informiranja vezani uz kvalitetu, potrebni pojedinim učilištima, donekle će ovisiti o lokalnim
uvjetima, no moraju uključivati barem sljedeće:
- napredovanje studenata i prolaznost
- zapošljivost diplomanata
- zadovoljstvo studenata programima
- djelotvornost nastavnika
- profil studentske populacije
- dostupne obrazovne resurse i njihovu cijenu
- ključne pokazatelje uspjeha učilišta.
Također, korisno je i da se učilišta uspoređuju s drugim sličnim učilištima u Europskom prostoru
visokog obrazovanja, a i šire. To će im omogućiti da povećaju svijest o vlastitom djelovanju i da
pronađu načine za njegovo poboljšanje.

Utvrđeno stanje u prethodnom izvješću
o

Na sjednicama Stručnog vijeća predstavnici se informiraju o svim važnim zaključcima (npr. o
rezultatima studentskih anketa)

o

Skupljaju se informacije o prolaznosti studenata i zapošljivosti završenih studenata

o

Nije uspostavljena informatička platforma za prikupljanje i razmjenu podataka unutar
Veleučilišta (intranet)

o

Nije uspostavljen ISVU sustav

o

Informacije se nesustavno prikupljaju i koriste se za poboljšanje SOK-a.

Povjerenstvo je donijelo sljedeći zaključak: Na Veleučilištu postoji svijest o važnosti uspostave
sustava osiguravanja kvalitete, ali se o rezultatima postupaka SOK-a ne obavještavaju u dovoljnoj mjeri
svi dionici.
Preporuke za fazu naknadnog praćenja
 Informirati sve dionike Veleučilišta o važnosti sustava kvalitete te o rezultatima provedenih
postupaka i analiza
 Informacije koristiti za procese planiranja i kontinuirano poboljšanje sustava osiguravanja kvalitete
 Razmotriti uvođenje intraneta kao platforme za prikupljanje i razmjenu podataka SOK-a
 Dovršiti implementaciju ISVU sustava
 Provesti edukaciju svih dionika o ISVU sustavu
 Razmotriti mogućnosti razvoja e-learninga
 Informacije o prolaznosti studenata i zapošljivosti završenih studenata sustavno koristiti u budućim
planiranjima aktivnosti
 Prikupljati informacije o zapošljivosti završenosti studenata i iz drugih izvora osim HZZ-a (npr. alumni
udruženja, poslodavaca u regiji, itd.) i te informacije objavljivati
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 Analizirati uzroke značajnog drop-outa te sukladno tome ustrojiti modele nadoknade kompetencija
upisanih studenata
Analiza stanja nakon razdoblja naknadnog praćenja:
 Na službenim mrežnim stranicama postavljen je izbornik Sustav za osiguravanje kvalitete pod kojim
se nalaze relevantne informacije vezane uz SOK, podaci o članovima Povjerenstva, analize
studentskih anketa te dokumentacija sustava.
 ISVU sustav implementiran je prema planu; evidencija studenata i ispitna evidencija za studente koji
su upisali 1. godinu studija ak.god. 2013./2014. vodi se kroz ISVU sustav. Provedena je edukacija
svih djelatnica evidencije studija o ISVU sustavu.
 Kao uzrok visoke stope odustajanja od studija navedeno je slabije predznanje iz općih predmeta
onih studenata koji dolaze iz strukovnih škola. Usvojen je model organiziranja dodatnih konzultacija
iz svih kolegija.
Zaključak:
Sukladno Izvješću o realizaciji plana poboljšanja u fazi naknadnog praćenja vidljivi su napori u
svrhu poboljšanja transparentnosti u razmjeni informacija. Očekuje se da će se u nadolazećem
razdoblju uložiti dodatan trud u svrhu postizanja svih zadanih ciljeva.
Razina razvijenosti: PRIJELAZ IZMEĐU POČETNE I RAZVIJENE
Preporuke za iduće razdoblje:


Dovršiti implementaciju intraneta Veleučilišta kao informacijske platforme SOK-a



Osigurati transparentnost relevantnih informacija unutarnjim i vanjskim dionicima (prolaznost,
zapošljivost, itd.).



