VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU
Trg Andrije Hebranga 11
22 000 ŠIBENIK
POVJERENSTVO ZA
OSIGURAVANJE KVALITETE
KLASA: 003-08/17-11/01
URBROJ: 2182/1-12/3-1-17-16
Šibenik, 21. kolovoza 2017.

ZAPISNIK
sa 36. sjednice Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Veleučilišta u Šibeniku
održane 19. travnja 2017.
Nazočni članovi Povjerenstva: mr. sc. Tanja Radić Lakoš, v.pred., dr.sc. Ljubo Runjić, v.pred.,
Darijo Šego, univ. spec.traff. ing., pred., Anita Marčić, dipl.oec.
Izostali članovi Povjerenstva: mr. sc. Ivan Livaja, pred., mr. Sonja Čuljak, I. Babić, student,
L.Banić, student
Ostali nazočni: Helena Mioč, bacc.oec.
Sjednica je počela u 11:00 sati u kabinetu E (bivša Vijećnica).
Za sjednicu je predložen slijedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 35. sjednice Povjerenstva
2. Verifikacija Izvještaja o realizaciji Plana aktivnosti osiguravanja i promicanja kvalitete
na Veleučilištu u Šibeniku za 2016. godinu
3. Rasprava o rezultatima studentske ankete provedene za zimski semestar ak. godine
2016./2017., komentari na rad službe za studentske poslove
4. Donošenje Odluke o provođenju studentske ankete za ljetni semestar ak. godine
2016./2017.
5. Razno
koji je jednoglasno usvojen.

Ad. 1. Zapisnik sa 35. sjednice usvaja se jednoglasno.

Ad 2. Sustav osiguranja kvalitete Veleučilišta u Šibeniku predstavlja uspostavu kulture
kvalitete na Veleučilištu implementacijom Standarda i smjernica za osiguranje kvalitete u
Europskom istraživačkom prostoru visokog obrazovanja (ESG) sa svrhom integracije
Veleučilišta u nacionalni i Europski istraživački prostor visokog obrazovanja s razvijenom
kulturom kvalitete.
Povjerenstvo je raspravljalo o Akcijskom planu za unaprjeđenje kvalitete kojeg je VUŠ izradio
u 2013. u postupku naknadnog praćenja nakon provedene reakreditacije studijskih programa te
zaključilo da su gotovo sve planirane aktivnosti realizirane. Nadalje, Povjerenstvo je
prepoznalo potrebu ambicioznijeg pristupa u planiranju, provođenju i praćenju realizacije
kratkoročnih i srednjeročnih aktivnosti te je izradilo je i usvojilo Plan aktivnosti osiguravanja
i promicanja kvalitete na Veleučilištu u Šibeniku za 2016. godinu (Klasa: 602-12-01/16-04/02
Ur. broj: 2182/1-12/3-1-16-01-04) kojim je bilo je planirano provesti ukupno 89 aktivnosti iz
10 područja:
1. Politika osiguravanja kvalitete
2. Izrada i odobravanje programa
3. Učenje, poučavanje i vrednovanje usmjereno na studenta
4. Upis i napredovanje studenata, priznavanje i certificiranje
5. Nastavno osoblje
6. Resursi za učenje i poučavanje i podrška studentima
7. Upravljanje informacijama
8. Informiranje javnosti
9. Kontinuirano praćenje i periodička revizija programa
10. Periodičko vanjsko osiguravanje kvalitete
Provođenjem aktivnosti na razvoju sustava kvalitete Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete na
Veleučilištu izradilo je Izvješće o realizaciji akcijskog plana za unaprjeđivanje kvalitete na
Veleučilištu u Šibeniku za 2016., a što će predstavljati temelj za reakreditaciju Veleučilišta
u Šibeniku u narednom reakreditacijskom ciklusu
Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali svi nazočni članovi Povjerenstva jednoglasno je
verificirano Izvješće o realizaciji Plana aktivnosti osiguravanja i promicanja kvalitete na
Veleučilištu u Šibeniku za 2016. godinu te je isti dostavljen Stručnom vijeću na usvajanje.

Ad. 3. Vezano za provedenu studentsku anketu u zimskom semestru uočeni su prigovori na
rad studentske referade koji se ponavljaju iz ankete u anketu. Posebno nezadovoljni bili su
studenti 3. godine studija Promet.
Utvrđena je nesukladnost vezana uz postupak PK-30 te se predlaže provesti korektivne
radnje. Anita Marčić, voditeljica studentske referade predlaže da se provede dodatno
anketiranje studenata koje će biti vezano isključivo uz službu referade i ispunjavati će je
studenti prilikom ankete za ljetni semestar.
Sveukupna analiza Studentske ankete napravit će se po završetku ankete za ljetni semestar
2016./2017.

Ad. 4. Jednoglasno se donosi se Odluka o provođenju ankete za ljetni semestar ak. godine
2016./2017. Anketa će provesti Članovi Odbora u periodu od 2. do 16. svibnja 2017. godine .

Ad. 5. Pod ovom točkom dnevnog reda prodekanica za nastavu izvijestila je članove o izvršenju
nastave u akademskoj godini 2016./2017. Ukupna nastava na svim studijskim programima je
realizirana sukladno povjeravanju nastave, uz manja odstupanja na preddiplomskom stručnom
studiju Menadžment iz dva kolegija. Praćenje realizacije nastave na mjesečnoj osnovi provode
pročelnici odjela (temeljem dostavljenih dokumenata PK-4), a na semestralnoj osnovi prodekan
za nastavu (na temelju dokumenta PK-7).
Ukupno je u nastavi angažirano 28 nastavnika zaposlenika Veleučilišta te 4 asistenta i 17 vanjskih
suradnika u nastavi. Realizirano je ukupno 16.761,5 norma sata, od toga 2321 norma sata ili svega 13,8%
izveli su vanjski suradnici.
Izvještaj proidekana za nastavu prezentirat će se na Stručnom vijeću te će poslužiti kao temelj
za isplatu rada preko punog nastavnog opterećenja (rad „preko norme“) u tekućoj akademskoj
godini.
Sjednica je završila u 12:00 sati.

Prodekanica za nastavu,
Predsjednica Povjerenstva za osiguravanje kvalitete,
mr.sc. Tanja Radić Lakoš

Zapisnik sastavila:
Helena Mioč, bacc. oec.

