Izvještaj o realizaciji prijedloga Povjerenstva za unapređivanje i osiguravanje kvalitete u ak. 2018. – 2019.g.
Prijedlog unapređivanja
Realizacija
Prijedlozi Povjerenstva za unapređivanje i osiguravanje kvalitete
1. sjednica 20. studenoga 2018.
Potrebno je provesti promotivne aktivnosti vezane uz mogućnost Organiziran je posjet srednjim školama u
upisa na Veleučilište na svim srednjim školama Požeško- tridesetak hrvatskih gradova te je
slavonske županije i šire.
organizirano 6 posjeta Veleučilištu sa 135
učenika na svim srednjim školama u
županiji. Učenicima su podijeljeni letci i
održane prezentacije.

Utjecaj na SOK

Promoviranjem Veleučilišta na
ovaj
način
potiče
se
zainteresiranost učenika za
upis na neki od Veleučilišnih
studija.

Aktivnije uključiti nastavnike iz struke u postupak ugovaranja Prijedlog nije realiziran.
Erasmus razmjene.
Izraditi usporednu analizu prolaznosti po kolegiju i nastavniku za ISVU koordinator izradio je analizu Analiza i usporedba prolaznosti
prethodne dvije akademske godine.
prolaznosti po kolegiju i nastavniku.
po kolegiju i nastavniku je
osnova
za
uvođenje
poboljšanja
uspješnosti
studenata npr. održavanje
dodatne nastave, uvođenje
dodatnih ispitnih rokova i sl.
Obaviti razgovor sa nastavnicima koji imaju prolaznost po Prodekanica za nastavu razgovarala je sa Uvidom da je prolaznost po
kolegiju (nastavniku) u obje akademske godine nižu od ciljne.
nastavnicima koji imaju prolaznost po kolegiju (nastavniku) niža od
kolegiju ( nastavniku) nižu od ciljne.
ciljne i razgovorom sa
nastavnicima mogu se uvesti
dodatne mjere poboljšanja
npr. održavanje dodatne
nastave,
dodatnih
oblika
nastave, dodatne konzultacije
i sl.

Izraditi popis kolegija za prošle dvije akademske godine na kojima ISVU koordinator u sklopu izvještaja QP7
studenti ne prolaze ispit pred povjerenstvom i dovode do -II -11. Broj ispisanih studenata izradio je
isključenja sa studija.
za ak. god. 2016./2017. popis kolegija na
kojima studenti ne prolaze ispit pred
ispitnim povjerenstvom.

Potrebno je o rezultatima zadovoljstva diplomiranih studenata Zaposlenici su informirani o rezultatima
studijem informirati sve zaposlenike, a posebno članove na Vijećima odjela, te su rezultati anketa
povjerenstva za periodičnu reviziju studijskih programa.
objavljeni na web stranici.
Putem mentorskih sastanaka informirati
mogućnostima korištenja čitaonice.

studente

o Navedeni prijedlog je realiziran te su
studenti informirani o mogućnostima
korištenja knjižnice.

Raditi na aktivnostima omogućavanja psihološkog savjetovanja Studenti su informirani o mogućnostima
za studente.
korištenja psihološkog savjetovališta tako
što je prodekanica u suradnji sa osobom
koja obavlja poslove podrške studenata
informirala sve studente svih stručnih
studija na svim godinama te im
prezentirala rad istog te termine u kojem
su stručne osobe Zavoda za javno

Analizirajući popis kolegija
pružaju se mogućnosti da se iz
tih kolegija uvedu dodatni sati
nastave, novi oblici izvođenja
nastave te sunositelji na
kolegiju kod kojeg bi studenti
mogli polagati ispit i sl.
Rezultati koji su dobiveni
anketiranjem uzimaju se su u
obzir prilikom izrade revizije
studijskih programa.
Putem mentorskih sastanaka
studenti imaju mogućnost
uputiti pitanja i nejasnoće o
izvedbi studija, resursima koji
su im na raspolaganju i sl.
Informiranjem studenata se
potiče maksimalno korištenje
obrazovnih resursa koji su im
na raspolaganju. Izrađen je i
informativni letak o knjižnici.
Korištenje
psihološkog
savjetovanja studentima je od
velike pomoći kako bi se lakše
prilagodili na studiranje, novu
radnu okolinu te izvršavanje
svojih obveza.

zdravstvo Požeško - slavonske županije
studentima na raspolaganju.
Prijedlozi Povjerenstva za unapređivanje i osiguravanje kvalitete
2. sjednica 18. prosinca 2018.
Potrebno je provesti reviziju Pravilnika o stegovnoj odgovornosti
studenata.
Prijedloge unapređenja obrazovnih resursa je potrebno detaljnije
analizirati na Kolegiju dekana.

