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Osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja je kontinuirani proces koji 

se odvija kroz planirane aktivnosti i postupke, te između ostalog i kroz postupak unutarnje 

prosudbe.  

Ciljevi unutarnje prosudbe osiguravanja kvalitete su: utvrditi učinkovitosti 

uspostavljenog sustava osiguravanja kvalitete na Veleučilištu, utvrditi utjecaj sustava na 

poboljšanje kvalitete obrazovanja u cijelosti, te na razvoj kulture kvalitete  

Unutarnju prosudbu sustava kvalitete na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu provelo 

je povjerenstvo imenovano na 31. sjednici Stručnog vijeća održanoj, 7. studenog 2012. 

godine.  

Članovi Povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava kvalitete su S. Čukljek, prof., 

predsjednik, M. Bilić, dipl. psih. , mr. sc. D. Škrbina, dr. sc. Z. Lončar, vanjski dionik, M. Čičmir, 

A. M. Ladiš, student.  

Povjerenstvo je održalo pripremne sastanke tijekom 2013 godine, a sa radom na 

unutarnjoj prosudbi počelo 17. lipnja 2013. Na sastanku održanom 20. lipnja 2013. donijelo 

je Plan unutarnje prosudbe sustava kvalitete na Zdravstvenom veleučilištu. Postupak 

unutarnje prosudbe – razgovori sa dionicima sustava održan je 04. i 05. srpnja 2013.  

Nakon provedene unutarnje prosudbe Povjerenstvo je upoznalo Upravu Veleučilišta s 

rezultatima. Izvješće je izrađeno temeljem svih dobivenih informacija i dokumenata i 

dostavljeno Upravi kao i objavljeno na mrežnim stranicama Odjela za kvalitetu u srpnju 2013.  

Nakon provedenih mjera poboljšanja sustava osiguravanja kvalitete za fazu naknadnog 

praćenja unutarnje prosudbe sukladno Planu aktivnosti za navedeno razdoblje povjerenstvu 

je dostavljeno izvješće. Povjerenstvo za unutarnju prosudbu je razmotrilo navedeno izvješće, 

te razmotrilo provedene mjere i realizaciju prema preporukama unutarnje prosudbe.  

U fazi naknadnog praćenja realizirane su slijedeće preporučene mjere: 

- Izrađeni su dokumenti Povijest nastanka sustava osiguravanja kvalitete, Analiza 

učinkovitosti sustava osiguravanja kvalitete i njegov utjecaj na kvalitetu 

obrazovanja, Izvješće za vanjsku prosudbu ZVU  
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- Provedena je anketa za samoevaluaciju  nastavnika, asistenata i stručnih 

suradnika  

- Na mrežnim stranicama objavljeno je Izvješće o evaluaciji tehničko-

administrativnog osoblja i podrške na Zdravstvenom veleučilištu u 2012/2013  

- Na mrežnim stranicama objavljeno je Izvješće o evaluaciji kvalitete nastave za 

akademsku godinu 2012/2013 

- Nastavnici su informirani o mogućnostima mobilnosti (Erasmus program) 

- Potpisani su ugovori za razmjenu studenata i nastavnika u okviru Erasmus 

programa sa 4 visokoškolske institucije, odabrano je 5 studenata koji će 

sudjelovati u razmjeni u ljetnom semestru   

- Potpisani su ugovori o međunarodnoj suradnji sa 6 ustanova (Visoka škola 

strukovnih studija u Ćupriji, Fakultet za zdravstvene vede Novo Mesto, Visoka šola 

za zdravstvene vede Slovenj Gradec, Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu, 

Univerzitet u Bihaću, Medicinski fakultet Novi sad) 

- Zdravstvenom veleučilištu je dodijeljena DS label oznaka  

- Zdravstveno veleučilište je apliciralo za novu Erasmus povelju – Erasmus + 

- Imenovan je pomoćnik dekana za međunarodnu suradnju i razvoj doc. dr. sc. 

Krešimir Rotim  

- Izrađeno je izvješće o opterećenosti rada nastavnika u nastavi  

 

 

Potrebno je nastaviti raditi na aktivnostima koje nisu realizirane u periodu naknadnog 

praćenja: 

- Izraditi i javno objaviti strategiju za naredno razdoblje  

- Provesti anketu za poslodavce o zadovoljstvu studentima na praksi 

- Provesti anketu za poslodavce i potencijalne poslodavce o studentima koji su 

završili studij na Zdravstvenom veleučilištu  

- Izraditi Pravilnik o ocjenjivanju studenata  

- Izraditi plan uvođenja informacijskog sustava e-učenja  
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- Organizirati seminar o andragoškim metodama za nastavnike, asistente i stručne 

suradnike  

- Izraditi plan rada odjela za međunarodnu suradnju 

- Izrada izvješća o provedenim aktivnostima odjela za međunarodnu suradnju 

- Izraditi plan zapošljavanja novih nastavnika i suradnika na osnovu izvješća o 

opterećenosti rada nastavnika u nastavi  

- Izraditi plan rada Službe za stručna i znanstvena istraživanja za 2014.  

- Donijeti odluku stručnog vijeća o uvažavanju ocjene nastavnika dobivene tijekom 

studentske ankete kao kriterija pri izboru i reizboru u nastavno zvanje  

- Osigurati prostor za dnevno učenje studenata  

- Izraditi plan razvoja resursa Zdravstvenog veleučilišta  

 

 

 

KLASA:   003-08/14-03/05 
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Povjerenstvo za unutarnju prosudbu  

 


