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STRATEGIJA
2017. - 2021.
VISOKE ŠKOLE MENADŽMENTA I SIGURNOSTI SECURUS

Misija Visoke škole Securus je obavljati djelatnost visokog obrazovanja u skladu s društveno
odgovornim principima i akademskom izvrsnošću,
kompetentne stručnjake

stvarati i razvijati

visokoobrazovne

i odgovorne nositelje budućeg razvoja sigurnosti društvene

zajednice.
Vizija Visoke škole Securus je razviti se u tehnološki suvremenu hrvatsku visokoobrazovnu
ustanovu konkurentnu u zemljama Europske unije zbog posebnosti svojih stručnih studijskih
programa i programa cjeloživotnog učenja te akademske izvrsnosti stvarane na Standardima
i smjernicama za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG).
Visoka škola će provoditi specifične stručne i specijalističke diplomske stručne studije iz
područja sigurnosti i prilagođavati se potrebama današnjeg Hrvatskog i Europskog tržišta rada,
vodeći računa da studenti tijekom studiranja dobiju potrebne ishode učenja i kompetencije
koje će im osigurati lakše zapošljavanje i uspješnu karijeru. Cilj nam je da ta znanja, koja kroz
svoj studij i cjeloživotno učenje studenti stječu, budu primjerena najnovijim spoznajama i
tehnologijama današnjeg svijeta znanosti i struke te potrebama vatrogastva, civilne zaštite,
gospodarstva i društvene zajednice.
Suvremeno opremljeni prostori, predavaonice, vježbaone

i

laboratoriji, optimalan broj

studenata po pojedinim studijskim programima i stavljanje studenata u centar obrazovnog
sustava, omogućavanje mobilnosti i napredovanja studenata, studiranje na daljinu i izvođenje
programa na engleskom jeziku, njihovo kontinuirano praćenje i prilagođavanje stvarnim
potrebama tržišta rada, kao i mnoštvo drugih noviteta, smisao je i vodilja po kojoj će Visoka
škola razvijati svoje resurse i nastavni proces.
Obrazovni, poslovni i organizacijski ciljevi Visoke škole Securus inspirirani su i usklađeni
s deklariranom vizijom i misijom Visoke škole. Visoka škola je strategijski usmjerena
obrazovanju za vrijednosti, ishode učenja i kompetencije koje su potrebne našim studentima i
nastavnicima u ostvarivanju njihovih osobnih životnih težnji i karijernih potencijala te dobrobiti
naše društvene zajednice.
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Obrazovni ciljevi Visoke škole su osposobiti studente za:
-

uspješno zapošljavanje, pokretanje i realizaciju vlastitih poduzetničkih i drugih
projekata po završetku studija,

-

aktivan doprinos stvaranju nove vrijednosti u području sigurnosti i dinamičan razvoj
profesionalne karijere od prvog dana zaposlenja,

-

nastavak akademskog poslijediplomskog obrazovanja i daljnji razvitak stručnih i
znanstvenih kompetencija u području sigurnosti.

Poslovni ciljevi Visoke škole usklađeni su sa zahtjevima odgovornog poslovanja i obavljanja
temeljne djelatnosti Visoke škole - djelatnosti visokog i cjeloživotnog obrazovanja, a ostvarivat
će se:
-

kontinuiranim doprinosom akademskoj izvrsnosti u procesu ostvarivanja obrazovnih
ciljeva,

-

kontinuiranim ulaganjem u nastavne uvjete i društveni standard studenata i
nastavnika,

-

kontinuiranim poslovnim uspjehom u održivom i društveno odgovornom poslovnom
djelovanju.

Naš institucionalni cilj kao visokoobrazovne ustanove je omogućiti kvalitetno, učinkovito,
pravično, ravnopravno

i internacionalno visoko obrazovanje u području sigurnosti

koje

pridonosi konkurentnosti hrvatskih ustanova visokog obrazovanja.
Strategija Visoke škole. Kao novo osnovanoj visokoškolskoj ustanovi, do ostvarivanja
željenog stupnja razvoja predstoji čitav niz zahtjevnih aktivnosti što će odrediti i njezinu buduću
razvojnu strategiju i akcijski plan. U razdoblju prve dvije godine funkcioniranja Visoke škole
osigurat će se potreban broj nastavnika i suradnika u nastavi te uspješno provoditi
preddiplomski stručni studijski program sigurnosti u Puli pod mentorstvom Visoke škole za
sigurnost iz Zagreba u te ispuniti uvjete za akreditaciju i ishoditi dopusnice Ministarstva
znanosti i visokog obrazovanja za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i izvođenje
stručnog preddiplomskog studijskog program Vatrogastva i zaštite od požara.
Interdisciplinarnost stručnog preddiplomskog studija vatrogastva i zaštite od požara bit će
izazov u kreiranju specijalističkog diplomskog stručnog studija vatrogastva i zaštite od požara
s mogućnošću njegovog izvođenja sa različitim smjerovima sa specifičnim ishodima učenja
usko specijaliziranih područja u području sigurnosti kao što su menadžment vatrogastva i
zaštite od požara,

krizni menadžment zdravstva, menadžment korporativne sigurnosti,
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menadžment zaštite okoliša, sustav i menadžment civilne zaštite, menadžment sigurnosti u
turizmu ili pak krizni menadžment uprave.
Budući razvoj Visoke škole obilježit će i uspostava međunarodne suradnje,