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti
studenata nije revidiran.
O
unaprjeđenju obrazovnih resursa Zaključcima sa Kolegija dekana
raspravlja se na sastancima Kolegija o unaprjeđivanju obrazovnih
dekana.
resursa i ostalim područjima
poboljšavaju se uvjeti za
studiranje
od
opreme,
prostornih
kapaciteta,
raspoloživosti nastavnika i sl.
Dopuniti informacije na web stranici o Veleučilištu na engleskom Na engleskoj verziji web stranice Ažuriranjem informacija o
jeziku.
nadopunjeni su podaci o ishodima učenja veleučilištu na engleskom
i ciljevima studiranja, kolegijima na jeziku potiče se suradnja sa
stranom jeziku, Erasmus propisima drugim visokim učilištima iz
partnera, informacijama o studentskom inozemstva, razvoj Erasmusa
životu i sl.
te
mogućnost
studiranja
studenta iz drugih zemalja na
Veleučilištu, a samim time i
promidžbi Veleučilišta.
Ažurno objavljivati sve relevantne informacije na web stranici te Informacije na web stranici se ažurno i Rezultati
provedenog
provoditi istraživanje zadovoljstva dionika.
kontinuirano objavljuju te je provedeno istraživanja pokazatelj su
istraživanje zadovoljstva dionika.
zadovoljstva
i/ili
nezadovoljstva
dionika.
Rezultati pokazuju visoku
razinu
zadovoljstva
objavljenim informacijama na
web stranici Vup-a. Dobiveni

Ažurno objavljivati izvješća sa mentorskih sastanaka na Aktivnost je realizirana te postoji zaseban
predviđenom prostoru u sklopu veleučilišnog web-a.
prostor na web stranici za objavu izvješća
sa mentorskih sastanaka.

Potrebno je izraditi analizu realiziranih aktivnosti vezanih uz Pročelnica društvenog odjela izradila je
primjedbe i prijedloge prikupljene kroz mentorske sastanke izvješće o realiziranim aktivnostima
tijekom 2017./2018. ak. god.
vezanim uz primjedbe i prijedloge
prikupljene kroz mentorske sastanke
tijekom 2017./2018. ak. god.
Uključivati vanjske suradnike i ostale dionike u provedbu Aktivnost se realizira ovisno o temama
edukacija
sukladno
Planu
usavršavanja
nastavničkih usavršavanja nastavničkih kompetencija i
kompetencija i ostalih vještina u 2018./2019.
ostalih vještina.
Informirati sve nastavnike o primjedbi na prepisivanje sa slajdova Aktivnost nije realizirana.
tijekom nastave.
Potrebno je rezultate internog izvještaja QP7-II-4-7 Zadovoljstvo Svi interni izvještaji QP7-II-4 o
prostornom i opremom detaljnije analizirati na Kolegiju dekana. dostupnosti
obrazovnih
resursa
analiziraju se na sastancima Kolegija
dekana.

Prijedlozi Povjerenstva za unapređivanje i osiguravanje kvalitete
3. sjednica 24. siječnja 2019.

rezultati mogu biti pokazatelj
da se dopuni/redizajnira web
stranica potrebnim podacima.
Objavljena
izvješća
sa
mentorskih sastanaka su važan
pokazatelj kako bi svi dionici
vidjeli kako prijedloge za
poboljšanja tako i prijedloge
koji su predloženi i realizirani.
Iz navedenog izvješća vidljivo
je koji su nedostaci i prijedlozi
za poboljšanja s kojima se
susreću
studenti
tijeku
studiranja od upisa do
diplomiranja.
Uključujući vanjske suradnike i
ostale dionike u provedbu
edukacija poboljšava se njihov
rad.