Informacije prikupljene aktivnostima sustava za osiguravanje kvalitete i provedenim anketama
kontinuirano koristiti za planiranje i poboljšanja sustava te cjelokupnog rada Veleučilišta.



Redovno pratiti učinkovitost modela dodatnih konzultacija za studente koji dolaze iz strukovnih škola
i/ili imaju slabije predznanje iz općih predmeta (što je identificirano kao glavni uzrok odustajanja od
studija) te po potrebi modificirati model. Redovito pratiti prolaznost i stopu odustajanja od studija.
Analize koristiti u eventualnim budućim revizijama upisnih kriterija i/ili studijskih programa.
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ESG 1.7. Informiranje javnosti
STANDARD:
Visoka učilišta trebaju redovito objavljivati ažurne, nepristrane i objektivne informacije (i kvalitativne i
kvantitativne) o svojim programima i kvalifikacijama.
SMJERNICE:
U ostvarenju svoje javne uloge, visoka su učilišta dužna objavljivati informacije o programima koje
nude, o planiranim ishodima učenja tih programa, o kvalifikacijama koje dodjeljuju, o nastavi, o
postupcima učenja i ocjenjivanja kojima se koriste, te o mogućnostima učenja dostupnim
studentima. Objavljene informacije mogu sadržavati stajališta i radna mjesta bivših studenata te
profil trenutačne studentske populacije. Te informacije moraju biti točne, nepristrane, objektivne i
lako dostupne te se ne smiju koristiti samo kao prigoda za marketing. Učilište treba na nepristran i
objektivan način potvrditi je li ispunilo vlastita očekivanja.
Utvrđeno stanje u prethodnom izvješću
o

Veleučilište uglavnom objavljuje relevantne informacije koje pruža na svojim mrežnim
stranicama (informacije o studijskim programima, sustavu ocjenjivanja, osnovnim propisima)

o

Veleučilište je prepoznato u regiji i pozitivno percipirano od strane jedinica lokalne uprave i
samouprave, predstavnika gospodarstva i relevantnih strukovnih udruženja
Povjerenstvo je donijelo sljedeći zaključak: Postoje resursi i motiviranost za unapređenje sustava

javnog informiranja. Mrežne su stranice glavni izvor informacija te se trebaju redovito vrednovati,
ažurirati i poboljšavati.
Preporuke za fazu naknadnog praćenja
 Izraditi katalog informacija o studijima
 Organizirati „Dane otvorenih vrata“ i na taj način informirati potencijalne studente o Veleučilištu
 Javno objavljivati podatke o uspješnosti studiranja, trajanju studija i zapošljivosti završenih studenata
Veleučilišta za buduće studente te informacije o mogućnostima nastavka obrazovanja
 Nastaviti objavljivati relevantne podatke i javnost informirati o aktivnostima Veleučilišta
 Redovito ažurirati mrežne stranice Veleučilišta te ujednačiti hrvatsku i englesku verziju mrežnih
stranica

Analiza stanja nakon razdoblja naknadnog praćenja:
 Izrađen je Katalog informacija zajedno sa svim pripadajućim dokumentima
 Predviđena je organizacija Dana otvorenih vrata u siječnju ili veljači 2015. godine
 Na mrežnoj stranici su dostupni podaci o zapošljavanju završnih studenta
 Kontinuirano se objavljuju informacije na mrežnim stranicama Veleučilišta
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Zaključak:
Postignuta unapređenja kvalitete pristupa informacijama opravdavaju povećanje ocjene razine
razvijenosti nakon faze naknadnog praćenja.
Razina razvijenosti: RAZVIJENA FAZA
Preporuke za iduće razdoblje:
-

Dovršiti izradu engleske inačice službenih mrežnih stranica Veleučilišta.