e-učenja,

izvođenja studijskih programa na hrvatskom i dijelom na engleskom jeziku te pokretanje
specijalističkog diplomskog stručnog studija vatrogastva i zaštite od požara.
Potporu svojim razvojnim naporima Visoka škola će potražiti od svih organizacija, ustanova,
vladinih i nevladinih udruga, državne i lokalne uprave, gospodarstva i drugih pravnih osoba
koji su dali svoju doprinos u osnivanju Visoke škole.
Visoka škola bit će visokoškolska obrazovna ustanova koja će oko 90% svojih financijskih
prihoda ostvariti obrazovanjem, a preostalih 10 % od ostalih djelatnosti.
Glavni prioriteti Visoke škole Securus su:



uspješno izvođenje stručnog studijskog programa sigurnosti pod mentorstvom
Visoke škole za sigurnost iz Zagreba,



ishoditi dopusnicu Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta za obavljanje
djelatnosti visokog obrazovanja,



ishoditi dopusnicu Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta za izvođenje
stručnog prediplomskog studijskog programa vatrogastva i zaštite od požara,



osigurati učinkovito upravljanje Visokom školom,



financijska stabilnost.



osigurati optimalne nastavne uvjete za provedbu nastave i prakse,



osigurati izvrsnost nastavnika i zaposliti potrebni broj nastavnika,



ostvariti suradnju i partnerstvo s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom i
županijskim vatrogasnim zajednicama te Državnom upravom zaštitu i
spašavanje,



osigurati nastavna radilišta i vatrogasne poligona za praktične vježbe i
provedbu prakse,



primijeniti suvremene nastavne metode i osigurati sustav kvalitete nastavnog
procesa,



suradnja s gospodarstvom i lokalnom zajednicom,



razviti sustav međunarodne suradnje i mobilnosti studenata i nastavnika.
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Strateški ciljevi Visoke škole
I. UPRAVLJANJE VISOKOM ŠKOLOM I POLITIKA OSIGURAVANJA
KVALITETE (ESG 1.1.)
1. cilj:
UVESTI PROCEDURE ZA SUSTAVNU I PERIODIČNU PROCJENU
UČINKOVITOSTI RADA VISOKE ŠKOLE
izraditi i usvojiti na nadležnim tijelima Visoke škole dokumente SOKMJERA 1.1:
NADLEŽNOST:
PROVEDBA:
ROK PROVEDBE:

a u skladu s novim ESG-i standardima
dekan
Povjerenstvo za kvalitetu
veljača 2018.

POKAZATELJI
PROVEDBE:

dokumenti SOK-a sukladni s ESG-i standardima

MJERA 1.2:

unutarnju prosudbu cjelovitoga sustava osiguravanja kvalitete
provoditi u skladu s propisima i standardom, a tematske audite u
skladu s planom
predsjednik/ica Povjerenstva za unutarnju prosudbu
Povjerenstvo za unutarnju prosudbu
tematske audite svake godine nakon završetka akademske godine
listopad/studeni
- plan tematskih audita
- provedena unutarnja tematska prosudba sustava kvalitete
- donesene preporuke za period praćenja
- objavljeni rezultati faze naknadnoga praćenja
održavati tematske sjednice, Stručnoga vijeća, Upravnoga vijeća o
provedbi Strategije razvoja Visoke škole i akcijskih planova za
unapređivanje SOK-a

NADLEŽNOST:
PROVEDBA:
ROK PROVEDBE:
POKAZATELJI
PROVEDBE:

MJERA 1.3:
NADLEŽNOST:
PROVEDBA:

dekan
prodekan za nastavnu djelatnost,

ROK PROVEDBE:

najmanje jednom godišnje

POKAZATELJI
PROVEDBE:

zapisnici sa sjednica Stručnoga i Upravnoga vijeća

2. cilj:

POBOLJŠAVANJE KVALITETE ZASNOVANE NA ANALIZI REZULTATA I
POSTUPAKA OSIGURAVANJA KVALITETE
redovito na godišnjoj razini provoditi SWOT analizu Visoke škole
MJERA 2.1:
NADLEŽNOST:
PROVEDBA:
ROK PROVEDBE:
POKAZATELJI
PROVEDBE:

dekan
Povjerenstvo za kvalitetu
SWOT analizu izraditi u ožujku 2018., a nakon toga svake dvije godine
- usvojene SWOT analize

MJERA 2.2:

definirati pokazatelje uspješnosti i izdvojiti ključne pokazatelje na
razini Visoke škole
dekan
Kolegij dekana, Povjerenstvo za kvalitetu
svake druge godine u veljači
broj pokazatelja, broj ključnih pokazatelja, način praćenja

NADLEŽNOST:
PROVEDBA:
ROK PROVEDBE:
POKAZATELJI
PROVEDBE:
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3. cilj:
DIONICIMA SOK-a OSIGURATI RELEVANTNE INFORMACIJE I DOKUMENTE
MJERA 3.1:
NADLEŽNOST:
PROVEDBA:
ROK PROVEDBE:
POKAZATELJI
PROVEDBE:

MJERA 3.2:
NADLEŽNOST:
PROVEDBA:
ROK PROVEDBE:
POKAZATELJI
PROVEDBE:

