
Plan unutarnje prosudbe sustava kvalitete na  Zdravstvenom veleučilištu 

Dan Vrijeme Aktivnost Dionici Teme za razgovor 

04.07.13. 

četvrtak 

9.00 – 

09.20 

Razgovor s 

Upravom 

Dekan politika, misija, vizija, opća 
strategija ZVU-a, ciljevi cjelokupne 

organizacije, postupci i provedba za 

odobravanje novih studijskih 

programa, izdavačka djelatnost  
09.20 – 

09.40 

Prodekan  analiza uspješnosti završavanja 
studija, kriteriji ocjenjivanja 

studenata i analiza uspješnosti 
ocjenjivanja, mobilnost studenata i 

međunarodna suradnja, kadrovska 
politika 

9.40-

10.00 

Tajnik  Dokumenti ZVU, opremljenost i 

funkcionalnost prostora ZVU, 

administrativno tehnički resursi,   
evaluacija resursa podrške 
studentima (knjižnica, referada, 
prostori, pomoćne prostorije, 

ugostiteljski objekt) 

10.00 – 

10.15 

Razgovor u 

Odjelu za 

kvalitetu 

Voditelj Odjela 

za kvalitetu 

općenito o sustavu kvalitete, 
pristup informacijama sustava za 

kvalitetu 

10.15 – 

10.45 

Razgovor s 

voditeljima 

studija 

Voditelji studija  Organizacija nastave, izmjene i 

dopune studijskih programa, 

suradnja sa drugim visokoškolskim 
ustanovama, suradnja sa stručnim 
društvima, nastavni i prostorni 
resursi   

10.45-

11.15 

Razgovor s 

predstavnicima 

pročelnika 
katedri  

Pročelnici 
katedri  

dodatno usavršavanje nastavnika, 
asistenata i stručnih suradnika, 
planiranje nastavničkih resursa, 
izmjene i dopune studijskih 

programa  

11.15 – 

11.45 

Razgovor s 

predstavnicima 

nastavnika 

Nastavnici izvedbeni planovi nastavnika i 

izvješća na kraju semestra, 
ocjenjivanje studenata, nastava i 

nastavne metode, stručni i 
znanstveno-istraživački rad  

12.15 – 

13.00 

Razgovor s 

predstavnicima 

studenata 

Studenti stručnih 
i specijalističkih 
studija 

Ocjenjivanje studenata, uključivanje 
studenata u rad tijela Veleučilišta, 
resursi za učenje i potporu 
studentima, javno informiranje 

13.00 – 

13.15 

Razgovor u 

Financijskoj 

službi i 
računovodstvu  

Voditeljica 

financijske 

službe i 
računovodstva  

financijski planovi, realizacija, 

izvješćivanje, klasifikacija troškova, 
knjiženje, informatička potpora 



Dan Vrijeme Aktivnost Dionici Teme za razgovor 

13.15 – 

13.30 

Razgovor u 

informatičkoj 
službi   

Voditelj službe  Informatička opremljenost, 
informacijski sustav prikupljanja 

obrade i korištenja informacija, 
javno informiranje 

 13.30 – 

14.00 

Razgovor u 

tajništvu i 
referadi za ispite 

Voditeljica 

tajništva i 
voditeljica 

studentske 

referade 

Rad referade, arhiva, rješavanje 
studentskih zahtjeva i molbi, 

komunikacija s studentima, 

organizacija upisa i ispitnih rokova 

 14.00-

14.30 

Razgovor s 

vanjskim 

dionicima  

Vanjski dionici  Studiji Zdravstvenog Veleučilišta, 
praktična nastava, kompetencije 
završenih studenta, dostupnost 
informacija,  

05.07.2013. 

petak 

09.00 – 

12.00 

Sastanak Povjerenstva za unutarnju 

prosudbu 

izrada zaključaka i preporuka 

12.00 – 

12.30 

Sastanak s Upravom Veleučilišta Upoznavanje Uprave Veleučilišta sa 
zaključcima i preporukama 
unutarnje prosudbe sustava 

kvalitete 

 