-

Redovno ažurirati hrvatsku i englesku inačicu mrežnih stranica Veleučilišta.
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4. Završna vanjska prosudba o stupnju razvijenosti sustava osiguravanja
kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću

Povjerenstvo za vanjsku prosudbu sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“

u

Gospiću utvrdilo je da je Visoko učilište tijekom razdoblja naknadnog praćenja poduzelo niz aktivnosti
kojima je poboljšalo funkcionalnost i učinkovitost ustrojenog sustava osiguravanja kvalitete.
Povjerenstvo je u ovom Završnom izvješću dostavilo i preporuke za iduće razdoblje, kako bi se
osigurala implementacija uspostavljenih mehanizama osiguravanja kvalitete, neprekidno poboljšavanje
sustava, a samim time i kvalitete svih aktivnosti.
Na temelju analize sveukupno dostavljene dokumentacije, kao i one dostupne na mrežnim
stranicama Veleučilišta, razgovora s glavnim dionicima sustava osiguravanja i unapređivanja kvalitete,
dokaza prikupljenih tijekom posjeta Veleučilištu te analize napretka ostvarenog u fazi naknadnog
praćenja, Povjerenstvo procjenjuje da je sustav osiguravanja kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“

u

Gospiću u fazi naknadnog praćenja napravio iskorak u svom razvoju te da se nalazi na prijelazu između
početne i razvijene faze.
Povjerenstvo očekuje da će se u idućem razdoblju sustav kontinuirano unapređivati te pridonositi
poboljšanju aktivnosti Veleučilišta u svim segmentima njegova djelovanja.

Prijedlog Povjerenstva za vanjsku prosudbu sustava osiguravanja kvalitete:
Povjerenstvo predlaže Agenciji za znanost i visoko obrazovanje da se postupak vanjske
prosudbe sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću ponovno provede nakon
18 mjeseci od datuma prihvaćanja ovog izvješća.

U Zagrebu, rujan 2014. g.
Predsjednik Povjerenstva

dr. sc. Sergij Gabršček
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5. Prilozi
5.1.

Tablični prikaz vanjske prosudbe prema Kriterijima za prosudbu stupnja
razvijenosti sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta u Republici
Hrvatskoj i Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u
Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG)
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ESG- standardi

Početna faza

Pripremna faza

Razvijena faza

1.1. Politika, misija, vizija,

Politika, misija, vizija, opća strategija u

Politika, misija, vizija, opća strategija izrađene

Osiguravanje

opća strategija visokog

fazi su pripreme i izrade.

su, prihvaćene i objavljene.

aktivnosti

učilišta/podstrategije;
Ciljevi, cjelokupna organizacija
i unutarnja povezanost
sustava osiguravanja kvalitete;
Dokumentacija - uključujući

Ustrojava

se

sustav

osiguravanja

kvalitete.
nije

osiguravanja

izradilo

kvalitete

postupke
za

svoje

visokog

pokriva

učilišta

i

mnoge
postupci

osiguravanja kvalitete čine konzistentan

Ustrojen je sustav osiguravanja kvalitete.

sustav koji se učinkovito poboljšava na

Postoje postupci osiguravanja kvalitete za

Učilište

kvalitete

Napredna faza
Osiguravanje

kvalitete

pokriva

sve

aktivnosti visokog učilišta.
Sustav se učinkovito poboljšava na temelju
rezultata unutarnje i vanjske prosudbe.

temelju rezultata unutarnje prosudbe.

neke aktivnosti, ali nisu sustavno strukturirani
ni međusobno povezani.

