
Na temelju Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 
br. 45/09) i Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog 
obrazovanja, Stručno vijeće Veleučilišta u Karlovcu, na svojoj 107. sjednici održanoj 30. siječnja 
2017. godine  donijelo je  
 
 

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA  
O OSIGURAVANJU KVALITETE 

 
 
 

Članak 1. 
 

Članak 2. Pravilnika o osiguravanju kvalitete ( u daljnjem tekstu: Pravilnika), mijenja se i glasi: 
 

„Cilj uspostavljanja sustava za osiguravanje kvalitete pri Veleučilištu je izgradnja 
mehanizama za sustavno vrednovanje i koordiniranje inicijativa i postupaka za promicanje i 
postizanje najviše razine kvalitete u nastavi, istraživanju, znanosti, stručnim te 
administrativnim djelatnostima na Veleučilištu.  
 
Veleučilište u Karlovcu svojim nastavnim, stručnim i znanstvenim kapacitetima želi 
udovoljiti svim potrebama studenata, zaposlenika te široj društvenoj zajednici.“ 

 
 

Članak 2. 
 
Članak 4. Pravilnika o osiguravanju kvalitete mijenja se i glasi: 
 
„Mjerodavna tijela sustava za osiguravanje kvalitete pri Veleučilištu su:  

1. Dekan, 
2. Stručno vijeće Veleučilišta, 
3. Odbor za osiguravanje kvalitete, 
4. Ured za osiguravanje kvalitete. 

 
Odbor za osiguravanje kvalitete pri Veleučilištu (u daljnjem tekstu: Odbor) je savjetodavno i 
stručno tijelo odgovorno Dekanu i Stručnom vijeću Veleučilišta.  
 
Ured za osiguravanje kvalitete je operativno i koordinativno tijelo zaduženo za pružanje 
administrativne potpore procesima sustava osiguravanja kvalitete, te promicanja kulture kvalitete 
na Veleučilištu u Karlovcu.   
 
Stručno vijeće Veleučilišta razmatra mišljenja i prijedloge Odbora, odlučuje o strategiji, 
planovima i mjerama unapređenja nastave i rada u okviru osiguravanja kvalitete, nadgledanju i 
periodičnom vrednovanju studijskih programa kao i programa cjeloživotnog učenja te odlučuje o 
drugim mjerama i aktivnostima sukladno potrebama sustava osiguravanja kvalitete.“ 
 
            Članak 3. 
 
Članak 9. Pravilnika mijenja se i glasi: 
 



„Odbor za osiguravanje kvalitete upravlja sustavom za kvalitetu Veleučilišta, provodi strateško 
planiranje i donosi odluke o smjernicama i postupcima osiguravanja i unaprjeđenja kvalitete, te 
predlaže Dekanu i Stručnom vijeću prijedloge konkretnih aktivnosti i mjera u svrhu osiguravanja i 
unaprjeđenja kvalitete. 
 
Nadležnosti Odbora uključuju:  

• razvijanje postupaka kvalitete u skladu s europskim standardima i smjernicama,  
• predlaganje Stručnom vijeću dokumenata s područja osiguravanja kvalitete:  

o godišnji plan aktivnosti, 
o godišnji operativni plan,  
o sustav odgovornosti za provedbu aktivnosti  

s područja osiguravanja kvalitete,  
• surađivanje u pripremi i postupku vanjskog vrednovanja kvalitete Veleučilišta,  
• razvijanje sustava i mjera usmjerenih prema unapređenju kvalitete nastave, 
• praćenje sudjelovanja studenata u provedbi aktivnosti osiguravanja kvalitete.“  

 

 
Članak 4. 

 
Iza članka 10. dodaju se članci 11. do 13. koji glase: 
  
Ured za osiguravanje kvalitete 

Članak 11. 
 
„Ured za osiguravanje kvalitete se ustrojava u okviru Stručnih službi dekanata Veleučilišta u 
Karlovcu. 
Ured je administrativno središte Veleučilišta u nacionalnoj mreži osiguravanja kvalitete u prostoru 
visokog obrazovanja. 
 

                                                            Članak 12. 
 
Ured  je  podrška  Odboru  u  pokretanju  i  koordiniranju  inicijativa  te  provedbi  kontinuiranoga 
osiguravanja i unaprjeđenja kvalitete.  
 
Kao operativno i koordinativno tijelo zaduženo za pružanje administrativne potpore procesima 
sustava osiguravanja kvalitete i promicanja kulture kvalitete na Veleučilištu u Karlovcu, Ured za 
osiguravanje kvalitete u okviru svoje nadležnosti: 

• potiče i organizira stalne rasprave o kvaliteti i širenju kulture kvalitete u akademskoj i 
neakademskoj javnosti, 

• razvija postupke vanjskog i unutrašnjeg vrednovanja, metode za istraživanje različitih 
aspekta kvalitete obrazovanja kao i različitih ciljnih populacija (studenata, nastavnika, 
administrativnog i tehničkog osoblja, rukovoditelja, poslodavaca, javnog mnijenja), 

• provodi analize i prikuplja povratne informacije o kvaliteti svih korisnika sustava, 
• osigurava povratne informacije od studenata i usmjerava njihove sugestije, prijedloge i 

kritike, 
• potiče i organizira stručno usavršavanje nastavnog i administrativnog osoblja, te 

sudjeluje u praćenju i evaluaciji unapređenja kvalitete nastave, 
• koordinira aktivnosti u postupku vanjskog i unutarnjeg vrednovanja kvalitete 

Veleučilišta.  




