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1. UVOD 

Temeljem Pravilnika o postupku vanjske neovisne periodične prosudbe unutarnjeg sustava 

osiguravanja kvalitete visokih učilišta u Republici Hrvatskoj (Kl: 003-08/10-02/0004; Ur.broj: 

355-02-03-10-2, od 02. lipnja 2010. godine) te Priručnika za vanjsku neovisnu periodičnu 

prosudbu sustava osiguravanja kvalitete (audit) visokih učilišta, drugo izdanje (Kl: 003-08/10-

02/0004; ur.broj: 355-01-10-5; od 02. lipnja 2010. godine) izrađeno je Izvješće o realizaciji 

plana poboljšanja kvalitete u fazi naknadnog praćenja (Follow-up). 

Plan aktivnosti za fazu naknadnog praćenja (follow-up) izrađen je na osnovu Izvješća o 

rezultatima vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta 

„Nikola Tesla“ u Gospiću (Kl. 602-04/12-09/0009; Urbroj: 355-02-03-13-12) i preporuka za 

poboljšanje u follow–up fazi, a sukladno Priručniku za vanjsku neovisnu periodičnu prosudbu 

sustava osiguravanja kvalitete (audit) visokih učilišta u RH (drugo izdanje). 

Sukladno zaključcima i preporukama iz Izvješća o rezultatima vanjske neovisne periodične 

prosudbe sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću, ali i preporuka 

reakreditacije Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću (26.-27.03.2012.), članovi Povjerenstva za 

osiguravanje kvalitete izradili su Plan aktivnosti za fazu naknadnog praćenja (Kl: 003-06/14-

01/01; Ur.broj: 2125/61-02-14-04). 

Plan aktivnosti za fazu naknadnog praćenja usvojen je od strane Povjerenstva za 

osiguravanje kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću na 7. sjednici Povjerenstva, 

održanoj dana 27. siječnja 2014. godine, kao i od strane Stručnog vijeća usvojenog na 76. 

sjednici Stručnog vijeća održanoj dana 27. siječnja 2014. godine. 

Plan obuhvaća definiranu aktivnost, način praćenja realizacije planirane aktivnosti, rok 

provedbe te odgovornu osobu za realizaciju pojedine aktivnosti. 

Temeljem Plana aktivnosti za fazu naknadnog praćenja odgovorne osobe zadužene po 

pojedinoj aktivnosti dostavile su izvješća o realiziranim aktivnostima te je temeljem istih 

izrađeno konačno izvješće pod nazivom Izvješće o realizaciji plana poboljšanja kvalitete u fazi 

naknadnog praćenja (Follow-up). 

Izvješće je izrađeno na način da su u poglavlju Pregled aktivnosti i ostvarenja plana 

poboljšanja sukladno ESG standardima navedene preporuke Povjerenstva za vanjsko 

vrednovanje kvalitete kao i zaključci i razina razvijenosti po mišljenju istog povjerenstva, te 

poduzete i ostvarene aktivnosti u fazi naknadnog praćenja. 
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2. PREGLED AKTIVNOSTI I OSTVARENJA PLANA POBOLJŠANJA 

ESG 1.1. Politika i procedura sustava osiguravanja kvalitete 

1.1. Zaključak, razina razvijenosti i preporuke Povjerenstva za vanjsko vrednovanje 

 

Zaključak: 

 Na Veleučilištu postoji svijest o važnosti uvođenja sustava osiguravanja kvalitete u sve djelatnosti, 

kao i organizacijske postavke za funkcioniranje sustava. Izrađeni su dokumenti sustava kvalitete no 

nedostaje sustavna povezanost i strukturiranost postupaka osiguravanja kvalitete kao i objavljivanja 

dokumenata, a dio dokumenata još nije formaliziran. 

Razina razvijenosti: Početna faza 

Preporuke:  

· 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 

· 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  
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Poduzete i ostvarene aktivnosti u fazi naknadnog praćenja (ESG 1.1.): 

1.1.1. Redefinirati ulogu Povjerenstva i Odbora 

Pokazatelj uspješnosti: Dopuna i izmjena Pravilnika o sustavu za osiguravanja kvalitete 
Odgovorna osoba: Predsjednica POK-a 
 
S obzirom da su pročelnici odjela, po položajnom mjestu koje obnašaju, a sukladno Pravilniku 

o sustavu za osiguravanje kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću, ujedno i članovi 

Povjerenstva za osiguravanje kvalitete te se svi zadaci odjela u cilju jačanja kvalitete rješavaju 

putem Vijeća odjela zaključeno je da Odbori za kvalitetu na nivou odjela nemaju značajnu 

ulogu te su izmjenom i dopunom Pravilnika o sustavu za osiguravanje kvalitete zamijenjeni 

sa Radnim skupinama za pojedine segmente sustava za osiguravanje kvalitete (Radna 

skupina za reviziju studijskih programa, Radna skupina za praćenje ishoda učenje ..). Izmjene 

Pravilnika odnose se na članak 8., 16., 17. i 18.  

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

Gospiću usvojene su 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 „Nikola Tesla“ u Gospiću iz 2010. 

godine, dostupan je na službenoj web stranici Veleučilišta (Kl: 003-08/10-02/01; Ur.broj: 

2125/61-01-10-02):  

www.velegs-nikolatesla.hr/pravilnici/0313p7.pdf 

kao i izmjena i dopuna Pravilnika o sustavu za osiguravanje kvalitete Veleučilišta „Nikola 

Tesla“ u Gospiću (Kl: 003-05/14-01/03; Ur.broj: 2125/61-01-14-01). 

www.velegs-
nikolatesla.hr/pravilnici/Izmjene%20i%20dopune%20Pravilnika%20o%20sustavu%20za%20osiguranj
e%20kvalitete.PDF 

1.1.2. Redefinirati odgovornost po svim indikatorima u Strategiji i Priručniku 

Pokazatelj uspješnosti: Dopuna i izmjena Strategije i Priručnika 
Odgovorna osoba: Predsjednica POK-a 
 
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.). 

Izmjene se dijelom odnose na definiranje odgovornosti po svakom indikatoru s obzirom da je 

u prvotnoj verziji kako Priručnika i Strategije bilo više osoba odgovornih za jednu aktivnost. 

http://www.velegs-nikolatesla.hr/pravilnici/0313p7.pdf
http://www.velegs-nikolatesla.hr/pravilnici/Izmjene%20i%20dopune%20Pravilnika%20o%20sustavu%20za%20osiguranje%20kvalitete.PDF
http://www.velegs-nikolatesla.hr/pravilnici/Izmjene%20i%20dopune%20Pravilnika%20o%20sustavu%20za%20osiguranje%20kvalitete.PDF
http://www.velegs-nikolatesla.hr/pravilnici/Izmjene%20i%20dopune%20Pravilnika%20o%20sustavu%20za%20osiguranje%20kvalitete.PDF
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Stručno vijeće na 81. sjednici održanoj dana 27. svibnja 2014. godina , donijelo je odluku u 

usvajanju prijedloga Povjerenstva za osiguravanje kvalitete za izmjenu i dopunu Priručnika za 

osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću koji je dostupan 

na službenoj web stranici Veleučilišta na linku: 

www.velegs-nikolatesla.hr/ostalo/Priru%C4%8Dnik%20za%20osiguravanje%20i%20unaprjedenje% 

20kvalitete.pdf 

Stručno vijeće na 82. sjednici održanoj dana 16. lipnja 2014. godina, donijelo je odluku u 

usvajanju prijedloga Povjerenstva za osiguravanje kvalitete za izmjenu i dopunu Strategije 

razvoja Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću (2012.-2017.) koji je dostupan na službenoj web 

stranici Veleučilišta na linku: 

http://www.velegs-nikolatesla.hr/ostalo/Strategijav2.pdf 

1.1.3. Definirati način biranja sastava tijela radne skupine za unutarnju prosudbu te 
formalno uključiti naknadno praćenje u postupku unutarnje prosudbe 

Pokazatelj uspješnosti: Dopuna i izmjena Priručnika 
Odgovorna osoba: Predsjednica POK-a 
 

Urađena je revizija Priručnika za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete sa dopunama i 

izmjenama od strane Povjerenstva za osiguravanje kvalitete te su iste usvojene od strane 

Stručnog vijeća. Uz brojne dopune i izmjene učinjena je i izmjena na aktivnosti  2.5.2. 

„Postupak provedbe unutarnje prosudbe učinkovitosti sustava za osiguravanje kvalitete s 

obzirom na standarde i smjernice ESG“ (str. 28., Priručnika za osiguravanje i unaprjeđenje 

kvalitete). Postupak provedbe unutarnje prosudbe definira i sastav Radne skupine koju 

imenuje Stručno vijeće, a sačinjena je od 5 članova u sastavu: 1 nastavnik, 1 suradnik, 1 

student, 1 predstavnik stručnih službi i 1 predstavnik vanjskih dionika. Važno je naglasiti da u 

Radnoj skupini za unutarnju prosudbu mogu biti djelatnici koji su nezavisni od onih koji 

provode aktivnosti koje se ocjenjuju. 

U istoj točki Priručnika detaljno je objašnjen postupak unutarnje prosudbe gdje je uz Plan 

prosudbe, opis prosudbe u užem smislu i način pisanja izvješća pojašnjen je i postupak 

naknadnog praćenja (Follow-up). 

Priručnik na web-u:  

www.velegs-nikolatesla.hr/ostalo/Priru%C4%8Dnik%20za%20osiguravanje%20i%20unaprjedenje% 

20kvalitete.pdf 

http://www.velegs-nikolatesla.hr/ostalo/Priru%C4%8Dnik%20za%20osiguravanje%20i%20unaprjedenje%25
http://www.velegs-nikolatesla.hr/ostalo/Strategijav2.pdf
http://www.velegs-nikolatesla.hr/ostalo/Priru%C4%8Dnik%20za%20osiguravanje%20i%20unaprjedenje%25
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1.1.4. Formalno definirati praćenje svih procedura čim bi se osigurala sljedivost 
dokumentacije 

Pokazatelj uspješnosti: Dopuna i izmjena Priručnika 
Odgovorna osoba: Predsjednica POK-a 
 
Plan rada Povjerenstva za osiguravanje kvalitete u 2014. godini (Kl: 003-06/14-01/01; 

Ur.broj: 2125/61-02-14-05) izrađen je sukladno Priručniku za osiguravanje i unaprjeđenje 

kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću kao i u skladu sa Strategijom razvoja 

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

U sklopu Plana rada Povjerenstva za osiguravanje kvalitete u 2014. godini nalazi se i 

Kalendarski plan aktivnosti u 2014. g. iz kojeg su vidljive aktivnosti, odgovorne osobe i rok 

provedbe pojedine aktivnosti. Iz navedenog definiran je slijed aktivnosti, kao i formalna 

slijedivost dokumentacije koja će se sukladno Planu realizirati. 