MJERA 3.3:
NADLEŽNOST:
PROVEDBA:
ROK PROVEDBE:
POKAZATELJI
PROVEDBE:

provoditi aktivnosti informiranja i poticati uključivanja u raspravu
svih dionika pri donošenju i ažuriranju dokumenata
dekan
prodekan za nastavnu djelatnost, povjerenstva Visoke škole, nastavnici i
studentska tijela
listopad 2018. za uspostavu sustava za internu elektroničku komunikaciju
i informiranje zaposlenika, ostalo kontinuirano
- uspostavljen sustav za internu elektroničku komunikaciju i informiranje
zaposlenika, nastavnika, studenata i ostalih dionika s novim prijedlozima
te izmjena i dopuna općih akata i dokumenata Visoke škole
- popis općih akata i dokumenta te analogno tome popis dionika kojima
trebaju biti dostupni
- broj i vrste općih akata i dokumenta s kojima su upoznati relevantni
dionici
- analiza primjene općih i posebnih akata Visoke škole te razine
upoznatosti dionika (broj informativnih sastanaka i radionica)
provesti analizu uspješnosti sustava osiguravanja kvalitete
dekan i prodekan za nastavnu djelatnost
Povjerenstvo za kvalitetu
ožujak svake godine.
razina zadovoljstva ključnih dionika, unutarnjih i vanjskih, postojećim SOKom, provedena anketa ključnih dionika, analiza rezultata i donesena
zaključna ocjena
imenovati članove povjerenstva SOK-a (Povjerenstvo za kvalitetu i
Povjerenstvo za unutarnju prosudbu)
dekan
Stručno vijeće
veljača 2018. i 2020. godine
odluke o imenovanju povjerenstava i zapisnici s konstituirajućih sjednica

NADLEŽNOST:

izraditi programski i provedbeni plan edukacije članova povjerenstva
SOK-a
Predsjednik/ca Povjerenstva za kvalitetu

PROVEDBA:
ROK PROVEDBE:
POKAZATELJI
PROVEDBE:

Povjerenstvo za kvalitetu
prvi kvartal svake druge godine nakon imenovanja povjerenstva SOK-a
programski i provedbeni plan edukacije članova povjerenstva SOK-a
odobren od strane dekana

MJERA 3.4:

4. cilj:
OSIGURATI SUSTAV RAČUNOVODSTVENIH INFORMACIJA I FINANCIJSKU
ANALIZU KAO POMOĆ UPRAVI U DONOŠENJU DUGOROČNIH POSLOVNIH
ODLUKA RADI POSTIZANJA VIŠEGA STUPNJA EFIKASNOSTI SUSTAVA I
REALIZACIJE PRIHVAĆENIH STRATEGIJA
analiza poslovanja putem financijskih pokazatelja
MJERA 4.1:
NADLEŽNOST:
PROVEDBA:
ROK PROVEDBE:
POKAZATELJI
PROVEDBE:

odgovorna osoba za financijske i računovodstvene poslove
financije i računovodstvo
tromjesečno
financijski izvještaji kao temelj za izradu financijskih pokazatelja i izvješće
o provedenoj analizi
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MJERA 4.2:

praćenje troškova i racionalizacija troškova

NADLEŽNOST:

Dekan, odgovorna osoba za financijske i računovodstvene poslove

PROVEDBA:
ROK PROVEDBE:
POKAZATELJI
PROVEDBE:

financije i računovodstvo
kontinuirano
financijski izvještaji

MJERA 4.3:

aktivno praćenje naplate potraživanja

NADLEŽNOST:
PROVEDBA:

Dekan, odgovorna osoba za financijske i računovodstvene poslove
financije i računovodstvo

ROK PROVEDBE:
POKAZATELJI
PROVEDBE:

kontinuirano u razdoblju od 2017. do 2020.
financijski izvještaji
Izvještaj OPZ-STAT1
rast prihoda i dobiti

MJERA 4.4:
NADLEŽNOST:
PROVEDBA:
ROK PROVEDBE:
POKAZATELJI
PROVEDBE:

odgovorna osoba za financijske i računovodstvene poslove
Upravno vijeće, dekan, voditelj financijskih i i računovodstvenih poslova
15, travnja svake godine.
financijska izvješća, račun dobiti i gubitka, bilanca, interna izvješća

MJERA 4.5:

usmjeravanje novčanoga toka

NADLEŽNOST:
PROVEDBA:

dekan, voditelj financijskih i i računovodstvenih poslova
financije i računovodstvo

ROK PROVEDBE:

kontinuirano

POKAZATELJI
PROVEDBE:

pokazatelji likvidnosti i solventnosti
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Strateški ciljevi Visoke škole
II.
IZRADA, ODOBRAVANJE I KONTINUIRANO PRAĆENJE I
REVIZIJA STUDIJSKIH PROGRAMA
(ESG 1.2)
1. cilj:
IZRADA I ODOBRAVANJE PROGRAMA
MJERA 1.1:

izraditi i donijeti Pravilnik o izradi i reviziji studijskih programa

NADLEŽNOST:

dekan, prodekan za nastavnu djelatnost

PROVEDBA:

Stručno vijeće

ROK PROVEDBE:

ožujak 2018.

POKAZATELJI
PROVEDBE:

Odluka Stručnog vijeća o donošenju Pravilnika o izradi i reviziji
studijskih programa

MJERA 1.2:

izraditi prijedlog elaborata i pokrenuti certifikaciju stručnog

NADLEŽNOST:

preddiplomskog studijskog programa Vatrogastva i zaštite od
požara
dekan

PROVEDBA:

prodekan za nastavnu djelatnost, HVZ, Istarska županija,

ROK PROVEDBE:

do kraja akademske 2017./18. godine

POKAZATELJI
PROVEDBE:

izrađen i od strane Stručnoga vijeća usvojen Prijedlog elaborata stručnog
preddiplomskog studijskog programa Vatrogastva i zaštite od požara te
predan AZVO
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Strateški ciljevi Visoke škole
III. UČENJE, POUČAVANJE I VREDNOVANJA USMJERENA NA
STUDENTA
(ESG 1.3.)