Svi dokumenti sustava su objavljeni.

aktivnosti.

politiku kvalitete, postupke i
odgovornosti svih dionika
objavljeni su.
1.2. Odobravanje,

Ne

postoje

za

Postoje formalni mehanizmi za odobravanje,

Mehanizmi za odobravanje, promatranje i

Redovito se prikupljaju povratne informacije

promatranje i periodična

odobravanje, promatranje i periodičnu

promatranje i periodičnu reviziju programa i

periodičnu reviziju programa i stupnjeva

svih dionika te koriste za poboljšanje

revizija studijskih programa

reviziju

stupnjeva obrazovanja koji se djelomice

obrazovanja primjenjuju se u cijelosti.

sustava osiguravanja kvalitete (poboljšanje

i stupnjeva obrazovanja

obrazovanja.

primjenjuju.

Ishodi učenja su revidirani i prema potrebi

procesa

Nisu izrađeni ishodi učenja za sve

Izrađeni su ishodi učenja za sve studijske

poboljšani.

periodične revizije programa i stupnjeva

studijske programe.

programe.

Osigurana su odgovarajuća sredstva za

obrazovanja).

veći dio planiranih aktivnosti.

Osigurana su odgovarajuća sredstva za

Studenti i drugi dionici uključeni su u

sve aktivnosti.

Osiguran

formalni

mehanizmi

programa

je

minimum

i

stupnjeva

resursa

za

poučavanje i učenje.
Studenti i drugi dionici nisu uključeni u

Resursi su djelomice osigurani.
Studenti

su

uključeni

u

aktivnosti

osiguravanja kvalitete.

odobravanja,

promatranja

i

aktivnosti osiguravanja kvalitete.

aktivnosti osiguravanja kvalitete.
Ne prikupljaju se povratne informacije.
1.3. Ocjenjivanje studenata

Ne postoje objavljeni kriteriji, pravila i

Postoje

za

Kriteriji, pravila i postupci za ocjenjivanje

U skladu s kurikulumom i ishodima učenja

postupci za ocjenjivanje ishoda učenja

ocjenjivanje ishoda učenja studenata, ali su

ishoda učenja studenata dosljedno se

trajno

studenata.

studentima samo djelomice dostupni i ne

primjenjuju, objavljeni su i studenti su s

ocjenjivanja ishoda učenja.

primjenjuju se dosljedno.

njima upoznati.

kriteriji,

pravila

i

postupci

se

poboljšavaju

procedure
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ESG- standardi

Početna faza

Pripremna faza

Razvijena faza

Napredna faza

1.4. Osiguravanje kvalitete

Osiguran je minimalan broj nastavnog

Vještina prijenosa znanja na studente i

Vještina prijenosa znanja na studente i

nastavnog osoblja, njegova

osoblja s odgovarajućom znanstvenom,

učinkovitost poučavanja vrednuju se samo

učinkovitost poučavanja istodobno se

učinkovitosti procesa poučavanja koriste se

studentskim anketama.

vrednuju različitim metodama.

za poboljšanje kompetencija nastavnog

Mehanizmi koji omogućuju stručno i

osoblja. Rezultati znanstvenih istraživanja u

znanstveno

području

interakcija.
Utjecaj na društvo znanja te
doprinos regionalnom
razvoju.

nastavnom
skladu

sa

i stručnom kvalifikacijom u
standardima

opterećenja

nastavnog osoblja.

Nesustavna

provedba

usavršavanja

nastavnog osoblja.

Nastavno osoblje nije aktivno uključeno u
regionalni razvoj.

Nastavno

osoblje

utječe

djelomice

na

regionalni razvoj.

osoblja

usavršavanje

djelomice

nastavnog

se

primjenjuju.

Prikupljene povratne informacije o kvaliteti i

poučavanja

uključeni

su

u

sustavno organiziran proces poučavanja

Nastavno osoblje aktivno utječe na

nastavnog osoblja.

regionalni razvoj.

Nastavno

osoblje

znatno

utječe

na

regionalni razvoj.
1.5. Resursi za učenje i
potporu studentima

Sustav osiguravanja kvalitete provjerava

Resursi potrebni studentima za učenje

Visoka

provjerava resurse potrebne za potporu

postojeće resurse za učenje koji su djelomice

dostupni

poboljšavaju

studentima.

dostupni i primjereni za svaki ponuđeni

ponuđeni studijski program.

studentima za svaki ponuđeni studijski

studijski program.