Plan rada Povjerenstva za osiguravanje kvalitete dostupan je na službenoj web stranici 

Veleučilišta: 

www.velegs-nikolatesla.hr/pok/planrada2014.pdf 

Na 10. sjednici Povjerenstva za osiguravanje kvalitete zaključeno je da se sve informacije i 

analize koje prolaze kroz sjednice Povjerenstva za osiguravanje kvalitete prosljeđuju na Ured 

dekana od kuda će se iste informacije prosljeđivati Stručnom vijeću ili drugim tijelima 

Veleučilišta kojima će dostavljene informacije koristiti u procesima planiranja i kontinuiranog 

poboljšanja sustava osiguravanja kvalitete. 

 

1.2. Politiku kvalitete razraditi i dodatno proširiti prema smjernicama ESG-a, standard 
1.1., te objaviti kao zaseban dokument  

Pokazatelj uspješnosti: Usvojena Politika kvalitete kao zaseban dokument 
Odgovorna osoba: Dekan 
 

Na 8. sjednici Povjerenstva za osiguravanje kvalitete održanoj dana 06. svibnja 2014. godine 

jednoglasno je usvojen prijedlog Politike kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću koji je 

upućen prema Stručnom vijeću na usvajanje. 

Stručno vijeće na 81. sjednici održanoj dana 27. svibnja 2014. godine prihvatilo je prijedlog 

Povjerenstva za osiguravanje kvalitete te je usvojilo Politiku kvalitete kao zaseban dokument 

(Kl: 003-06/14-01/04; Ur.broj: 2125/61-08-14-01). 

http://www.velegs-nikolatesla.hr/pok/planrada2014.pdf
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Politika kvalitete dostupna je na službenim web stranicama Veleučilišta: 

www.velegs-nikolatesla.hr/ostalo/Politika%20kvalitete.PDF 

 

1.3. Dokumente SOK-a datirati, potpisati i objaviti  

Pokazatelj uspješnosti: Objava na službenim web stranicama 
Odgovorna osoba: Predsjednica POK-a 
 
Na službenoj web stranici Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću, objavljeni su trenutno važeći 

dokumenti SOK-a. Dokumenti su datirani, potpisani i objavljeni . 

Trenutno se na linku Kvalitete nalaze dokumenti SOK-a: 

- Plan rada Povjerenstva za osiguravanje kvalitete za 2013. godina; 

www.velegs-nikolatesla.hr/pok/planrada2013.pdf 

- Plan rada Povjerenstva za osiguravanje kvalitete za 2014. godina; 

www.velegs-nikolatesla.hr/pok/planrada2014.pdf 

- Izvješće o rezultatima vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja 

kvalitete Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću 

www.velegs-nikolatesla.hr/dokumenti/prvo%20izvjesce%20agencije.pdf 

- Izvješće o provedenoj unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta 

„Nikola Tesla“ u Gospiću 

www.velegs-nikolatesla.hr/pok/izvjesce2013.pdf 

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

www.velegs-nikolatesla.hr/pravilnici/0313p7.pdf 

kao i izmjena i dopuna Pravilnika o sustavu za osiguravanje kvalitete Veleučilišta 

„Nikola Tesla“ u Gospiću (Kl: 003-05/14-01/03; Ur.broj: 2125/61-01-14-01). 

www.velegs-
nikolatesla.hr/pravilnici/Izmjene%20i%20dopune%20Pravilnika%20o%20sustavu%20za%20os
iguranje%20kvalitete.PDF 

 

 

- Priručnik za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“  

www.velegs-nikolatesla.hr/ostalo/Priručnikzaosiguravanjeiunaprjedenjekvalitete.pdf 

http://www.velegs-nikolatesla.hr/ostalo/Politika%20kvalitete.PDF
http://www.velegs-nikolatesla.hr/pok/planrada2013.pdf
http://www.velegs-nikolatesla.hr/pok/planrada2014.pdf
http://www.velegs-nikolatesla.hr/dokumenti/prvo%20izvjesce%20agencije.pdf
http://www.velegs-nikolatesla.hr/pok/izvjesce2013.pdf
http://www.velegs-nikolatesla.hr/pravilnici/0313p7.pdf
http://www.velegs-nikolatesla.hr/pravilnici/Izmjene%20i%20dopune%20Pravilnika%20o%20sustavu%20za%20osiguranje%20kvalitete.PDF
http://www.velegs-nikolatesla.hr/pravilnici/Izmjene%20i%20dopune%20Pravilnika%20o%20sustavu%20za%20osiguranje%20kvalitete.PDF
http://www.velegs-nikolatesla.hr/pravilnici/Izmjene%20i%20dopune%20Pravilnika%20o%20sustavu%20za%20osiguranje%20kvalitete.PDF
http://www.velegs-nikolatesla.hr/ostalo/Priručnikzaosiguravanjeiunaprjedenjekvalitete.pdf


7 
 

- Politika kvalitete (Kl: 003-06/14-01/04; Ur.broj: 2125/61-08-14-01) 

www.velegs-nikolatesla.hr/ostalo/Politika%20kvalitete.PDF 

 

I ostali akti Veleučilišta u originalnoj verziji dostupni su na službenoj web stranici Veleučilišta. 

1.4. Unaprijediti informiranje svih dionika o sustavu osiguravanja kvalitete na Veleučilištu 

Pokazatelj uspješnosti: Objava dokumenata i informacija na službenoj web-stranici; Izrada 
posebnog izbornika za kvalitetu na službenoj web-stranici;  
Odgovorna osoba: Predsjednica POK-a 
 

Na web stranici je izrađen zaseban izbornik za sustav osiguravanja kvalitete. 

www.velegs-nikolatesla.hr/vele/index.php/hr/o-nama/sustav-osiguravanja-kvalitete 

Pod izbornikom Sustav za osiguravanje kvalitete pojašnjena je uloga sustava za osiguravanje 

kvalitete, uloga i zadaća Povjerenstva za osiguravanje kvalitete kao i dokumenti sustava za 

osiguravanje kvalitete. Isto tako, na web stranici nalazi se i kontakt predsjednice 

Povjerenstva za osiguravanje kvalitete (Jadranka Pejnović, prof.: jpejnovic@velegs-

nikolatesla.hr ) čime je omogućeno svim dionicima da dostave upite koji se odnose na 

kvalitetu sustava. 

Kako su temeljem Pravilnika o sustavu za osiguravanje kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“ u 

Gospiću uključeni pročelnici svih odjela smatra se da su nastavnici i suradnici angažirani na 

sva tri stručna studija, odnosno na svim odjelima izvješteni o radu Povjerenstva. Istim 

Pravilnikom u rad Povjerenstva uključen je i jedan predstavnik vanjskih dionika, jedan 

predstavnik stručnih službi Veleučilišta (nenastavnog osoblja) te po jedan predstavnik 

studenata smatramo da je omogućeno informiranje svih dionika sustava. 

1.5. Unutarnjom prosudbom obuhvatiti studente i vanjske dionike (predstavnike 
gospodarstva) 

Pokazatelj uspješnosti: Dopuna i izmjena Priručnika 
Odgovorna osoba: Predsjednica POK-a 
 
U izmijenjeni i dopunjeni Priručnika za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete uključena je i 

ova preporuka Povjerenstva za vanjsku prosudbu sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta 

„Nikola Tesla“ u Gospiću, te je pod  aktivnost 2.5.2. „Postupak provedbe unutarnje prosudbe 

učinkovitosti sustava za osiguravanje kvalitete s obzirom na standarde i smjernice ESG“, 

http://www.velegs-nikolatesla.hr/ostalo/Politika%20kvalitete.PDF
http://www.velegs-nikolatesla.hr/vele/index.php/hr/o-nama/sustav-osiguravanja-kvalitete
mailto:jpejnovic@velegs-nikolatesla.hr
mailto:jpejnovic@velegs-nikolatesla.hr
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definirana je i prosudba u užem smislu koja uključuje i razgovor sa dionicima (unutarnjim i 

vanjski) što svakako uključuje studente i vanjske dionike.  

Pod istom aktivnosti u Priručniku definiran je i sastav Radne skupine za provedbu unutarnje 

prosudbe kao i postupak imenovanja iste gdje su, uz ostale, uključeni studenti i vanjski 

dionici. 

1.6. Osigurati edukaciju članova Povjerenstva za kvalitetu i Radne skupine za unutarnju 
prosudbu  

Pokazatelj uspješnosti: Izvještaj s edukacije s potpisima djelatnika i fotografijama 
Odgovorna osoba: Prodekan za razvoj i suradnju 
 
Na 10-toj sjednici Povjerenstva za osiguravanje kvalitete razmotren je i prijedlog 

Povjerenstva za vanjsko vrednovanje kvalitete o edukaciji članova Povjerenstva za kvalitetu i 

Radne skupine za unutarnju prosudbu. Uvidom u ponudu konzultantske institucije Consultor 

d.o.o. (Kl:003-06/14-01/01; Ur. broj:2125/61-02-14-22) članovi su upoznati sa okvirnom 

cijenom usluga edukacije za interne auditore/obuke prema normi ISO 9001. 

Zaključak Povjerenstva je da se za 2015. godinu u Financijski plan Veleučilišta treba uvrstiti i 

obuka internih auditora za članove Povjerenstva za kvalitetu i Radne skupine za unutarnju 

prosudbu sukladno mogućnostima.  

1.7. Godišnji plan standardizirati i u njega uvrstiti sve obavezne elemente  

Pokazatelj uspješnosti: Izrađen i usvojen godišnji plan za 2014. 
Odgovorna osoba: Predsjednica POK-a 
 
Plan POK-a za 2014. godinu standardiziran je i objavljen na službenim web-stranicama 

Veleučilišta: 

www.velegs-nikolatesla.hr/pok/planrada2014.pdf 

1.8. Unutarnjom prosudbom uvrstiti sve faze prosudbe (4. faza – naknadno praćenje)  

Pokazatelj uspješnosti: Dopuna i izmjena Priručnika 
Odgovorna osoba: Predsjednica POK-a 
 
Faza-naknadnog praćenja (Follow-up) uključena je u Priručnik za osiguravanje i unaprjeđenje 

kvalitete, pod aktivnost 2.5.2. „Postupak provedbe unutarnje prosudbe učinkovitosti sustava 

za osiguravanje kvalitete s obzirom na standarde i smjernice ESG“ .  

http://www.velegs-nikolatesla.hr/pok/planrada2014.pdf
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1.9. Uspostaviti udruženje bivših studenata (alumni udruženje) te poticati aktivnu ulogu 
alumni udruženja u postupcima osiguravanja kvalitete na Veleučilištu  

Pokazatelj uspješnosti: Odluka o osnivanju Alumni udruženja i analiza provedene ankete 
članova alumnia 
Odgovorna osoba: Prodekanica za nastavu 
 

Alumni klub Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću je osnovan u veljači 2014. godine. U prilog 

tome svjedoči Odluka o osnivanju Alumni kluba Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću (Klasa: 

602-04/14-01/07, Ur.broj: 2125/61-02-14-03) od 05. veljače 2014. godine. 

