VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU
Trg Andrije Hebranga 11
22000 Šibenik
KLASA: 602-12-01/16-04/02
URBROJ: 2182/1-12/3-1-16-01-09
Šibenik, 12. travnja 2016.

ZAPISNIK
sa 28. sjednice Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Veleučilišta u Šibeniku
održane 22. veljače 2016.

Nazočni članovi Povjerenstva: mr. sc. Tanja Radić Lakoš, v.pred., dr.sc. Ivica Poljičak, v. pred.,
dr.sc. Ljubo Runjić, pred., Darijo Šego, univ.spec.traff.ing., pred., Anita Marčić, dipl.oec.,
Ankica Arbutina, studentica, Luka Banić, student
Ostali nazočni: Helena Mioč, bacc.oec.
Izostali članovi Povjerenstva: mr. Sonja Čuljak .
Sjednica je počela u 10:00 sati.
Za sjednicu je predložen slijedeći

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice Povjerenstva
2. Usvajanje Izvješća o realizaciji Akcijskog plana za unaprjeđenje kvalitete na
Veleučilištu u Šibeniku za 2015.
3. Usvajanje Izvješća o provođenju studentskih anketa za zimski semestar 2015./2016.
4. Donošenje Plana aktivnosti osiguravanja i promicanja kvalitete na Veleučilištu u
Šibeniku za 2016. godinu
5. Donošenje Priručnika za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete (PK-38, ver.02)
6. Donošenje Postupka odobravanja i vrednovanja novih studijskih programa
7. Donošenje Postupka informiranja javnosti
8. Razno

Ad. 1. Dnevni red i Zapisnik sa 27. sjednice Povjerenstva jednoglasno su usvojeni.
Ad. 2. Jednoglasno se usvaja Izvješće o realizaciji Akcijskog plana za unaprjeđenje kvalitete
na Veleučilištu u Šibeniku za 2015. Realizirane su sve planirane aktivnosti osim donošenja
Strategije razvoja Veleučilišta.

Ad. 3. Izvješće prezentira kolega dr. sc. Ljubo Runjić, pred. kao predsjednik Odbora za
provođenje studentske ankete. Svaki zaposlenik u nastavi i djelatnik službi koje se ocjenjuju
može dobiti rezultate ankete vezano za svoj rad. Zbirnu analizu za zimski semestar izradit će
kolegica Ivana Beljo, mag. ing., pred.
Ad. 4. Planom aktivnosti osiguravanja i promicanja kvalitete na Veleučilištu u Šibeniku za
2016. godinu planirano je realizirati ukupno 89 aktivnosti. Planirane aktivnosti prikazane su u
10 poglavlja (koja prate ESG standarde i smjernice). Uz planiranu aktivnost prikazan je način
provedbe aktivnosti, rokovi te odgovornosti.
Plan aktivnosti usvaja se jednoglasno.

Ad. 5. Do revizije Priručnika za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete (PK-38) došlo je zbog
razvoja sustava osiguravanja kvalitete te usklađivanja s ESG standardima i smjernicama.
Priručnik se usvaja jednoglasno.
Ad. 6. Skida se s dnevnog reda sjednice Povjerenstva i upućuje na Stručno vijeće.
Ad. 7. Do razvoja ovog dokumenta došlo je zbog potrebe definiranja aktivnosti i odgovornosti
za informiranje javnosti. Postupak informiranja javnosti jednoglasno je usvojen.
Ad. 8. Vezano za temu sa prethodne sjednice a tiče se izjave gosp. Luke Petrine o velikom
broju naših studenata prijavljenih na HZZ i mogućnostima njihova zapošljavanja navodi se
slijedeće: od ukupnog broja svih naših diplomiranih studenata samo 10% ih je trenutno na
Zavodu. Veliki broj naših studenata dolazi iz drugih županija, najviše susjednih, ali također i iz
svih krajeva Hrvatske. Uzimajući u obzir godišnji izvještaj o stanju nezaposlenih diplomiranih
studenata VUŠ-a Veleučilište je smanjilo upisne kvote za ak. godinu 2015./2016..
Prodekanica za nastavu mr.sc. Tanja Radić Lakoš, v. pred, izvješćuje o posjetu predstavnika
AZVO, Središnjeg prijavnog ureda koji provodi postupak upisa na studije. S AZVO je potpisan
Ugovor temeljem kojeg će za iduću akademsku godinu 2016./2017. postupak prijava na
specijalistički diplomski stručni studij provesti Agencija putem centraliziranog sustava
NISpDS. Prijave počinju 1. srpnja 2016. a rang liste se formiraju 30. rujna 2016. u 16:00 sati.
Sjednica je završila u 11:30 sati.

Zapisnik sastavila
Helena Mioč, bacc. oec.

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