Resursi vezani uz studentski standard u

program. Resursi vezani uz studentski

većoj

standard potpuno zadovoljavaju potrebe

Sustav

osiguravanja

kvalitete

ne

Resursi vezani uz studentski standard
zadovoljavaju minimum.

Resursi vezani uz studentski

standard

informacijama sustava
osiguravanja kvalitete

Sustav osiguravanja kvalitete ne pruža ni
unutarnjim

ni

vanjskim

dionicima

informacije o sustavu i visokom učilištu.

Informacije
obrađuju

se
te

nesustavno
su

prikupljaju

djelomice

mjeri

i

dostupne

unutarnjim i vanjskim dionicima.
Informacije se nesustavno koriste u procesu
i

kontinuiranog

primjereni

zadovoljavaju

za

svaki

potrebe

učilišta

sustavno
resurse

za

prate

i

potporu

studenata.

Relevantne informacije dostupne

su

Sustav osiguravanja kvalitete u cijelosti je

svim dionicima i uglavnom se koriste za

jasan i dostupan javnosti. Informacije se

procese

sustavno i ciljano razmjenjuju među svim

planiranja

poboljšavanja
planiranja

i

studenata.

djelomice zadovoljavaju potrebe studenata.

1.6. Važnost i pristup

su

i

kontinuiranog

sustava

osiguravanja

dionicima/ dijelovima visokog učilišta.

kvalitete.

poboljšavanja

Relevantne informacije temelj su procesa

sustava osiguravanja kvalitete.

planiranja

i kontinuiranog poboljšavanja

sustava osiguravanja kvalitete.
1.7. Javno informiranje

Učilišta djelomice objavljuju relevantne i

Učilišta uglavnom objavljuju relevantne i

Učilišta redovito objavljuju relevantne i

nepristrane informacije o programima i

nepristrane informacije o programima i

nepristrane informacije o programima i

nepristrane informacije o programima i

stupnjevima obrazovanja koje pružaju.

stupnjevima obrazovanja koje pružaju.

stupnjevima obrazovanja koje pružaju.

stupnjevima obrazovanja koje pružaju.

Učilišta

ne

objavljuju

relevantne

i
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Uvod:

VeleudiliSte ,,Nikola Tesla" u Gospiiu, u 20L3. godini, bilo je predmet vanjske neovisne
periodiine prosudbe sustava osiguravanja kvalitete obuhvaiene Planom vanjske neovisne
periodidne prosudbe sustava osiguranja kvalitete visokih udiliSta u 2013. godini, prihvaienim
na 28. sjednici Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje odrZanoj 12.
lipnja 2OL2.g.
je
Sukladno propisanoj proceduri prosudbeno povjerenstvo AZVO-a pregledalo
dokumenta ciju i 22.-24. listopada 20t3. g. posjetilo Veleudili5te ,,Nikola Tesla" u Gospiiu te
je sastavilo
obavilo razgovor s razliditim kategorijama dionika VeleudiliSta. Povjerenstvo
lzvjeide o rezultatima vanjske neovisne periodidne prosudbe sustava osiguravanja kvalitete
u
VeleudiliSta ,,Nikola Tesla" u Gospiiu {Kl. 602-04 /I2-O9/OOO9; Urbroj: 355-02-03-13-12)
kojem je donijelo zakljuike i preporuke za poboljianje svake od ocjenjivaikih todaka
sukladno ESG standardima'

kvalitete
Sukladno prirudniku za vanjsku neovisnu periodidnu prosudbu sustava osiguravanja
(audit) visokih udili5ta u RH (drugo izdanje) obveza Visokog udiliSta je dostaviti oditovanje na
lzvjeSce kao i plan aktivnosti zafazu naknadnog pradenja (follow-up)'