Klub je osnovan s ciljem promicanja ugleda Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću, izgradnje i 

razvijanja veza i suradnje bivših studenata Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću. Na 

Osnivačkoj skupštini donesen ja Statut Alumni kluba. Za predsjednicu Alumni kluba izabrana 

je Jasna Orešković, za dopredsjednika Darijo Vidmar, a za tajnika Karmela Baburić. Na 

Osnivačkoj skupštini imenovan je i Izvršni odbor koji broji 5 članova. Članovi Izvršnog odbora 

su Jasna Orešković, Darijo Vidmar, Karmela Baburić, Nikolina Baburić i Ivan Kotvica. 

Alumni klub Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću ima zaseban izbornik na službenim web 

stranicama Veleučilišta u cilju kvalitetnije informiranosti svih dionika Veleučilišta. 

Statut Alumni kluba dostupan je na web stranici: 

www.velegs-nikolatesla.hr/statuti/Statut%20Alumni%20kluba%20Veleucilista%20Nikola%20Tesla.pdf 

Nakon osnutka Alumni kluba provedeno je i anketiranje završnih studenata, odnosno 

članova Alumni kluba. Analiza ankete napravljena je na 10. sjednici Povjerenstva kada su 

članovi povjerenstva došli do slijedećih zaključaka: 

- Da značajan broj studenata nastavlja školovanje na drugim veleučilištima i 

sveučilištima što je pokazatelj potrebe za otvaranjem specijalističkih studija. 

- Bivši studenti su sa relativno slabom ocjenom ocijenili terensku nastavu i stručne 

ekskurzije na što se svakako treba skrenuti pozornost (obavijestiti Stručno vijeće, 

potreba za tematskim sastankom na navedenu temu). 

http://www.velegs-nikolatesla.hr/statuti/Statut%20Alumni%20kluba%20Veleucilista%20Nikola%20Tesla.pdf
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- Nezadovoljstvo nepostojanjem studentske prehrane u Otočcu. Što je Uprava 

Veleučilišta već prepoznala kao problem, i na čemu intenzivno radi, no ovlasti i 

mogućnosti Veleučilišta u rješavanju ovog pitanja su male. 

Anketa Alumni kluba dostupna je na web-stranici Veleučilišta: 

http://www.velegs-nikolatesla.hr/ankete/analiza-alumni.pdf 

1.10. Razmotriti uvođenje izlaznog anketiranja studenata o zadovoljstvu studiranjem na 
Veleučilištu  

Pokazatelj uspješnosti: Izrada anketnog listića za diplomante 
Odgovorna osoba: Predsjednica POK-a 
 

Temeljem Priručnika za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete definirano je i anketiranje 

završnih studenata te je pripremljen anketni listić koji se nalazi u prilogu Priručnika za 

osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete. Danom usvajanja Priručnika za osiguravanje kvalitete 

započeto je sa anketiranjem završnih studenata odnosno diplomanata. Ovom anketom 

interes nam je upravo dobiti mišljenje završnih studenata o zadovoljstvu standardom 

studiranja na Veleučilištu „Nikola Tesla“ u Gospiću. 

Isto tako, anketirani su i članovi Alumni kluba Veleučilišta. Izvještaj o analizi ankete dostupan 

je na službenoj web stranici Veleučilišta: 

http://www.velegs-nikolatesla.hr/ankete/analiza-alumni.pdf 

 

1.11. Provesti anketu među svim studentima o pitanju jedinstvenog poslijepodnevnog 
turnusa pohađanja nastave 

Pokazatelj uspješnosti: Analiza provedene ankete 
Odgovorna osoba: Prodekanica za nastavu 
 
Anketa o pitanju jedinstvenog poslijepodnevnog turnusa pohađanja nastave obavljena je 

tijekom evaluacije nastave i nastavnika od strane studenata u ljetnom semestru 2013./2014. 

akademske godine. Nakon  provedena ankete o pitanju jedinstvenog poslijepodnevnog 

turnusa pohađanja nastave utvrđeno je da je ukupno anketirano 135 studenata, od čega 103 

redovita studenta i 32 izvanredna studenta. 79 studenata je zadovoljno (58%) što se nastava 

odvija uglavnom poslijepodne, a 56 nije zadovoljno (42%). Od redovitih studenata njih 49.5%  

http://www.velegs-nikolatesla.hr/ankete/analiza-alumni.pdf
http://www.velegs-nikolatesla.hr/ankete/analiza-alumni.pdf
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je zadovoljno što se nastava odvija uglavnom poslijepodne, dok njih 50.5% nije zadovoljno 

(28 s Poslovnog, 16 s Prometnog i 8 s Upravnog odjela). 

Analiza ankete na web-u:  

http://www.velegs-nikolatesla.hr/ankete/analiza-turnus.pdf 

 

  

1.12. Izraditi Etički kodeks Veleučilišta 

Pokazatelj uspješnosti: Izrađen, usvojen i objavljen na službenim web- stranicama  
Odgovorna osoba: Dekan 
 
Na 81. sjednici Stručnog vijeća održanoj dana 27. svibnja 2014. godine usvojen je Etički 

kodeks Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću (Kl: 003-05/14-01/04; Ur.broj: 2125/61-01-14-

01), te je dostupan na službenim web stranicama Veleučilišta: 

 
www.velegs-nikolatesla.hr/pravilnici/Etički kodeks.PDF 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.velegs-nikolatesla.hr/ankete/analiza-turnus.pdf
http://www.velegs-nikolatesla.hr/pravilnici/Etički%20kodeks.PDF
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ESG 1.2. Odobrenje, praćenje i periodična revizija studijskih programa i stupnjeva 
obrazovanja 

1.13. Zaključak, razina razvijenosti i preporuke Povjerenstva za vanjsko vrednovanje 
 
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. 
 
Razina razvijenosti: Početna faza 
 
Preporuke:  

· 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  
 
 

Poduzete i ostvarene aktivnosti u fazi naknadnog praćenja (ESG 1.2.) 

2.1. Sve revizije i izmjene studijskih programa temeljiti na dokumentiranim analizama te ih 
sustavno provoditi  
 
Pokazatelj uspješnosti: Izrađen i usvojen standard o načinu provođenja periodične revizije 
studijskih programa 
Odgovorna osoba: Prodekanica za nastavu 
 
Stručno vijeće je na 77. sjednici održanoj 24. veljače 2014. godine donijelo Pravilnik o 

provođenju periodične revizije i unaprjeđivanju studijskih programa Veleučilišta „Nikola 

Tesla“ u Gospiću (Klasa: 003-08/14-02/01, Ur.broj: 2125/61-01-14-24) kojim se definiraju 

postupci periodične revizije studijskih programa na Veleučilištu kao i razloge pokretanja 

izmjena studijskih programa koji se trebaju temeljiti na dokumentiranim analizama. Na 

temelju članka 3. Pravilnika o provođenju periodične revizije i unaprjeđivanju studijskih 
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programa Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću na 77. sjednici Stručnog vijeća Odlukom o 

imenovanju Povjerenstva za periodičnu reviziju i unaprjeđenje studijskih programa 

imenovano je Povjerenstvo za periodičnu reviziju i unaprjeđenje studijskih programa (Klasa: 

003-08/14-02/01, Ur.broj: 2125/61-01-14-25).  

Pravilnik je dostupan na službenim web-stranicama Veleučilišta: 

www.velegs-

nikolatesla.hr/odluke/Pravilnik%20o%20provo%C4%91enju%20periodi%C4%8Dne%20revizije%20i%20unaprj

e%C4%91ivanju%20studijskih%20programa.PDF 

2.2. Uvesti sustavnu provjeru primjerenosti sadržaja studijskih programa i njegova 
praćenja   
 
Pokazatelj uspješnosti: Odluka o osnivanju Povjerenstva za periodičnu reviziju studijskih 
programa 
Odgovorna osoba: Prodekanica za nastavu 
 

Uvođenje sustavne provjere primjerenosti sadržaja studijskih programa i njegova praćenja  

započeli smo sa usvajanjem Pravilnika o provođenju periodične revizije i unaprjeđivanju 

studijskih programa Veleučilišta „Nikola Tesla“  te imenovanjem Povjerenstva za periodične 

revizije i unaprjeđivanje studijskih programa Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću. 

Povjerenstvo je na sjednicama raspravlja o potrebi promjene studijskih programa na temelju 

zaprimljenih izvještaja nastavnika te ostalih relevantnih podataka (primjedbe studenata, 

rezultati prolaznosti, stavovi poslodavaca i alumni zajednice, inicijative zaposlenika i 

nastavnika Veleučilišta, itd.). Povjerenstvo je dužno barem jednom svake godine provesti 

istraživanje potrebe poslodavca, prikupiti prijedloge lokalne zajednice te rezultate tih 

istraživanja uvrstiti u izmjene studijskih programa. U ove aktivnosti uključuju se i alumni 

zajednica te poslodavci koji zapošljavaju studente koji su završili studij na Veleučilištu. 

Povjerenstvo u pisanoj formi upućuje Stručnom vijeću preporuke za izmjene i unaprjeđenje 

studijskih programa.  

 

 

 

http://www.velegs-nikolatesla.hr/odluke/Pravilnik%20o%20provo%C4%91enju%20periodi%C4%8Dne%20revizije%20i%20unaprje%C4%91ivanju%20studijskih%20programa.PDF
http://www.velegs-nikolatesla.hr/odluke/Pravilnik%20o%20provo%C4%91enju%20periodi%C4%8Dne%20revizije%20i%20unaprje%C4%91ivanju%20studijskih%20programa.PDF
http://www.velegs-nikolatesla.hr/odluke/Pravilnik%20o%20provo%C4%91enju%20periodi%C4%8Dne%20revizije%20i%20unaprje%C4%91ivanju%20studijskih%20programa.PDF
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2.3. Organizirati radionicu za nastavno osoblje o izradi i reviziji ishoda učenja  

Pokazatelj uspješnosti: izvještaj s edukacije s potpisima djelatnika i fotografijama 
Odgovorna osoba: Prodekanica za nastavu 
 
Radionica za nastavno osoblje o izradi i reviziji ishoda učenja nije organizirana tijekom 
perioda naknadnog praćenja što će svakako biti jedan od prioriteta u slijedećem razdoblju. 