1. cilj:
OLAKŠATI STUDIRANJE I SVLADAVANJA PROGRAMA STUDIJA
RAZVIJANJEM e–LEARNING SADRŽAJA
prilagoditi
izvođenje sadržaja predmeta e-učenju
MJERA 1.1:
NADLEŽNOST:
PROVEDBA:
ROK PROVEDBE:
POKAZATELJI
PROVEDBE:

prodekan za nastavnu djelatnost
voditelji katedri, nastavnici
završetak ak. 2018/19. godine te nastaviti kontinuirano provoditi svake
ak. godine
broj predmeta prilagođenih e-učenju i opseg sadržaja predmeta po
studijima prilagođenih e- učenju

2. cilj:
PODIĆI KVALITETU I POVEZANOST PROVJERE ZNANJA I ISHODA UČENJA

NADLEŽNOST:

analizirati izvješća o realizaciji nastave za svaki predmet te utvrditi
razinu sukladnosti između provjere znanja i ishoda učenja
prodekan za nastavnu djelatnost

PROVEDBA:

mentori godina, studentski predstavnici

ROK PROVEDBE:

kolovoz ak. 2018. godine te nastaviti periodično provoditi svake godine

POKAZATELJI
PROVEDBE:

- broj predmeta za koje je provedena provjera
- udio usklađenosti stvarnoga stanja iskazanim po predmetima i
studijima (br. pred. koji imaju stvarno usklađenu provedbu provjera
znanja s ishodima / br. pred. na studiju)

MJERA 2.1:

3. cilj:
USPOSTAVITI I PODIZATI KVALITETU PROVJERE ZNANJA I RAZINU
SUKLADNOSTI OCJENJIVANJA S UTVRĐENIM KRITERIJIMA
MJERA 3.1:

analizirati izvješća o realizaciji s prijedlogom mjera za poboljšanje
sukladnosti ocjenjivanja i kriterija ocjenjivanja

NADLEŽNOST:

prodekan za nastavnu djelatnost

PROVEDBA:
ROK PROVEDBE:

Stručno vijeće
listopad ak. 2018./19. godine te nastaviti periodično provoditi svake
godine
- zapisnici Stručnoga vijeća
- izvješće o realizaciji nastave,
- mjere za poboljšanje sukladnosti ocjenjivanja i kriterija ocjenjivanja

POKAZATELJI
PROVEDBE:
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MJERA 3.2:

NADLEŽNOST:
PROVEDBA:
ROK PROVEDBE:
POKAZATELJI
PROVEDBE:

MJERA 3.3:

- praćenje i analiza provedbe primjene kriterija i postupaka
ocjenjivanja i provjere ostvarenih ishoda učenja.
- revizija provjere ishoda učenja po predmetima, načina provođenja
i arhiviranja dokumentacije povezane s provjerom ishoda učenja
- organizirati stručnu radionicu i edukaciju nastavnika o provjeri
ishoda učenja
prodekan za nastavnu djelatnost
nastavnici, Stručno vijeće
do kraja ak. 2018./19. godine
- izvješća prodekana za nastavnu djelatnost o revidiranju ishoda učenja
i broju predmeta
- završno skupno izvješće o revidiranju učenja i broju revidiranih
predmeta po studijima i ukupno
- zapisnici vijeća studija i Stručnoga vijeća
- broj radionica, ukupan broj sati te broj nastavnika i suradnika koji su
sudjelovali
izraditi i donijeti Pravilnik o postupku provođenja ispita,
vrednovanju i ocjenjivanju studenata

NADLEŽNOST:

dekan

PROVEDBA:

prodekan za nastavnu djelatnost, Stručno vijeće

ROK PROVEDBE:

rujan 2017.

POKAZATELJI
PROVEDBE:

donesen Pravilnik o postupku provođenja ispita, vrednovanju i
ocjenjivanju studenata

MJERA 3.4:

izraditi i donijeti Pravilnik o studijima i studiranju na Visokoj školi

NADLEŽNOST:
PROVEDBA:

dekan
nastavnici, prodekan za nastavnu djelatnost, Stručno vijeće

ROK PROVEDBE:

rujan 2017.

POKAZATELJI
PROVEDBE:

usvojen i objavljeni Pravilnik o studijima i studiranju na VŠMiSS

MJERA 3.5:

NADLEŽNOST:

upoznati i educirati studente o kriterijima ocjenjivanja i odredbama
Pravilnika o postupku provođenja ispita, vrednovanju i ocjenjivanju
studenata te s ostalim pravilnicima i kodeksima VŠMiSS; upoznati
studente s mogućnošću prigovora na uočene propuste u
navedenome području
prodekan za nastavnu djelatnost,

PROVEDBA:

nastavnici i mentori godine

ROK PROVEDBE:

svaki semestar na uvodnim predavanjima nositelja predmeta i na prvim
sastancima mentora sa studentima godine

POKAZATELJI
PROVEDBE:

- prezentacije radionica i broj održanih radionica mentora sa
studentima
- broj uvodnih prezentacija u kojima su prikazani kriteriji ocjenjivanja
- broj uočenih nesukladnosti i broj prigovora studenata te poduzete
mjere
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4. cilj:
OSIGURATI ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA STUDENATA, IZVORNOST I
KVALITETU NJIHOVIH ZAVRŠNIH, DIPLOMSKIH I DRUGIH RADOVA
MJERA 4.1:

osigurati zaštitu identiteta studenata prilikom objave rezultata ispita
i kolokvija i provođenja ankete

NADLEŽNOST:
PROVEDBA:
ROK PROVEDBE:
POKAZATELJI
PROVEDBE:

prodekan za nastavnu djelatnost
nastavnici,
kontinuirano
broj uočenih nesukladnosti i broj prigovora studenata te poduzete mjere

MJERA 4.2:

osigurati usporedbu izvornosti završnih radova i nadzor nad istim

NADLEŽNOST:
PROVEDBA:

prodekan za nastavnu djelatnost
mentori završnih radova

ROK PROVEDBE:
POKAZATELJI
PROVEDBE:

MJERA 4.3:

kontinuirano
- broj objavljenih završnih radova u pisanom i digitalnom
- odnos broja radova osporenih zbog izvornosti u odnosu na broj
objavljenih radova
izraditi i donijeti Pravilnik o završnim radovima

NADLEŽNOST:
PROVEDBA:

dekan
nastavnici, , prodekan za nastavnu djelatnost, Stručno vijeće

ROK PROVEDBE:

rujan 2017.