U oditovanju na izvjeSfe dostavljamo Vam naia zapaianja koja se odnose na ispravke
na ocjenu
netodnih navoda, primjedbe ili pojaSnjenje moguiih nejasno6a kao i osvrt
Povjerenstva u skladu s ESG standardima.

prosudbe sustava
Oditovanje na izvjeiie o rezultatima vanjske neovisne periodidne
je od strane
osiguravanja kvalitete Veleudili5ta ,,Nikola Tesla" u Gospi6u usvojeno
na 7' sjednici
Povjerenstva za osiguravanje kvalitete VeleudiliSta ,,Nikola Tesla" u Gospiiu
Strudnog vijeia
Povjerenstva, odrZanoj dana 27. sijednja 2014. godine, kao i od strane
2OL4' godine'
usvojenog naTi.sjednicistrudnogvijeda odrZanoj dana27' sijeinja

O

NETOEAN NAVOD

potpoglavlje 1'3.3. lzvje5tavanje (stranica 7')

,,Povjerenstvojepristupi|oizradi|zvjeS6aovanjskojneovisnojperiodidnojprosudbi
2o1-3'g'"
vERN i zavrSilo ga25' studenog
sustava osiguravanja kvalitete veleuEilista

Umjesto ,,Veleudili5ta VERN" potreban

je

ispravak

Gospi6u"

Podglavom3.REZULTATIPRoSUDBE,poglavljem3.l.Zapaianjatijekomposjeta,6'
Povjerenstva za osiguravanje kvalitete'
potpoglavljem 3.1.2. Razgovor s dlanovima
navod:
Odlomak, str. 21. stoji slijededi netoian

,,Pripremazaunutarnjuprosudbutraialaietjedandana'doksurazgovoris
dionicima obavljeni u jednom danu'"
prosudbu sustava za osiguravanje
Temeljem Plana rada Radne skupine za unutarnju
za vanjsku prosudbu tijekom posjeta
kvalitete (koji je dostavljen Povjerenstvu
unutarnju prosudbu trajala od 25'02'2013'Veleudili5tu) navodi se da je priprema za
pod
semestar,.. lsto se navodi i u |zvjeSiu
07.07 '20t3., odnosno, ,,otprilike cijeli
3.1. Zapalania tijekom posjeta,
pRosuDBE,

glavom

3.

REZULTATT

poglavljem

grupe za unutarnju prosudbu'
potpoglavljem 3.1.3. Razgovor s predstavnicima Radne
1. Odlomak (str' 21)'

a

OBJASNJENJE

3'1' Zapaiania tijekom Posjeta,
Pod glavom 3. REZULTATI PROSUDBE, poglavljem
za osiguravanje kvalitete, 2'
potpoglavljem 3.1.2. Razgovor s dlanovima Povjerenstva
Odlomak, (str.2t'):

je student, predstavnik studentskog zbora' no do sada
,,U radu Povjerenstva ukljuden
ika (predstavnik gosPodarstva)'"
ik
red

Pravilnika o sustavu za
rad Povjerenstva za osiguravanie kvalitete temeljem
u Gospiiu (Kl: 003-08lLO-02/01;
osiguravanje kvalitete VeleudiliSta ,,Nikola Tesla"

u

jedan od dlanova Povjerenstva je
tj'
5to je poStovano u imenovanju Povjerenstva
,,predstavnik vanjskih sudionika,,
osiguravanje kvalitete (Kl: 003odlukom o imenovanju dlanova Povjerenstva za

ur.broj: 2125/6L-OL-10-02), dlanak 10. navodi se da

08|t3-o2/o1;Ur.broj:2125/6L-oL-t3-73|edjejeimenovanprof.dr.sc.PetarVeii.
Tesla"
prof. dr.sc. Petar Veii je vanjski suradnik u nastavi VeleudiliSta "Nikola
Povjerenstva'
Gospi6u te je predstavnik vanjskih suradnika

u

VeleudiliSta "Nikola Tesla" u Gospiiu
Dakle, Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete
odnosno vanjskog suradnika'
ima ukljucenog predstavnika vanjskih dionika

svakako, prihvaiamo prijedlog da je poieljno da jedan od predstavnika u
Povjerenstvu bude i predstavnik gospodarstva, no naglasavamo da je i do sada u
Povjerenstvo bio ukljuden vanjski dionik (predstavnik vanjskih suradnika u nastavi)
dime su poitovane odredbe Pravilnika o sustavu za osiguravanje kvalitete.