2.4. Sustavno preispitivati i prema potrebi revidirati ishode učenja na razini kolegija  

Pokazatelj uspješnosti: Izvještaji na nivou odjela o analizi i reviziji 
Odgovorna osoba: Prodekanica za nastavu 
 
Ishodi učenja navedeni su silabusima koji se sustavno analiziraju početkom akademske 

godine gdje se prati usklađenost silabusa i izvedbenog plana sa studijskim programom i 

ishodom učenja (Priručnik za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete, aktivnost 2.1.2.,str. 7.). 

Analizom silabusa za akademsku godinu 2013./2014. u odnosu na akademsku godinu 

2012./2013. zaključeno je da se nisu značajno mijenjali. Pa tako, sukladno izvješćima 

pročelnika, ishodi učenja na Prometnom i Upravnom odjelu se nisu uopće mijenjali, dok je na 

Poslovnom odjelu promjena uočena kod dva kolegija, i to: Poslovne komunikacije i 

Međunarodna ekonomija.  

2.5. U izradu i revizije studijskih programa uključiti studente i vanjske dionike   

Pokazatelj uspješnosti: Odluka o osnivanju Povjerenstva za periodičnu reviziju studijskih 
programa 
Odgovorna osoba: Prodekanica za nastavu 
 
Na temelju članka 3. Pravilnika o provođenju periodične revizije i unaprjeđivanju studijskih 

programa Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću na 77. sjednici Stručnog vijeća Odlukom o 

imenovanju Povjerenstva za periodičnu reviziju i unaprjeđenje studijskih programa 

imenovano je Povjerenstvo za periodičnu reviziju i unaprjeđenje studijskih programa (Klasa: 

003-08/14-02/01, Ur.broj: 2125/61-01-14-25). Članovi Povjerenstva su studenti (po jedan 

predstavnik sa svakog Odjela) i vanjski dionici. 

2.6. Koristiti se povratnim informacijama alumnija za procjenu primjerenosti 
studijskih programa   

Pokazatelj uspješnosti: Izrađen i usvojen standard o načinu provođenja periodične revizije 
studijskih programa 
Odgovorna osoba: Prodekanica za nastavu 
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Stručno vijeće je na 77. sjednici održanoj 24. veljače 2014. godine donijelo Pravilnik o 

provođenju periodične revizije i unaprjeđivanju studijskih programa Veleučilišta „Nikola 

Tesla“ u Gospiću (Klasa: 003-08/14-02/01, Ur.broj: 2125/61-01-14-24) kojim se definiraju 

postupci periodične revizije studijskih programa na Veleučilištu. Na temelju članka 3. 

Pravilnika o provođenju periodične revizije i unaprjeđivanju studijskih programa Veleučilišta 

„Nikola Tesla“ u Gospiću na 77. sjednici Stručnog vijeća Odlukom o imenovanju Povjerenstva 

za periodičnu reviziju i unaprjeđenje studijskih programa imenovano je Povjerenstvo za 

periodičnu reviziju i unaprjeđenje studijskih programa (Klasa: 003-08/14-02/01, Ur.broj: 

2125/61-01-14-25).  

2.7. Osnaživati znanstveno-stručno-istraživački rad unutar Veleučilišta, ali i s 
vanjskim institucijama i pojedincima, u Hrvatskoj i šire.  

Pokazatelj uspješnosti: Sklopljeni sporazumi sa međunarodnim/domaćim subjektima 
Erasmus +; Sudjelovanje sa različitim subjektima na projektima apliciranim na fondove EU 
Odgovorna osoba: Prodekan za razvoj i suradnju 
 

Znanstveno stručni-rad unutar Veleučilišta osnaživan je sklapanjem sporazuma sa vanjskim 

institucijama i pojedincima u Hrvatskoj i šire, a to su: Pravni fakultet u Rijeci, Fakultet 

prometnih znanosti u Zagrebu, Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije u Gospiću, 

Veleučilište u Rijeci, Veleučilište u Šibeniku, Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu, Hrvatsko 

znanstveno društvo za promet, Međimursko Veleučilište u Čakovcu, Veleučilište Lavoslav 

Ružička u Vukovaru Univerzitetom "St. Kliment Ohridski - Bitola", Faculty of Technical 

Sciences – Bitola, sa lnstitute of Technology and business in Češke Budejovice Univerzitetom 

u Banja Luci. 

Obavljen je veći broj razgovora sa vanjskim dionicima u cilju uključivanja Veleučilišta u 

projekte aplicirane na fondove EU. Dogovor o budućoj suradnji postignut sa Pećinskim 

parkom Grabovača, konkretan dogovor postignut sa Županijskom upravom za ceste sa kojom 

je projekt u tijeku. 

U tijeku je i organizacija 2. Interdisciplinarne znanstveno-stručne konferencije s 

međunarodnim sudjelovanjem „Održivi razvoj ruralnih krajeva 2014.“, koja će se održati 20.-

21. studenog 2014. godine. 
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2.8. Raditi na povezivanju istraživačkog rada i studijskih programa  

Pokazatelj uspješnosti: Izvještaji pročelnika o potencijalima istraživačkog rada pojedinog 
studijskog programa 
Odgovorna osoba: Prodekanica za nastavu 
 
Potencijali istraživačkog rada pojedinog studijskog programa vidljiv je iz baze stručnih i 

znanstvenih radova nastavnika i suradnika Veleučilišta kao i njihovo sudjelovanje na 

projektima. Podaci za svakog pojedinog nastavnika i suradnika vidljivi su na službenoj stranici 

Veleučilišta pod izbornikom nastavnici, znanstveno-stručni rad. 

Istraživački potencijal studijskih programa uz nastavnike uključuje i aktivno sudjelovanje 

studenata koji surađuju sa nastavnicima u izradi stručnih i znanstvenih radova kao koautori 

radova. 

2.9. Uključiti studente u znanstveno-istraživački i stručni rad  

Pokazatelj uspješnosti: Objavljeni radovi sa studentima, uključivanje studenata u istraživački 
rad, participacija na EU projektima kojima je Veleučilište partner 
Odgovorna osoba: Prodekan za razvoj i suradnju 
 
Način na koji se nastoji studente čim više uključiti u znanstveno-istraživački i stručni rad 

vidljiv je i iz uključivanja studenata u Radnu skupinu za stručno – istraživačke aktivnosti 

Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću. 

Studenti su aktivno uključeni u zajednički rad na znanstvenim i stručnim radovima sa 

nastavnicima gdje se studenti pojavljuju kao koautori radova.  

Uloženi su i napori u uspostavi programa ERASMUS+ te napori u uključivanje studenata u EU 

projekte u kojima je Veleučilište partner. 

2.10. Dovršiti rad na e-bazama stručnih radova nastavnog osoblja i završnih radova 
studenata te omogućiti pristup bazama putem službenih mrežnih stranica 
Veleučilišta  

Pokazatelj uspješnosti: Dostupnost informacijama na službenim web stranicama 
Odgovorna osoba: Voditeljica Centra za krš-stručno-istraživačkog centra 
 
Kako smo naveli u Očitovanju na izvješće o rezultatima vanjske periodične prosudbe sustava 

osiguravanja kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću (Kl: 003-06/14-01/01; Ur. broj: 

2125/61-02-14-03) preporuku „Dovršiti rad na e-bazama stručnih radova nastavnog osoblja i 

završnih radova studenata te omogućiti pristup bazama putem službenih mrežnih stranica 
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Veleučilišta“ prihvatili smo uz dodatno pojašnjavamo da će podaci o stručno-istraživačkim 

aktivnostima nastavnika i suradnika (naslov rada i kategorija rada, autori,..) bit dostupni 

putem službenih stranica Veleučilišta, dok će cjelovit radovi biti dostupni u knjižnici 

Veleučilišta. Što se tiče e-baze završnih radova studenata, baza podataka biti će dostupna na 

službenim stranicama Veleučilišta, a sadržavat će ime i prezime studenta, naslov teme, ime i 

prezime mentora, kolegij, datum obrane rada te kratki sažetak zadatka, dok su cjeloviti 

diplomski radovi dostupni u knjižnici Veleučilišta. 

Navedena aktivnost je realizirana sukladno planu na način da se popisi znanstveno-stručnih 

radova nastavnika i suradnika nalazi na službenoj web stranici pod izbornikom nastavnici-

znanstveno-stručni rad. Uz naslov rada, autore navedeno je i gdje je rad objavljen. Originalne 

radove studentima i ostalim zainteresiranim dostupni su u knjižnici Veleučilišta. 

Vezano za bazu diplomskih radova, sukladno gore navedenom, nalazi se na službenoj web 

stranici pod izbornikom knjižnica-baza diplomskih radova. Baza se osvježava početkom 

mjeseca za mjesec prije.  

Isto, valja naglasiti, da je Veleučilište dobilo obavijest Nacionalne i sveučilišne knjižnice u 

Zagrebu, o pripremi infrastrukture za prihvat, pohranu i objavu završnih radova veleučilišta i 

visokih škola u javnoj internetskoj bazi Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pozivajući 

se na odredbu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju (2013.) prema kojem su veleučilišta i visoke škole dužne završne radove studija 

kopirati u javnu internetsku bazu završnih radova Nacionalne i sveučilišne knjižnice. 

Temeljem dostavljene obavijesti očekujemo da će usluga izrade repozitorija završnih radova 

biti raspoloživa veleučilištima i visokim školama početkom nove akademske godine 

(2014./2015.). 
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ESG 1.3. Ocjenjivanje studenata 

1.14. Zaključak, razina razvijenosti i preporuke Povjerenstva za vanjsko vrednovanje 
 
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. 
 
Razina razvijenosti: Prijelaz iz početne u razvijenu fazu 
 
Preporuke:  

· 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  
 
 
 

Poduzete i ostvarene aktivnosti u fazi naknadnog praćenja (ESG 1.3.) 

3.1. U Pravilnik o studiranju unijeti jasne smjernice kojima se transparentno definiraju 

kriteriji ocjenjivanja za sve nastavne kolegije   

Pokazatelj uspješnosti: Izmjene i dopune Pravilnika o studiranju 
Odgovorna osoba: Prodekanica za nastavu 
 
Načini i metode ocjenjivanja za svaki kolegij javno se objavljuju u silabusima kolegija 

početkom akademske godine. Studenti su s načinima ocjenjivanjima upoznati i na uvodnim 

satovima pojedinih kolegija. U Pravilniku o studiranju navedene su odredbe o ocjenjivanju 

(članak 52. i članak 53.). Izmjene i dopune Pravilnika o studiranju u ovom segmentu nisu 

rađene. 