POKAZATELJI
PROVEDBE:

usvojen i objavljen Pravilnik o završnim radovima

MJERA 4.4:

izraditi programsku aplikaciju za prijavu, odobrenje i evidenciju
završnih radova

NADLEŽNOST:

dekan

PROVEDBA:

nastavnici, prodekan za nastavnu djelatnost, Stručno vijeće, služba za
informatičku podršku

ROK PROVEDBE:

studeni 2019.

POKAZATELJI
PROVEDBE:

izrađena programska aplikacija za prijavu, odobrenje i evidenciju
završnih radova

MJERA 4.5:

uspostava repozitorija za pohranu završnih i diplomskih radova
Visoke škole u Dabru (Digitalni akademski arhivi i repozitoriji)

NADLEŽNOST

dekan

PROVEDBA:

urednik repozitorija, administrator repozitorija, Prodekan za nastavnu
djelatnost

ROK PROVEDBE

studeni 2020..

POKAZATELJI
PROVEDBE

uspostavljen repozitorij, imenovani urednik i administrator repozitorija,
pohranjivanje završnih i diplomskih radova u Dabar
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5. cilj:
POBOLJŠATI UVJETE ZA MEĐUNARODNU RAZMJENU STUDENATA
MJERA 5.1:
NADLEŽNOST:
PROVEDBA:
ROK PROVEDBE:
POKAZATELJI
PROVEDBE:

Ostvariti uvjete za potpisivanje povelje Erasmus+ te poticati
mobilnost studenata
dekan i prodekan za nastavnu djelatnost, koordinator za međunarodnu
suradnju i program Erasmus+
nastavnici, koordinator za međunarodnu suradnju i program Erasmus+
konac 2020.
- potpisana povelje Erasmus+
- broj održanih inozemnih gostujućih predavanja na Visokoj školi
- broj održanih gostujućih predavanja na drugim visokoškolskim
ustanovama u Hrvatskoj i inozemstvu nastavnika Visoke škole
- broj zaključenih ugovora u okviru Erasmus+ programa

6. cilj:
PODIĆI KVALITETU I UVJETE ZA PROVEDBU I NADZOR STRUČNE PRAKSE
STUDENATA
MJERA 6.1:

NADLEŽNOST:
PROVEDBA:
ROK PROVEDBE:
POKAZATELJI
PROVEDBE:

MJERA 6.2:

NADLEŽNOST:
PROVEDBA:
ROK PROVEDBE:
POKAZATELJI
PROVEDBE:

MJERA 6.3:
NADLEŽNOST:
PROVEDBA:
ROK PROVEDBE:
POKAZATELJI
PROVEDBE:

- predvidjeti poticaje poslodavcima za osposobljavanje i poticanje
mentora za prakse
- osigurati kvalitetne i stručne mentore iz suradničkih ustanova,
JVP i DVD-a, gospodarskih i drugih ustanova kod kojih studenti
obavljaju praksu
dekan i prodekan za nastavnu djelatnost
povjerenstvo za stručnu praksu, mentori godina
do kraja ak. 2018/19. godine te nastaviti kontinuirano
- definirane mjere, uvjeti i postupci izvođenja prakse
- popis mentora po ustanovama gdje studenti obavljaju stručnu praksu
- rezultati studentske ankete o ocjenjivanju rada mentora prakse
- izvješća mentora i ocjene studenata na praksi
sklopiti ugovore sa suradničkim ustanovama, županijskim
vatrogasnim zajednicama Istarske županije i Primorsko-goranske
JVP, DVD, DUZUS-om, gospodarskim i drugim pravnim osoba za
provedbu studentske prakse
dekan
prodekan za nastavnu djelatnost, povjerenstvo za stručnu praksu
do kraja ak. 2018./19. godine te krajem svake akademske godine
- ukupan broj pravnih osoba s kojima je ugovorena provedba stručne
studentske prakse
- putem anketiranja provjeriti zadovoljstvo studenata obavljenom
praksom
- evidentirati broj studenata koji su se zaposlili u organizaciji u kojoj su
obavljali studentsku praksu; pratiti stope promjene po godinama i
studijima
izraditi i donijeti Pravilnik o provedbi stručne prakse
dekan
nastavnici, prodekan za nastavnu djelatnost, Stručno vijeće
krajem 2018./2019. godine
usvojen i objavljen Pravilnik o provedbi stručne prakse
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7. cilj:
DOSTUPNOST LITERATURE STUDENTIMA
MJERA 7.1:

studentima osigurati dostupnost literature u tiskanome i
elektroničkome obliku

NADLEŽNOST:

dekan, Povjerenstvo za izdavačku djelatnost

PROVEDBA:

prodekan za nastavnu djelatnost

ROK PROVEDBE:

listopad. 2018. godine

POKAZATELJI
PROVEDBE:

- broj dostupnih knjiga u tiskanome i digitalnome obliku
- program za korištenje digitalnih izdanja