Analizom rezultata na Kolegiju
dekana definiraju se mjere za
unapređivanje
obrazovnih
resursa
(nabavka
novih
računala, laptopa i opreme te
uređenje zgrade, učionica i sl.

Uputiti pročelnike da sve primjedbe studenata vezane uz Prodekanica za nastavu uputila je
raspored nastave i ostalih pitanja iz domene pročelnika rješavaju pročelnike kako se sve primjedbe
u što kraćem roku.
studenata vezane uz raspored nastave i
ostalih pitanja iz domene pročelnika
rješavaju u što kraćem roku.

Pravovremenim rješavanjem
primjedbi studenata koje su
vezane uz raspored nastave i
ostalih pitanja iz domene
pročelnika
doprinosi
se
održavanju
nastave
prilagođene studentima te
pravovremenim informiranjem
studenata o izmjenama ili
odgodi nastave, a samim time i
kvaliteti studiranja.
Revidirati broj sati nastave za izvanredne studente od strane Pri izradi izvedbenog plana za ak. Revidiranjem satnice nastave
Kolegija dekana.
2019./2020. revidiran je broj sati za za
izvanredne
studente
izvanredne studente.
prilagođava se izvanrednim
studentima studiranje na
Veleučilištu.
Prijedlozi Povjerenstva za unapređivanje i osiguravanje kvalitete
4. sjednica 12.travnja 2019.
Informirati povjerenstva za periodičnu reviziju studijskih Povjerenstva za periodičnu reviziju Informiranost povjerenstva za
programa o rezultatima vrednovanja kolegija i prijedlozima studijskih programa su informirana o periodičnu reviziju studijskih
studenata.
rezultatima vrednovanja kolegija.
programa
o
rezultatima
vrednovanja je važan element
koji se uvažava i o njemu
raspravlja
prilikom izrade
novih
verzija
elaborata
studijskog programa.
Uputiti nastavnike da prije održavanja mentorskih sastanaka Prijedlog je realiziran te je donijeta Provođenje
mentorskih
provjere sa pročelnikom/icom odjela o rješenjima koja (ni)su Procedura
provođenja
mentorskih sastanaka
u
skladu
sa
nastala kao rezultat njihovih primjedbi i o istom informiraju sastanaka.
procedurom poboljšava se i
studente na novom mentorskom sastanku.
ubrzava protok informacija

između studenata, mentora i
pročelnika.
Prijedlozi Povjerenstva za unapređivanje i osiguravanje kvalitete
5. sjednica 29.travnja 2019. (ponovljeni prijedlozi sa četvrte
sjednice SOK -a)
Prijedlozi Povjerenstva za unapređivanje i osiguravanje kvalitete
6. sjednica 8.srpnja 2019.
Potrebno je u reviziju mentorskog rada uključiti aktivnije praćenje Prijedlog je realiziran te je uvršten u Aktivnijim
praćenjem
ostvarenih ECTS bodova tijekom studiranja i kontaktiranje Proceduru
provođenja
mentorskih ostvarenih ECTS bodova i
studenata po potrebi.
sastanaka.
kontaktiranjem studenata po
potrebi rješavaju se eventualni
problemi i poteškoće s kojima
se susreću studenti prilikom
studiranja.
Kako bi se pratila kvaliteta mentorskih sastanaka i rezultati bili Aktivnost je provedena i provedeno je Rezultati vrednovanja kvalitete
reprezentativni potrebno je nastaviti istraživanje i dalje jer je u vrednovanje
kvalitete
mentorskih mentorskih sastanaka
i
ovom anketiranju obuhvaćen mali broj studenata.
sastanaka.
angažman mentora važan su
pokazatelj u provedbi istih.
Ovim putem se ocjenjuje
angažman mentora, područje
tematike
te
realizacija
dosadašnjih prijedloga kako bi
se studentima pružilo što
kvalitetnije studiranje na
Veleučilištu.
Prijedlozi Povjerenstva za unapređivanje i osiguravanje kvalitete
7. sjednica 20. rujna 2019. Na ovoj sjednici nije bilo
prijedloga poboljšanja.
U Požegi, 21. listopada 2019.
Izvještaj izradila: Administrativna potpora SOK- a:
Daliborka Uršić, mag.iur.