3.2. Informirati studente o postupku žalbe   

Pokazatelj uspješnosti: Preslika iz pravilnika na oglasnoj ploči Veleučilišta, Pravilnik o 
studiranju na službenoj web stranici 
Odgovorna osoba: Prodekanica za nastavu 
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Na Oglasnim pločama Veleučilišta 03. lipnja 2014. godine objavljen je izvadak iz Pravilnika o 

studiranju Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću (Klasa: 602-04/14-01/22, Ur.broj: 2125/61-

01-14-01) u kojem su izdvojeni članci koji se odnose na postupke žalbe. 

3.3. Osigurati ujednačenost uvjeta ocjenjivanja  

Pokazatelj uspješnosti: Izmjene i dopune Pravilnika o studiranju) 
Odgovorna osoba: Prodekanica za nastavu 
 
Načini i metode ocjenjivanja za svaki kolegij javno se objavljuju u silabusima kolegija 

početkom akademske godine. Studenti su s načinima ocjenjivanjima upoznati i na uvodnim 

satovima pojedinih kolegija. U Pravilniku o studiranju navedene su odredbe o ocjenjivanju 

(članak 52. i članak 53.). Izmjene i dopune Pravilnika o studiranju u ovom segmentu nisu 

rađene budući se zaključilo da bi uvođenje ujednačenih uvjeta ocjenjivanja moglo značiti i 

zadiranje u autonomnost rada svakog pojedinog profesora. 

3.4. Studente i u izravnom kontaktu na nastavi trajno upoznavati s kriterijima i 
metodama vrednovanja i ocjenjivanja ishoda učenja  

Pokazatelj uspješnosti: Preslika uputa pročelnicima (koji prosljeđuju nastavnicima) 
Odgovorna osoba: Prodekanica za nastavu 
 
Prodekanica za nastavu proslijedila je pročelnicima upute koje su dalje proslijeđene 

nastavnicima o upoznavanju studenata sa kriterijima i metodama vrednovanje i ocjenjivanja 

ishoda učenja. 
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ESG 1.4. Osiguravanje kvalitete nastavnog osoblja, njegova interakcija, utjecaj na društvo 
znanja te doprinos regionalnom razvoju 

3.4. Zaključak, razina razvijenosti i preporuke Povjerenstva za vanjsko vrednovanje 
 
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. 
 
Razina razvijenosti: Početna faza 
 
Preporuke:  

· 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  
· 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.)  

 
 
 

Poduzete i ostvarene aktivnosti u fazi naknadnog praćenja (ESG 1.4.) 

4.1. Informirati sve dionike sustava, a naročito studente o kumulativnim rezultatima 

studentske ankete  

Pokazatelj uspješnosti: Objava kumulativnih rezultata studentske ankete na službenoj web 
stranici) 
Odgovorna osoba: Prodekanica za nastavu 
 
Nakon provedenih anonimnih studentskih anketa u veljači 2014. godine vezano za nastavu u 

zimskom semestru provedena je analiza. Rezultati analize su poznati dekanu, prodekanu za 

nastavu, Povjerenstvu za osiguravanje kvalitete, pročelnicima i Studentskom zboru. Rezultati 

ankete objavljeni su na web stranici Veleučilišta: 
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Izvještaj analize studentske ankete 2013./2014.-ljetni semestar, na web-u: 

www.velegs-nikolatesla.hr/obavijesti/ankete0714.PDF 

Izvještaj analize studentske ankete 2013./2014.-zimski semestar, na web-u: 

www.velegs-nikolatesla.hr/obavijesti/ankete1314.PDF 

4.2. Razmotriti primjenu dodatnih načina vrednovanja kvalitete izvođenja nastave (peer 
review, samovrednovanje)  

Pokazatelj uspješnosti: Zapisnik sa sjednice POK-a 
Odgovorna osoba: Predsjednica POK-a 
 

Samoevaluacija nastavnika uvrštena je u  Priručnika za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete 

(pod aktivnost 2.3.3., na str. 22.)  gdje je i opisan postupak provedbe samoevaluacije. 

Obrazac za samoevaluaciju nastavnika nalazi se u prilogu Priručnika. 

Peer reviw je razmatran kao mogućnost dodatnog načina vrednovanja kvalitete izvođena 

nastave na 8. sjednici Povjerenstva za osiguravanje kvalitete no zaključak je bio da bi s 

obzirom da je mali broj nastavnika koji pokrivaju isto područje rada te da na taj način 

ocjenjivanje nastavnik – nastavnika ne bi bilo objektivno. U ovom slučaju mogla bi se ocijeniti 

metodički odnos nastavnika prema nastavi no ne i stručni rad.  

 

4.3.  Izraditi plan usavršavanja nastavnog osoblja te sustavno vrednovati provedene  
edukacije  

Pokazatelj uspješnosti: Izrađen plan usavršavanja nastavnog osoblja 
Odgovorna osoba: Prodekan za razvoj i suradnju 
 
Početkom svake akademske godine donosi se financijski plan na svakom odjelu koji uključuje 

plan usavršavanja nastavnog osoblja. Istim planom obuhvaćene su aktivnosti koje se odnose 

na planirani izbori u zvanja, stručna usavršavanja, sudjelovanja na konferencijama, edukacije 

i sl. 

Financijski plan svih odjela u konačnici se objedinjuje u financijski plan Veleučilišta za 

slijedeću akademsku godinu. 

 

 

 

http://www.velegs-nikolatesla.hr/obavijesti/ankete0714.PDF
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4.4. Uključiti vanjske dionike u postupke osiguravanja kvalitete nastavnog rada 

Pokazatelj uspješnosti: Izvještaji sa predavanja gostujućih predavača, fotografije 
Odgovorna osoba: Prodekan za razvoj i suradnju 
 

Početkom svake akademske godine svaki odjel planira određeni broj gost predavača, na 

prijedlog profesora, što je vidljivo iz financijskog plana kojeg predlažu pročelnici odijela. 

U sklopu uključivanja vanjskih dionika u kvalitetu nastavnog rada predavanja su održali: 

15. studenog 2013. godine - zastupnica u Europskom parlamentu gđa Ivana Maletić, na temu 

„Mladi pred izazovom korištenja EU fondova“ . 

02.prosinca 2013. godine projektant u cestovnom prometu mr. sc. Josip Burazer-Pavešković, 

dipl. ing. održao je gostujuće predavanje na temu "Projektiranje u prometu - od idejnog do 

izvedbenog projekta" za studente Stručnog studija cestovnog prometa  

13. 01 2014 godine u sklopu kolegija Državno i političko uređenje i politička ekonomija 

Republike Hrvatske te Lokalna samouprava održao gradonačelnik Grada Zagreba g. Milan 

Bandić, dipl.politolog. 

12. lipnja 2014., u sklopu nastave na kolegiju Tehnologija i organizacija javnog gradskog 

prometa dr. sc. Robert Maršanić održao je gostujuće javno predavanje na temu "Zašto je 

parkiranje problem 21. stoljeća".  

 

4.5. Promicati i poticati dolaznu i odlaznu mobilnost nastavnog osoblja 

Pokazatelj uspješnosti: Dobivanje ERASMUS + povelje 
Odgovorna osoba: Prodekan za razvoj i suradnju 
 

22. svibnja 2014. godine Veleučilište je predalo zahtjev za Erasmus povelja za visoko 

obrazovanje, te očekujemo odgovor krajem kolovoza ili u rujnu (Kl: 605-01/14-01/01; Ur.br.: 

2125/61-01-14-02). 

Veleučilište je potpisalo niz sporazuma sa institucijama sa kojim bi mogla ostvariti mobilnost 

nastavnog osoblja, kao sto su Univerzitetom "St. Kliment Ohridski - Bitola", Faculty of 

Technical Sciences – Bitola, sa lnstitute of Technology and business in Češke Budejovice, 

Univerzitetom u Banja Luci (Kl: 003-10/13-01/13; Ur. br.: 2125/61-01-13-01), te također 

nastoji proširiti suradnju sa drugim institucijama u regiji i šire. 



23 
 

4.6. Razmotriti uvođenje sustavnog pedagoško-andragoškog usavršavanja nastavnog 

osoblja, pogotovo za nastavnike koji su lošije ocjenjeni studentskim anketama  

Pokazatelj uspješnosti: Zapisnik sa tematskog sastanka sa pročelnicima odjela o postojanju 
potrebe uvođenja sustavnog pedagoško-andragoškog usavršavanja 
Odgovorna osoba: Prodekanica za nastavu 
 

Na 8. sjednici Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću 

koja se održala 06. svibnja 2014.g. raspravljalo se o mogućnosti uvođenja sustavnog 

pedagoško-andragoškog usavršavanja nastavnog osoblja, pogotovo za nastavnike koji su 

lošije ocjenjeni studentskim anketama.  

Prema Zapisniku sa spomenutog sastanka (Klasa: 003-06/14-01/01, Ur.broj: 2125/61-02-14-

14) prodekanica za nastavu Kristina Devčić je otvorila raspravu o mogućnosti uvođenja 

sustavnog pedagoško-andragoškog usavršavanja nastavnog osoblja, pogotovo za nastavnike 

koji su lošije ocijenjeni studentskim anketama. S obzirom da su sve ocjene nastavnika iznad 

3.00 te da su nastavnici uglavnom ocjenjeni s ocjenama vrlo dobar ili odličan Povjerenstvo je 

zaključilo da trenutno nema pokazatelja da postoji potreba za dodatnim pedagoško-

andragoškim usavršavanjem nastavnika. Ostali prisutni članovi su podržali prijedlog 

prodekanice za nastavu i zaključili da se zasad neće održati takvo usavršavanje. 

 

4.7. Napraviti analizu o načinu izvedbe nastave po izvedbenim planovima, s naglaskom na 
Upravni studij u Otočcu zbog dislociranosti studija  

Pokazatelj uspješnosti: Izrađena analiza o načinu izvedbe nastave po izvedbenim planovima 
na nivou odjela 
Odgovorna osoba: Prodekanica za nastavu 
 

Urađena je analiza načina izvedbe nastave po izvedbenim planovima za akademsku godinu 

2013./2014. 

Rezultati su slijedeći: 

Poslovni odjel: nastava iz svih kolegija se u potpunosti (100%) izvodila uživo. 

Prometni odjel: nastava iz svih kolegija se u potpunosti (100%) izvodila uživo. 
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Upravni odjel: nastava iz svih kolegija osim iz kolegija Teorija prava i države se u potpunosti 

(100%) izvodila uživo. Iz kolegija Teorija prava i države nastava se izvodila: 88% putem 

videoveze, 12% uživo. 