O

ZAPALANJA O REZULTATIMA PROSUDBE
Za standard ESG 1.1. Politika

i procedura sustava osiguravanja kvalitete Veleuiiliite
je prihvatilo sve preporuke i zakljuike.
Vezano za preporuku ,,Osigurati edukaciju dlanova Povjerenstva za kvalitetu i radne
skupine za unutarnju prosudbu" odekujemo pomoi Agencije za znanost i visoko
obrazovanje.

periodiina revizija studijskih programa i
stupnjeva obrazovanja VeleuiiliSte je prihvatilo sve preporuke i zakljuike
Preporuku ,,Dovriiti rad na e-bazama strudnih radova nastavnog osoblja i zavrSnih
radova studenata te omoguiiti pristup bazama putem sluibenih mreinih stranica
VeleudiliSta" prihvaiamo no dodatno pojainjavamo da ie podaci o strudnoistraiivatkim aktivnostima nastavnika i suradnika (naslov rada i kategorija rada,
autori,..) bit dostupni putem sluZbenih stranica Veleudili5ta, dok ie cjelovit radovi biti
dostupni u knjiZnici VeleudiliSta. Sto se ti6e e-baze zavrSnih radova studenata, baza
podataka biti ie dostupna na sluibenim stranicama Veleudili5ta, a sadriavat ie ime i
prezime studenta, naslovteme, ime i prezime mentora, kolegij, datum obrane rada te
kratki saZetak zadatka, dok su cjeloviti diplomski radovi dostupni u knjiinici
Za standard ESG 1.2. Odobrenje, pradenje i

VeleudiliSta.
Za standard ESG 1.3. Ocjenjivanje studenata VeleuiiliSte

je prihvatilo sve preporuke

izakljuike.
Za standard ESG 1.4. Osiguravanje kvalitete nastavnog osoblja, njegova interakcija,

utjecaj na druitvo znanja te doprinos regionalnom razvoju Veleuiili3te je prihvatilo
sve preporuke i zakljuike.
Za standard ESG 1.5. Resursi za uienje i potporu studentima VeleuiiliSte je
prihvatilo sve preporuke i zakljuike.
Pod preporukom ,,Osigurati veiu transparentnost u odabiru dlanova Studentskog
zbora" naglaiavamo da su svi akti na temelju kojih se vrii postupak izbora dlanova
Studentskog zbora dostupni na sluZbenim stranicama Veleudili5ta kao i da su tijekom
postupka izbora obavijesti postavljene kako na web stranici tako i na oglasnim
plodama. No prihvaiamo preporuku Povjerenstva na nadin da ie davati detallnili
izvjeitaji o izborima dlanova Studentskogzbora (isto putem sluibene web-stranice).
Za standard ESG 1.6. Vainost i pristup informacijama sustava za osiguravanje
kvalitete VeleuiiliSte je prihvatilo sve preporuke i zakljuEke.

zakljuEke.
Pod preporukom ,,lzraditi katalog informacija o studijima" nije razvidno na 5to se isti
odnosi ina koje dokumente/zakone/legislativu se treba vezati. U Planu aktivnosti za

follow- up ovu aktivnost prihvatili smo kao Katalog informacija VeleudiliSta ,,Nikola
Tesla" u Gospiiu koji se donosi sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i
kao takav biti ie izraden u periodu naknadnog praienja.

Sutii, prof.

