VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU
Trg Andrije Hebranga 11
22 000 ŠIBENIK
POVJERENSTVO ZA
OSIGURAVANJE KVALITETE
KLASA: 602-12-01/14-01/05
URBROJ:218271-12/3-1-14-01-06
Šibenik, 8. srpnja 2014.

ZAPISNIK
sa 20. sjednice Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Veleučilišta u Šibeniku
održane 4. srpnja 2014.

Nazočni: Nikolina Gaćina, mag. ing., v.pred., predsjednica, Darijo Šego, univ.spec.traff.ing.,
pred., član, Ljubo Runjić, mag.iur., pred., član, Mirjana Gović, studentica, član.
Ostali nazočni: v.d. dekana Anita Grubišić, mag.oec., v.pred., Jerko Acalin, dipl.ing., pred.,
član Odbora za provođenje studentske ankete, Biljana Šupe, dipl.ing., član Odbora za
provođenje studentske ankete, Helena Mioč, bacc.oec, administrator Povjerenstva, član Odbora
za provođenje studentske ankete.
Izostali: dr.sc. Ivica Poljičak, v.pred., član, Anita Marčić, dipl. oec., član, mr. Sonja Čuljak,
član, Jelena Delić, studentica, član.
Sjednica je započela s radom u 13:00 sati. Predsjednica povjerenstva Nikolina Gaćina
predložila je

DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.

Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Povjerenstva
Analiza ankete zimskog semestra ak. god. 2013./2014.
Završno izvješće o rezultatima vanjske prosudbe sustava osiguranja kvalitete VUŠ-a
Razno

koji je jednoglasno usvojen.

Ad 1. Zapisnik sa 19. sjednice Povjerenstva jednoglasno je usvojen.
Ad 2. Prodekanica za nastavu i predsjednica Povjerenstva N. Gaćina dala je kratku analizu
ankete zimskog semestra. Anketa je prvi put na Veleučilištu provedena on-line zahvaljujući
angažiranosti voditeljice informatičke službe Biljane Šupe, dipl.ing.

Radi toga se s anketom (opravdano) kasnilo i po riječima prodekanice neki nastavnici su
prigovorili da je to bilo nakon ispitnih rokova što u budućnosti svakako treba izbjeći.
Kompletnu dodatnu analizu ankete sa obradom u excelu izradila je Biljana Šupe, dipl.ing.
Izvješće je dostavljeno članovima Povjerenstva i v.d. dekana.
Ad 3. Članovima Povjerenstva dostavljeno je Završno izvješće o rezultatima vanjske prosudbe
sustava osiguranja kvalitete VUŠ-a.
Strategija Veleučilišta čeka izbor dekana koji će uskoro uslijediti. Uočene su promjene koje se
odnose na primjedbe od strane vanjske prosudbe kao što su izrada novog web-a i njegova
engleska inačica, imenovanje službenika za kvalitetu, imenovanje web urednika, te još neke
mjere koje se spominju u izvješću.
Ad 4. Nije bilo rasprave.
Sjednica je završila u 14:00 sati.

Zapisnik vodila:
Administratorica Povjerenstva

Predsjednica Povjerenstva:
Prodekanica za nastavu

Helena Mioč, bacc.oec.

Nikolina Gaćina, mag. ing., v. pred.