 

4.8. Stručna suradnja s gospodarstvom i javnim sektorom u regiji i šire (usluge, ekspertize, 
istraživanja, izrada stručnih elaborata) 

Pokazatelj uspješnosti: Ugovori o suradnji s gospodarstvom i javnim sektorom u regiji i šire 
Odgovorna osoba: Prodekan za razvoj i vanjsku suradnju 
 

Uz ranije spomenut projekt za Županijskom upravom za ceste, sklopljeni su Ugovori o 

suradnji s gospodarstvom i javnim sektorom kako slijedi: Ličko-senjska županija (Kl: 003-

10/13-01/02; Ur. broj: 2125/61-01-13-01),  Grad Otočac (Kl: 003-10/13-01/04; Ur.broj: 

2125/61-01-13-01), Grad Senj (Kl: 003-10/13-01/06; Ur.br: 2125/61-01-13-01), Općina 

Karlobag (Kl.: 003-10/13-01/07;Ur.br: 2125/61-01-13-01) , Općina Lovinac (Kl.: 003-10/13-

01/08; Ur.br.: 2125/61-01-13-01), Općina Perušić (Kl: 003-10/13-01/02; Ur.broj: 2125/61-01-

13-01),  Općina Vrhovine (Kl.: 003-10/13-01/10; Ur.br.: 2125/61-01-13-01),  Općina Plitvička 

jezera (K.: 003-10/13-01/01; Ur.br.: 2125/61-01-13-01); Županijska uprava za cesta (Kl: 003-

10/13-01/09; Ur.br.: 2125/61-01-13-01), JU Pećinski park Grabovača (Kl.: 003-10/13-01/12; 

Ur.br.: 2125/61-01-13-01), TD Rijeka Promet d.d, Međimursko veleučilište u Čakovcu (Kl: 

605-01/13-02/06; Ur.br.: 2109-63-02-13-01).  
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ESG 1.5. Resursi za učenje i potporu studentima 

3.5. Zaključak, razina razvijenosti i preporuke Povjerenstva za vanjsko vrednovanje 
 
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. 
 
Razina razvijenosti: Početna faza 
 
Preporuke:  

· 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).  

 
 

Poduzete i ostvarene aktivnosti u fazi naknadnog praćenja (ESG 1.5.) 

5.1. Ustrajati u naporima da se osigura prehrana za studente Upravnog studija u Otočcu 

Pokazatelj uspješnosti: Dostavljeni upiti prema jedinicama lokalne samouprave kao i ostalim 
nadležnim tijelima u cilju rješavanja problema prehrane za studente Upravnog studija u 
Otočcu 
Odgovorna osoba: Dekan 
 
Dekan je održao nekoliko radnih sastanaka na temu mogućnosti osiguravanja studentske 

prehrane sa ugostiteljskim objektima na području grada Otočca. Kako u rješavanju ovog 

pitanja Veleučilište ima male mogućnosti jedino što će nastojati u kontinuiranim razgovorima 

sa lokalnom samoupravom i potencijalnim poslovnim subjektima riješiti ovo pitanje u 

doglednom roku. 
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5.2. Kontinuirano utjecati svojim ugledom na nadležna tijela u pogledu osiguravanja boljeg 

standarda svim studentima Veleučilišta 

Pokazatelj uspješnosti: Dostavljeni upiti prema jedinicama lokalne samouprave kao i ostalim 
nadležnim tijelima u pogledu osiguravanja boljeg standarda svim studentima Veleučilišta 
Odgovorna osoba: Dekan 
 
U nastojanju da se poboljša studentski standard Veleučilište je još 2012. godine izradilo je 

istraživanje u suradnji sa Gradom Gospićem na temu „Kvaliteta studentskog života u Gradu 

Gospiću“. 

Uprava će svakako nastaviti sa kontinuiranim utjecajem na nadležna tijela u pogledu boljeg 

standarda svim studentima Veleučilišta. 

 
5.3. Informirati studente o radu Studentskog zbora i intenzivirati komunikaciju između 

Studentskog zbora i studenata u smislu prenošenja informacija sa Stručnih vijeća 

Pokazatelj uspješnosti: Informacije o radu Studentskog zbora postavljene na službenim web 
stranicama Veleučilišta; Zapisnici sjednica Studentskog zbora; 
Odgovorna osoba: Predsjednica Studentskog zbora 
 

Na službenim web stranicama Veleučilišta postavljen je izbornik Studentski zbor čime je 

omogućena bolja informiranost studenata i ostalih dionika o radu Studentskog zbora: 

www.velegs-nikolatesla.hr/vele/index.php/hr/o-nama-us 

Uz osnovne podatke o Studentskom zboru tu se mogu pronaći obavijesti, dokumenti kao i 

kontakti predstavnika Studentskog zbora.  

 

5.4. Osigurati veću vidljivost rada Studentskog zbora 

Pokazatelj uspješnosti: Informacije na službenim web stranicama 
Odgovorna osoba: Predsjednica Studentskog zbora 
 
Na službenim web stranicama Veleučilišta postavljen je izbornik Studentski zbor čime je 

omogućena bolja informiranost studenata i ostalih dionika o radu Studentskog zbora: 

www.velegs-nikolatesla.hr/vele/index.php/hr/o-nama-us 

 

 

http://www.velegs-nikolatesla.hr/vele/index.php/hr/o-nama-us
http://www.velegs-nikolatesla.hr/vele/index.php/hr/o-nama-us
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5.5. Osigurati veću transparentnost u odabiru članova Studentskog zbora 

Pokazatelj uspješnosti: Poziv za izbore, postupak izbora te konačni izvještaj o provedenim 
izborima na službenim web stranicama 
Odgovorna osoba: Predsjednica Studentskog zbora 
 

Na službenoj web stranici Veleučilišta postavljeni, slijedom objava, sve obavijesti, dokumenti 

i zapisnici u postupku izbora članova i predstavnika Studentskog zbora, čime je osigurana 

transparentnost u odabiru članova Studentskog zbora : 

www.velegs-nikolatesla.hr/vele/index.php/hr/obavijesti-us 

Dokumenti na web-u: 

- Liste kandidata za prijevremene studentske izbore 

- Odluka o imenovanju biračkih odbora 

- Prijedlog za izbor člana Upravnog vijeća Veleučilišta 

- Odluka o raspisivanju izbora za studentske predstavnike 

- Lista kandidata, odluka o biračkim mjestima i odluka o imenovanju članova biračkih 

odbora za studentske izbor 

- Zapisnik o radu izbornog povjerenstva Veleučilišta sa provedenih izbora za 

studentske predstavnike 

 

5.6.  Unaprjeđenje fonda knjižnice  

Pokazatelj uspješnosti: Plan nabave literature 
Odgovorna osoba: Prodekanica za nastavu 
 

Na temelju dostavljenih prijedloga pročelnika Odjela o nabavi literature za akademsku 

godinu 2013./2014. godinu 23. siječnja 2014. godine izrađen je Plan nabave literature 

2013./2014. (Klasa: 400-01/14-01/02, Ur.broj: 2125761-01-14-01). Nabava literature obavlja 

se sukladno Planu nabave. 

 

5.7. Nastaviti sa aktivnostima formaliziranja suradnje u vidu ostvarivanja studentske 
prakse  

Pokazatelj uspješnosti: Ugovor o suradnji na realizaciji stručne prakse 
Odgovorna osoba: Prodekan za razvoj i vanjsku suradnju 

http://www.velegs-nikolatesla.hr/vele/index.php/hr/obavijesti-us
http://www.velegs-nikolatesla.hr/obavijesti/Liste%20kandidata%20za%20prijevremene%20studentske%20izbore.PDF
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Ugovori o suradnji s gospodarstvom i javnim sektorom uz suradnje na stručno-istraživačkim 

aktivnostima uključuju i odredbe o suradnji na realizaciji stručne prakse. Kako je navedeno u 

točki 4.8. ovog izvješća riječ je o slijedećim institucijama: Ličko-senjska županija,  Grad 

Otočac, Grad Senj, Općina Karlobag, Općina Lovinac, Općina Peruši,  Općina Vrhovine,  

Općina Plitvička jezera, Županijska uprava za ceste, JU Pećinski park Grabovača, TD Rijeka 

Promet d.d. 

 

5.8. Ustrajati u naporima za uspostavljanje međunarodne razmjene studenata (odlazna i 
dolazna mobilnost) 

Pokazatelj uspješnosti: Povelja Erasmus + 
Odgovorna osoba: Prodekan za razvoj i suradnju 
 

U cilju uspostavljanja međunarodne razmjene studenata (odlazna i dolazna mobilnost), 

Veleučilište je predalo zahtjev za Erasmus povelja za visoko obrazovanje 28. svibnja 2014., te 

očekujemo odgovor krajem kolovoza ili u rujnu (Kl: 605-01/14-01/01; Ur.br.: 2125/61-01-14-

02). Također je Veleučilište potpisalo niz sporazuma sa institucijama sa kojim bi mogla 

ostvariti mobilnost nastavnog osoblja, kao sto su Univerzitetom "St. Kliment Ohridski - 

Bitola", Faculty of Technical Sciences – Bitola (Kl.: 003-10/14-01/06, Ur.br.: 2125/61-01-14-

01), sa lnstitute of Technology and business in Češke Budejovice (Kl: 003-10/14-01/01; 

Ur.br.. 2125/61-01-14-01), Univerzitetom u Banja Luci, te također nastoji proširiti suradnju 

sa drugim institucijama u regiji i šire. 

U cilju jačanja odlazne i dolazne mobilnosti imenovano je i Povjerenstvo za međunarodnu 

suradnju koje ima sedam članova: prodekan, erasmus koordinator, predstavnici nastavnika 

svakog odjela, te predstavnici studenata, te je Veleučilište imenovalo Erasmus koordinatora, 

dostupno na Internet stranicama. (Kl.: 003-08/14-02/01; Ur.br.:2125/61-01-14-123 ) 

 

5.9. Ustrajati u naporima da se omogući pristup relevantnim e-bazama (časopisi) 

Pokazatelj uspješnosti: Istaknut pristup e-bazama na web stranici 
Odgovorna osoba: Prodekan za razvoj i suradnju 
 
Baze e-baze časopisa istaknute su na web-stranicama Veleučilišta, a to su:  

1. Hrčak (Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske) 

2. Springer Link (potrebna AAI@edu.hr autentifikacija) 
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3. Scinece Direct (potrebna AAI@edu.hr autentifikacija) 

4. Wiley online library (potrebna AAI@edu.hr autentifikacija) 

5. Centar za online baze podataka (baze podataka za istraživačku i akademsku zajednicu) 

 

5.10. Razmotriti mogućnost uvođenja mentorskog/tutorskog sustava  

Pokazatelj uspješnosti: Pravilnik o mentorskom sustavu 
Odgovorna osoba: Prodekanica za nastavu 
 
Na tematskom sastanku Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“ u 

Gospiću koji se je održao 28. svibnja 2014.g., raspravljalo se o mogućnosti uvođenja 

mentorskog/tutorskog sustava.  

Prema Zapisniku sa spomenutog sastanka (Klasa:003-06/14-01/01, Ur.broj:2125/61-02-14-

15) prodekanica za nastavu Kristina Devčić istaknula je aktivnost 5.10. iz Plana naknadnog 

praćenja (follow up): „Razmotriti mogućnost uvođenja mentorskog/tutorskog sustava“ o 

kojoj je prodekanica otvorila raspravu. Nakon kraće rasprave i izlaganja prisutnih na sastanku 

donesen je zaključak da bi se trenutno zbog ograničenog broja nastavnog kadra koji je 

opterećen nastavom kao i dodatnim aktivnostima teško bilo organizirati mentora/tutora za 

svaku studijsku godinu, a budući da svaki odjel ima imenovanog pročelnika, a imenovan je i 

prodekan za nastavu, smatra se da je trenutno studentima na raspolaganju dovoljan broj 

osoba kojima bi se mogli obratiti za svoje probleme te se uvođenje mentorskog/tutorskog 

sustava do daljnjega odgađa. Svakako u budućem razdoblju uraditi će se detaljnija analiza 

potreba ali i mogućnosti za uspostavom jednog od oblika mentorskog/tutorskog sustava. 

5.11. Osigurati dovoljan broj anketiranih studenata radi relevantnosti analize 

Pokazatelj uspješnosti: Reprezentativan uzorak anketiranih studenata 
Odgovorna osoba: Prodekanica za nastavu 
 
Kako bi se osigurao dovoljan broj anketiranih studenata prilikom provođenja studentskih 

anketa, sve ankete su provođene neposredno prije pisanja kolokvija kad je prema iskustvu 

nastavnika prisutan najveći broj studenata. Nakon provedenih anketa 13. ožujka 2014. 

godine izrađena je Analiza broja anketiranih studenata u zimskom semestru akademske 

godine 2013./2014. i usporedba s zimskim semestrom akademske godine 2012./2013. 
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(Klasa: 602-01/14-01/01, Ur.broj: 2125/61-02-14-05) gdje je analiza pokazala da je 

zastupljenost studenata na anketama zadovoljavajuća. 

 

5.12. U analizama studentskih anketa osim broja anketa navesti i ukupan broj studenata za 
kolegij/studij  
 
Pokazatelj uspješnosti: Objava na službenim web stranicama u sklopu objave analize anketa) 
Odgovorna osoba: Prodekanica za nastavu 
 
U rezultatima studentskih anketa u 2013./2014. akademskoj godini objavljenim na web 

stranici Veleučilišta uz broj anketiranih studenata naveden je i broj upisanih studenata za 

svaki kolegij. 

 

5.13. Poticati suradnju i realizaciju međunarodnih projekata (IPA) 

Pokazatelj uspješnosti: Ugovori o suradnji sa međunarodnim institucijama u cilju suradnje i 
realizacije međunarodnih projekata 
Odgovorna osoba: Prodekan za razvoj i suradnju 
 

Znanstveno stručni-rad unutar Veleučilišta osnaživan je sklapanjem sporazuma sa vanjskim 

institucijama i pojedincima u Hrvatskoj i šire što je navedeno pod točkom 2.7. 

Obavljen je i veći broj razgovora sa vanjskim dionicima u cilju uključivanja Veleučilišta u 

projekte aplicirane na fondove EU. Dogovor o budućoj suradnji postignut sa Pećinskim 

parkom Grabovača, konkretan dogovor postignut sa Županijskom upravom za ceste sa kojom 

je u tijeku priprema projektne dokumentacije. 
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ESG 1.6. Važnost i pristup informacijama sustava za osiguravanje kvalitete 

3.6. Zaključak, razina razvijenosti i preporuke Povjerenstva za vanjsko vrednovanje 
 
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. 
 
Razina razvijenosti: Početna faza 
 
Preporuke:  

· 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  
· Analizirati uzroke značajnog drop-outa te sukladno tome ustrojiti modele nadoknade 

kompetencija upisanih studenata  
 
 

 

Poduzete i ostvarene aktivnosti u fazi naknadnog praćenja (ESG 1.6.) 

6.1. Informirati sve dionike Veleučilišta o važnosti sustava kvalitete te o rezultatima 
provedenih postupaka i analiza 

Pokazatelj uspješnosti: Na službenoj web stranici Veleučilišta poseban izbornik za kvalitetu 
Odgovorna osoba: Predsjednica POK-a 
 
Na službenoj web stranici postavljen je izbornik Sustava za osiguravanje kvalitete. Na istom 

izborniku nalaze se sve bitne informacije vezane za sustav osiguravanja kvalitete, podaci o 

Povjerenstvu za osiguravanje kvalitete i kontakti, te dokumentacija Povjerenstva za 

osiguravanje kvalitete sa obrađenim analizama studentskih anketa i drugim važnim 

informacijama.  

www.velegs-nikolatesla.hr/vele/index.php/hr/o-nama/sustav-osiguravanja-kvalitete 

 

 

http://www.velegs-nikolatesla.hr/vele/index.php/hr/o-nama/sustav-osiguravanja-kvalitete
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6.2. Informacije koristiti za procese planiranja i kontinuirano poboljšanje sustava 
osiguravanja kvalitete 

Pokazatelj uspješnosti: Izvještaji analize podataka po odjelima i planovi za poboljšanje 
sustava; Zapisnici sa sjednica POK-a 
Odgovorna osoba: Predsjednica POK-a 
 

Na 10. Sjednici Povjerenstva za osiguravanje kvalitete raspravljalo se o potrebi da se da se 
informacije Povjerenstva za osiguravanje kvalitete koriste za procese planiranja i 
kontinuirano poboljšanje sustava osiguravanja kvalitete te da je nužno potrebno definirati 
slijed podataka i informacija koje prolaze kroz Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete. 

Članovi Povjerenstva složili su se da se svi materijali, analize, izvještaji i zaključci sa sjednice 
Povjerenstva prosljeđuju na ured dekana koji će sve relevantne informacije prosljeđivati 
Stručnom vijeću ili drugim tijelima Veleučilišta kojima će dostavljene informacije koristiti u 
procesima planiranja i kontinuiranog poboljšanja sustava osiguravanja kvalitete. 

 

6.3. Razmotriti uvođenje intraneta kao platforme za prikupljanje i razmjenu podataka SOK-
a 

Pokazatelj uspješnosti: Izvještaj sa tematskog sastanka na temu uvođenja intraneta kao 
platforme za prikupljanje i razmjenu podataka SOK-a 
Odgovorna osoba: Predsjednica POK-a 
 

Na 10. sjednici Povjerenstva za osiguravanje kvalitete razmotren je prijedlog Povjerenstva za 

vanjsko vrednovanje kvalitete u uvođenju intraneta kao platforme za prikupljanje i razmjenu 

podataka SOK-a. 

V.d. dekan A. Skendžić iznio je mogućnosti uvođenja intraneta kao platforme za prikupljanje i 

razmjenu podataka SOK-a, te je zaključeno da će se navedena aktivnost realizirati do kraja 

2014. godine. 

 

6.4. Dovršiti implementaciju ISVU sustava 

Pokazatelj uspješnosti: Vođenje evidencije studenata i ispitne evidencije kroz ISVU  
Odgovorna osoba: ISVU koordinator 
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 ISVU sustav je implementiran prema planu i evidencija studenata i ispitna evidencija za 

studente koji su upisali 1. godinu ak.god. 2013./2014. vodi se kroz ISVU sustav. Djelatnice 

evidencije studija samostalno obavljaju sve radnje vezane za ispitnu evidenciju. 

 

6.5. Provesti edukaciju svih dionika o ISVU sustavu 

Pokazatelj uspješnosti: Korištenje ISVU-a na svim razinama (evidencija studija, profesori, 
pročelnici, prodekani 
Odgovorna osoba: ISVU koordinator 
 

Provedena je edukacija svih djelatnica evidencije studija, dok se za edukacijom nastavnog 

osoblja nije pokazala potreba. Pročelnici i prodekani sve potrebne podatke iz ISVU sustava 

dobivaju na zahtjev od djelatnica evidencije studija ili ISVU koordinatora koji su osposobljeni 

za rad u sustavu. 

 

6.6. Razmotriti mogućnost razvoja e-learninga  
 
Pokazatelj uspješnosti: Izvještaj sa tematskog sastanka na temu mogućnost razvoja e-
learninga 
Odgovorna osoba: Prodekanica za nastavu 
 

Na tematskom sastanku Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Veleučilišta „Nikola Tesla“ u 

Gospiću koji se je održao 28. svibnja 2014. raspravljalo se o mogućnosti razvoja e-learninga.  

Prema Zapisniku sa spomenutog sastanka (Klasa: 003-06/14-01/01, Ur.broj: 2125/61-02-14-

15) prodekanica za nastavu Kristina Devčić istaknula je aktivnost 6.6. „Razmotriti mogućnost 

razvoja e-learninga“ iz Plana naknadnog praćenja o kojoj prodekanica za nastavu otvara 

raspravu. Nakon kraće rasprave prisutnih donesen je zaključak da su nastavni materijali, 

primjeri zadataka, ispita već na web stranici postavljeni u okviru sustava Loomen te da se 

obavijesti, termini ispitnih rokova, izvedbeni planovi, termini konzultacija i ostalo redovito 

ažuriraju na web stranici. Zasad će se i dalje intenzivno razmišljati o mogućnosti uvođenja e-

learninga u novoj akademskoj godini no zasad se ta mogućnost odgađa. 
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6.7. Informacije o prolaznosti studenata i zaposlenosti završnih studenata sustavno 

koristiti u budućim planiranjima aktivnosti   

Pokazatelj uspješnosti: Izrađen i usvojen standard o načinu provođenja periodične revizije 
studijskih programa 
Odgovorna osoba: Prodekanica za nastavu 
 

Stručno vijeće je na 77. sjednici održanoj 24. veljače 2014. godine donijelo Pravilnik o 

provođenju periodične revizije i unaprjeđivanju studijskih programa Veleučilišta „Nikola 

Tesla“ u Gospiću (Klasa: 003-08/14-02/01, Ur.broj: 2125/61-01-14-24) kojim se definiraju 

postupci periodične revizije studijskih programa na Veleučilištu. Na temelju članka 3. 

Pravilnika o provođenju periodične revizije i unaprjeđivanju studijskih programa Veleučilišta 

„Nikola Tesla“ u Gospiću na 77. sjednici Stručnog vijeća Odlukom o imenovanju Povjerenstva 

za periodičnu reviziju i unaprjeđenje studijskih programa imenovano je Povjerenstvo za 

periodičnu reviziju i unaprjeđenje studijskih programa (Klasa: 003-08/14-02/01, Ur.broj: 

2125/61-01-14-25).  

6.8. Prikupljati informacije o zapošljivosti završenih  studenata i iz drugih izvora osim HZZ-a 
(npr. alumni udruženja, poslodavaca u regiji, itd.) i te informacije objavljivati  

Pokazatelj uspješnosti: Izvještaj analize ankete prikupljene preko studentskog alumniuma 
Odgovorna osoba: Prodekanica za nastavu 
 

U cilju prikupljanja informacija o zaposlenju završnih studenata Veleučilišta „Nikola Tesla“ u 

Gospiću prikupljali smo podatke od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao i u prošlim 

razdobljima, ali i od Alumni kluba. Podaci su objavljeni na web stranici Veleučilišta. 

6.9. Analizirati uzroke značajnog drop-outa te sukladno tome ustrojiti modele nadoknade 
kompetencija upisanih studenata 

Pokazatelj uspješnosti: Analiza uzroka drop-out-a te sukladno uzroku definirati modele 
nadoknade kompetencija 
Odgovorna osoba: Prodekanica za nastavu 
 
Na 8. sjednici Povjerenstva za osiguravanje kvalitete razgovaralo se o ovoj temi. Zaključeno 
je, na temelju statistike iz Evidencije studija, da većina studenata dolazi iz strukovnih škola s 
nedovoljnim predznanjem iz općih predmeta kao što su matematika, fizika i slično što im u 
samom početku studiranja predstavlja problem i zbog neuspjeha prilikom polaganja ispita 
najčešće odustaju od studiranja. Kako bi se ovakvo stanje poboljšalo, predloženo je na 
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sjednici, a nakon rasprave i usvojeno, da se kao dodatni model nadoknade kompetencija 
prije početka akademske godine, a nakon provedenih upisa, organiziraju dodatne 
konzultacije iz svih kolegija kako bi studenti imali dodatnu priliku prije samog početka 
nastave nadoknaditi nastavne sadržaje koji im nedostaju. 
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ESG 1.7. Javno informiranje 

3.7. Zaključak, razina razvijenosti i preporuke Povjerenstva za vanjsko vrednovanje 
 
Zaključak: 
Postoje resursi i motiviranost za unapređenje sustava javnog informiranja. Mrežne su stranice glavni 
izvor informacija te se trebaju redovito vrednovati, ažurirati i poboljšavati. 
 
Razina razvijenosti: Prijelaz iz početne u razvijenu fazu 
 
Preporuke:  

· 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  
 
 

Poduzete i ostvarene aktivnosti u fazi naknadnog praćenja (ESG 1.7.) 

 

7.1. Izraditi katalog informacija o studijima 

Pokazatelj uspješnosti: Izrađen katalog informacija o studijima 
Odgovorna osoba: Prodekan za razvoj i suradnju 
 
Sukladno Zakonu o pravo na pristup informacijama (Narodne novine 172/03 i 144/10) 

izrađen je i usvojen Katalog informacija zajedno sa svim pripadajućim dokumentima - Kriteriji 

za određivanje visine naknade, obavijest o načinu ostvarivanja prava na pristup 

informacijama, obrazac Zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama, Odluka o 

donošenju Kataloga informacija, Odluka o imenovanju službenika za informiranje. 

7.2. Organizirati „dane otvorenih vrata“ i na taj način informirati potencijalne studente o 

Veleučilištu 

Pokazatelj uspješnosti: Održan „Dan otvorenih vrata“ 
Odgovorna osoba: Prodekan za razvoj i suradnju 
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„Dani otvorenih vrata Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću“ prihvaćeni su od strane 
Povjerenstva za osiguravanje kvalitete kao dobro došla aktivnost u cilju promocije rada 
Veleučilišta kao i upoznavanja potencijalnih studenata sa studijskim programima Veleučilišta. 

Ova aktivnost biti će uključena u Plan aktivnosti za akademsku godinu 2014./2015. kada bi se 
u siječnju ili veljači 2015. g. i realizirala.  

7.3. Javno objavljivati podatke o uspješnosti studiranja, trajanju studija i zapošljivost 

završenih studenata Veleučilišta za buduće studente te informacije o mogućnostima 

nastavka obrazovanja 

Pokazatelj uspješnosti: Obavijesti na službenoj web stranici 
Odgovorna osoba: Prodekanica za nastavu 
 
Trenutno su na službenoj web stranici Veleučilišta dostupni podaci o zapošljavanju završnih 

studenata koji su prikupljeni iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao i Alumni kluba.  

Podatci o uspješnosti studiranja i trajanju studija biti će obrađeni završetkom akademske 

godine kada će i biti objavljeni. 

 

7.4. Nastaviti objavljivati relevantne podatke i javnost informirati o aktivnostima 

Veleučilišta  

Pokazatelj uspješnosti: Obavijesti na službenoj web stranici 
Odgovorna osoba: Prodekan za razvoj i suradnju 
 
Objave informacija na službenim web stranicama u navedenom razdoblju kontinuirano su se 

objavljivale ( vidljivo na web stranicama Veleučilišta): 

www.velegs-nikolatesla.hr/vele/index.php/hr 

7.5. Redovito ažurirati mrežne stranice Veleučilišta te ujednačiti hrvatsku i englesku verziju 

mrežnih stranica 

Pokazatelj uspješnosti: Ujednačena hrvatska i engleska verzija 
Odgovorna osoba: Prodekan za razvoj i suradnju 
 

U navedenom razdoblju ujednačena je hrvatska i engleska verzija mrežnih stranica te je ista 

prevedena na njemački jezik. 

 

http://www.velegs-nikolatesla.hr/vele/index.php/hr
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3. ANALIZA UČINKOVITOSTI PROVEDENIH AKTIVNOSTI 

Sukladno pregledu aktivnosti ocjenjujemo analizu učinka provedenih aktivnosti na sustav 
osiguravanja kvalitete sukladno ESG standardima. 

 

ESG 1.1. Politika i procedura sustava osiguravanja kvalitete 

- Svi dokumenti sustava su javno objavljeni (službena web stranica Veleučilišta) 
- Izmjenama i dopunama akta formalno su određene procedure kojim će sve aktivnosti 

visokog učilišta imati cilj praćenje, analiza i jačanje sustava osiguravanja kvalitete 
- Usvojeni su novi akti važni za jačanje sustava za osiguravanje kvalitete (Etički kodeks) 
- Unaprjeđeno je informiranje svih dionika o sustavu osiguravanja kvalitete na 

Veleučilištu 
- Uspostavljen je Alumni klub te ostvarena prva suradnja (anketa) 
- Odrađene su brojne aktivnosti u cilju jačanja kvalitete studija 

Faza razvijenosti: Razvijena faza 

ESG 1.2. Odobrenje, praćenje i periodična revizija studijskih programa i stupnjeva 
obrazovanja 

- Usvojeni akti koji reguliraju postupak revizije i izmjene studijskih programa 
- Ishodi učenja su revidirani 
- Prikupljene su informacije korisne za uvid u potrebu za revizijom i/ili izmjenom 

studijskih programa od Alumni kluba 
- Kontinuirani rad na jačanju znanstveno-stručnog  i istraživačkog rada unutar 

Veleučilišta, ali i sa vanjskim institucijama i pojedincima, u Hrvatskoj i šire 

Faza razvijenosti: Početna/razvijena faza 

 

ESG 1.3. Ocjenjivanje studenata 

- Kriteriji, pravila i postupci za ocjenjivanje ishoda učenja studenata dosljedno se 
primjenjuju, objavljeni su i studenti su s njima upoznati 

Faza razvijenosti: Razvijena faza 

ESG 1.4. Osiguravanje kvalitete nastavnog osoblja, njegova interakcija, utjecaj na društvo 
znanja te doprinos regionalnom razvoju 

- Objavljeni kumulativni rezultati studentske ankete 
- Kontinuirano promicanje i poticanje dolazne i odlazne mobilnost nastavnog osoblja i 

studenata (poslana kandidatura za Erasmus + povelju) 
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- Kontinuirani rad na ostvarivanju suradnje s gospodarskim  i javnim sektorom u regiji i 
šire u cilju stručne suradnje 

- Analiza mogućnosti za usavršavanjem nastavnog osoblja u segmentima nastave i 
stručno-znanstvene suradnje 

Faza razvijenosti: Početna faza 

 

ESG 1.5. Resursi za učenje i potporu studentima 

- Pojačana informiranost o radu Studentskog zbora 
- Uspostavljen Alumni-klub 
- Kontinuirano se radi na uspostavljanju međunarodne razmjene studenata 
- Kontinuirano nastojanje da se poboljša studentski standard 
- Rad na osiguravanju resursa za učenje i potporu studentima 

Faza razvijenosti: Početna/razvijena faza 

 

ESG 1.6. Važnost i pristup informacijama sustava za osiguravanje kvalitete  

- Definiran je slijed toka informacija SOK-a 
- Obavještavanje dionika o informacijama i podacima SOK-a 

Faza razvijenosti: Početna/razvijena faza 

        

ESG 1.7.  Javno informiranje 

- Unaprjeđenje sustava javnog informiranja te usvajanje budućih radnji kojima će se 
ova aktivnost ojačati 

Faza razvijenosti: Razvijena faza 

 

 

 

 

 

 



Sukladno preporukama Fovjerenstva za vanjsku prosudbu sustava osiguravanja kvalitete

Veleudiliite,,Nikola Tesla" u Gospiiu dobilo je izuzetno korisna zapaiania ipreporuke koje su

u potpunosti prihvaiene te su bile poticaj za jo5 intenzivniji rad na poboljSanju sustava, ne

samo u fazi praienja (Follow-up) vei su iste prihvaiene i ukljuiene u aktivnosti POK-a za

nadolazeie razdoblje.

povjerenstvo za osiguravanje kvalitete nastaviti 6e sa radom kao savjetodavno i strudno tijelu

o osiguravanju kvalitete ha VeleudiliStu ,,Nikola Tesla" u Gospiiu, a sukladno Pravilniku o

sustavu za osiguravanje kvalitete, Prirudniku za osiguravanje i unaprjeCfenje kvalitete te

ostalih akta sustava osiguravarlja kvalitete.

Gospii, 22. srPnja 2014. godine

Kl.:003-06/13-0U02

U r. broj : 2125 / 6L-01"-L4-24

Predsjednica POK-a

%tu);
///

Jadr@ttka Pej novii, Prof.
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