8. cilj:
CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH
MJERA 8.1:

poticati i poboljšati suradnju Visoke škole i gospodarstvenika te
lokalne uprave radi unapređivanja programa, uvjeta u kojima se
izvodi nastava, stručna praksa i vježbe u programima obrazovanja
odraslih

NADLEŽNOST:

dekan

PROVEDBA:

prodekan za nastavnu djelatnost, dekan

ROK PROVEDBE:

do kraja ak. 2018./19. godine

POKAZATELJI
PROVEDBE:

- mjere poticanja i poboljšanja suradnje
- broj aktivnosti; broj uključenih studenata u iste po studijima

MJERA 8.2:

izvršiti analizu potreba tržišta rada za programe cjeloživotnoga
obrazovanja i obrazovanja odraslih poglavito iz područja
vatrogastva, zaštite od požara i civilne zaštite
dekan

NADLEŽNOST:
PROVEDBA:

Stručno

vijeće,

ROK PROVEDBE:

prodekan za nastavnu djelatnost,
studentskog zbora
do kraja ak. 2018./19. godine

POKAZATELJI
PROVEDBE:

- izrađena analiza
obrazovanja

MJERA 8.3:
NADLEŽNOST:

na osnovi provedene analize izraditi studije prijedloga programa
cjeloživotnoga obrazovanja.
dekan, Stručno vijeće

PROVEDBA:

prodekan za nastavnu djelatnost, Stručno vijeće,

ROK PROVEDBE:

do kraja ak. 2018./2019. godine i dalje svake druge godine

POKAZATELJI
PROVEDBE:

- broj novih programa cjeloživotnoga obrazovanja
- pratiti broj programa i broj uključenih studenata po pojedinome
programu te zbirno po studijima
- pratiti na godišnjoj razini broj programa ukupno i po studijima (broj
studenata, broj sati, broj sati po studentu)

potrebe

pokretanja

programa

predstavnici

cjeloživotnoga
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Strateški ciljevi Visoke
IV. UPIS I NAPREDOVANJE STUDENATA, PRIZNAVANJE I
CERTIFICIRANJE (ESG 1.4)
1. cilj: UTVRDITI UVJETE I UPISNE KVOTE STUDIJA KONTINUIRANO PRATITI
USPJEH STUDENATA I ZAVRŠNOST STUDIJA
na temelju analize pripremiti i usvojiti upisne kvote i uvjete upisa
MJERA 1.1:
NADLEŽNOST:
PROVEDBA:

na preddiplomske
dekan, Stručno vijeće
prodekan za nastavnu djelatnost

ROK PROVEDBE: svake godine u svibnju
POKAZATELJI
- na Stručnome vijeću usvojen razredbeni postupak za upise na
preddiplomske stručne studije
PROVEDBE:
- raspisani natječaji za upis studenata
- razredbeni postupak i natječaj za upis studenata objavljeni na mrežnim
stranicama Visoke škole
osigurati dosljedno i transparentno provođenje razredbenoga
MJERA 1.2:
postupka
NADLEŽNOST:
dekan, Stručno vijeće
PROVEDBA:
prodekan za nastavnu djelatnost, Povjerenstvo za upis
ROK PROVEDBE: svake godine tijekom upisa studenata
POKAZATELJI
- imenovano Povjerenstvo za upis studenata
- izvješće Povjerenstva o upisima i broju zaprimljenih žalbi pristupnika
PROVEDBE:

MJERA 1.3:
NADLEŽNOST:
PROVEDBA:
ROK PROVEDBE:
POKAZATELJI
PROVEDBE:

MJERA 1.4:
NADLEŽNOST:

kontinuirano praćenje postignuća studenata na svim studijskim
programima u pogledu uspješnosti studiranja i završetka studija
dekan, Stručno vijeće
prodekan za nastavnu djelatnost, Odsjek za studentska pitanja
svake godine na kraju zimskoga/ljetnoga semestra
analiza:- broja upisanih studenata
- broja studenata upisanih na preddiplomske
- praćenja uspješnosti studenata
- broja studenata koji su završili studij
- broja studenata koji su se ispisali sa studija
kontinuirano praćenje rezultata studenata u nastavnome procesu i
izvan nastavnoga procesa i evidentiranje istih u osobnicima
studenata te u dopunskim ispravama o studiju
dekan, Stručno vijeće

PROVEDBA:
ROK PROVEDBE:
POKAZATELJI
PROVEDBE:

prodekan za nastavnu djelatnost, studentska služba
kontinuirano
- dodjela pohvala studentima sukladno Pravilniku o studiju
- unos svih relevantnih podataka o studentima i njihovim
postignućima tijekom studija u osobnik i dopunsku ispravu o studiju

MJERA 1.5:

normativno urediti postupak certificiranja informalnoga (informal
learning) obrazovanja
dekan, Stručno vijeće
prodekan za nastavnu djelatnost,
studeni 2019.
- na Stručnome vijeću usvojen normativni akt o postupku
certificiranja informalnoga (informal learning) obrazovanja

NADLEŽNOST:
PROVEDBA:
ROK PROVEDBE:
POKAZATELJI
PROVEDBE:
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Strateški ciljevi Visoke škole
V. NASTAVNICI I SURADNICI U NASTAVI
(ESG 1.5)
1. cilj:
OMOGUĆITI PROFESIONALNI RAZVOJ NASTAVNIKA I SURADNIKA U NASTAVI
izraditi i donijeti Pravilnik o školovanju i usavršavanju nastavnika i
MJERA 1.1:
NADLEŽNOST:
PROVEDBA:
ROK PROVEDBE:
POKAZATELJI
PROVEDBE:

MJERA 1.2:
NADLEŽNOST:

zaposlenika Visoke škole
dekan
prodekan za nastavnu djelatnost, Stručno vijeće, svi nastavnici, suradnici
u nastavi i zaposlenici
srpanj 2019.. usvajanje Pravilnika, a objava i primjena od 1. siječnja
2020..
usvojen i objavljen Pravilnik o školovanju i usavršavanju nastavnika i
zaposlenika Visoke škole
izraditi i donijeti petogodišnji plan i godišnje planove
osposobljavanja i usavršavanja nastavnika i zaposlenika Visoke
škole
dekan

NADLEŽNOST:
PROVEDBA:

prodekan za nastavnu djelatnost, Stručno vijeće
ožujak 2020. za petogodišnji plan, a studeni svake godine za godišnji
plan
- usvojeni planovi i
- izvješća o realizaciji godišnjih planova
izraditi plan i provoditi edukacije i informiranje djelatnika i
nastavnika u području primjene i korištenja informacijskih sustava
Visoke škole
prodekan za nastavnu djelatnost
nastavnici iz područja informatike ili vanjski izvršitelji

ROK PROVEDBE:

prije početka svake ak. godine i po potrebi

POKAZATELJI
PROVEDBE:

-

MJERA 1.4:

provedba godišnjih planova osposobljavanja i usavršavanja
nastavnika i zaposlenika Visoke škole

NADLEŽNOST:

prodekan za nastavnu djelatnost

PROVEDBA:

pročelnik studija

ROK PROVEDBE:

studeni 2019. i dalje kontinuirano svake godine

POKAZATELJI
PROVEDBE:

- pratiti broj programa i broj uključenih nastavnika po pojedinome
programu te ukupno
- zadovoljstvo nastavnika programima

PROVEDBA:
ROK PROVEDBE:
POKAZATELJI
PROVEDBE:

MJERA 1.3:

izvješće o potrebama edukacije i planu edukacije na godišnjoj razini
izvješće o realizaciji edukacije na godišnjoj razini
izvješće o uspješnosti edukacije prema postotku prolaznosti dionika
razina zadovoljstva ključnih dionika, provedena anketa ključnih
dionika, analiza rezultata i donesena zaključna ocjena
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MJERA 1.5:

izrada godišnjega plana sudjelovanja nastavnika i suradnika u
nastavi na znanstvenim i stručnim konferencijama i drugim
skupovima

NADLEŽNOST:
PROVEDBA:

dekan
prodekan za nastavnu djelatnost, pročelnici studija i voditelji katedri
katedre
prosinac/siječanj svake godine

ROK PROVEDBE:
POKAZATELJI
PROVEDBE:

- plan sudjelovanja nastavnika i suradnika u nastavi na znanstvenim i
stručnim konferencijama
- broj konferencija i broj nastavnika koji su sudjelovali na konferencijama
- broj radova nastavnika na konferencijama

2. cilj: POBOLJŠATI OMJER BROJA ZAPOSLENIH NASTAVNIKA PREMA
BROJU STUDENATA
utvrditi potrebe i mogućnosti i zapošljavanja nastavnika i suradnika
MJERA 2.1:
NADLEŽNOST:
PROVEDBA:
ROK PROVEDBE:
POKAZATELJI
PROVEDBE:

MJERA 2.2:
NADLEŽNOST:
PROVEDBA:
ROK
PROVEDBE:
POKAZATELJI
PROVEDBE:

MJERA 2.3:
NADLEŽNOST:
PROVEDBA:
ROK
PROVEDBE:
POKAZATELJI
PROVEDBE:

u nastavi
dekan
prodekan za nastavnu djelatnost, pročelnici studija
listopad 2019.
- izrađena analiza potreba i mogućnosti zapošljavanja nastavnika i
suradnika s obzirom na nastavna opterećenja
- ukupne potrebe za zapošljavanjem nastavnika i suradnika u nastavi
petogodišnji plan zapošljavanja nastavnika i suradnika u nastavi
dekan
prodekan za nastavnu djelatnost, pročelnici studija,
prosinac 2018.
- Plan zapošljavanja nastavnika, suradnika u nastavi i radnika na drugim
radnim mjestima
raspisati natječaje za izbor u nastavna zvanja i radna mjesta
dekan, Stručno vijeće
prodekan za nastavnu djelatnost, pročelnici studija,
sukladno Planu zapošljavanja nastavnika, suradnika u nastavi i radnika na
drugim radnim mjestima
- broj natječaja
- broj zaposlenih nastavnika i suradnika u nastavi
- broj zaposlenih na drugim radnim mjestima

3. cilj: INFORMIRANJE NASTAVNIKA I SURADNIKA U NASTAVI O KRITERIJIMA
EVALUACIJE NJIHOVA RADA I OCJENAMA TE O PLANU USAVRŠAVANJA
MJERA 3.1:

NADLEŽNOST:
PROVEDBA:
ROK
PROVEDBE:
POKAZATELJI
PROVEDBE:

provoditi aktivnosti upoznavanja nastavnika i suradnika s
kriterijima evaluacije njihova rada; održavanje godišnjih grupnih i
individualnih razgovora sa svim nastavnicima, suradnicima i
ostalim djelatnicima u svezi s rezultatima i ocjenama njihova rada
dekan, prodekan za nastavnu djelatnost
prodekan za nastavnu djelatnost pomoćnik dekana za kvalitetu
rujan svake godine
- broj održanih sastanaka i razgovora
- dostavljene ocjene evaluacije rada nastavnika i suradnika u nastavi
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MJERA 3.2:

NADLEŽNOST:
PROVEDBA:
ROK
PROVEDBE:
POKAZATELJI
PROVEDBE:

utvrditi stručne kriterije za praćenje i ocjenu nastavnoga rada
nastavnika i suradnika u nastavi te imenovati stručna povjerenstva
iz redova nastavnika za praćenje i ocjenu nastavnoga rada
nastavnika i suradnika u nastavi
dekan, prodekan za nastavnu djelatnost
prodekan za nastavnu djelatnost, Stručno vijeće
- listopad 2018.. za kriterije i imenovanje povjerenstava, a rujan svake
godine za izvješća povjerenstva za praćenje i ocjenu nastavnoga rada
nastavnika i suradnika u nastavi
- usvojeni kriteriji za praćenje i ocjenu nastavnoga rada nastavnika i
suradnika u nastavi
- imenovana povjerenstva za praćenje i ocjenu nastavnoga rada
nastavnika i suradnika u nastavi
- broj izvješća povjerenstva za praćenje i ocjenu nastavnoga rada
nastavnika i suradnika u nastavi
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Strateški ciljevi Visoke škole
VI.

RESURSI ZA UČENJE I PODRŠKU STUDENTIMA
(ESG 1.6)

1. cilj: POBOLJŠATI STUDENTSKI STANDARD I PRATEĆE SADRŽAJE
MJERA 1.1:

osigurati preduvjete za studentsku prehranu

NADLEŽNOST:
PROVEDBA:
ROK PROVEDBE:
POKAZATELJI
PROVEDBE:

dekan,
Grad Pula i Županija Istarska
prosinac 2020.
osiguran prostor i uspostavljena studentska prehrana

2. cilj: POBOLJŠATI PROSTORNE RESURSE I PODRŠKU STUDENTIMA
NADLEŽNOST:

osiguranje podrške u učenju povećanjem prostornih kapaciteta i
knjižne građe Visoke škole
Dekan, Vatrogasna zajednica, Grad Pula i Istarska županija

PROVEDBA:
ROK PROVEDBE:

prodekan za nastavnu djelatnost,
Kontinuirano od 2019.

POKAZATELJI
PROVEDBE:

NADLEŽNOST:

- broj novih naslova udžbenika
- praćenje broja posudbi po godinama i po studentu
- broj primjeraka i
- broj dostupnih e-izdanja
- povećanje knjižnične površine
- broj sjedećih mjesta u čitaonici
- broj računala dostupnih studentima u čitaonici
osiguranje podrške u učenju povećanjem nastavnih radilišta,
vatrogasnih poligona, laboratorija i praktikuma
dekan

PROVEDBA:

prodekan za nastavnu djelatnost

ROK PROVEDBE:

prosinac 2019.

POKAZATELJI
PROVEDBE:

broj novih nastavnih radilišta, vatrogasnih poligona, laboratorija i
praktikuma

MJERA 2.1:

MJERA 2.2:

3. cilj: USTROJITI SAVJETOVALIŠTA ZA STUDENTE VISOKE ŠKOLE

NADLEŽNOST:

osigurati podršku u učenju povećanjem ljudskih resursa u vidu
tutora, mentora, savjetnika o karijerama i drugih savjetnika
prodekan za nastavnu djelatnost

PROVEDBA:

prodekan za nastavnu djelatnost, pročelnici studija, voditelji katedri

MJERA 3.1:

ROK PROVEDBE:
POKAZATELJI
PROVEDBE:

1. listopada 2016. i nadalje kontinuirano
- imenovani voditelj centra, tutori, mentori
- raspored korištenja prostora i broj korisnika
- broj traženih savjeta u centru za savjetovanje studenata
- vrste i broj aktivnosti, seminara i radionica
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MJERA 3.2:

NADLEŽNOST:
PROVEDBA:

pratiti zaposlenost završenih studenata; pružiti podršku
studentima povezivanjem s potencijalnim poslodavcima, s
članovima Alumni kluba, suradničkim organizacijama
dekan,
voditelj savjetovališta za studente

ROK PROVEDBE: kontinuirano
POKAZATELJI
- broj aktivnosti povezivanja
- postotak zaposlenosti studenata godinu dana od završetka studija
PROVEDBE:
- broj poduzetnika i samozapošljavanja
- postotak onih koji nastavljaju studij kod nas ili u drugim ustanovama

4. cilj: PRUŽITI PODRŠKU UPRAVLJANJU RIZICIMA INFORMACIJSKIH
TEHNOLOGIJA TE OMOGUĆITI OSIGURANJE INFRASTRUKTURE I SERVISA NA
SIGURAN I JEDNOSTAVAN NAČIN
osigurati kontinuitet poslovanja poboljšanjem sustava za oporavak
u slučaju katastrofe i postupanja u slučaju katastrofe
implementacijom
NADLEŽNOST:
voditelj informatičke službe
PROVEDBA:
informatička služba
ROK PROVEDBE: djelomično rujan 2019., ostalo u kontinuitetu do lipnja 2020.
POKAZATELJI
- izvješće o instaliranju i testiranju informatičkog sustava u prvoj fazi
PROVEDBE:
- donijeti preporuke za poboljšanje sustava za oporavak u slučaju
katastrofe
- polugodišnje testiranje oporavka sustava i kreirano izvješće uz
donesenu ocjenu stanja
- definiran postupak postupanja u slučaju katastrofe

MJERA 4.1:

MJERA 4.2:

izvoditi ažuriranje, implementaciju i promociju sigurnosne politike
informacijskoga sustava

NADLEŽNOST:
voditelj informatičke službe
PROVEDBA:
voditelj informatičke službe
ROK PROVEDBE: kolovoz - rujan svake godine
POKAZATELJI
- kreirane nove verzije sigurnosne politike
PROVEDBE:
- sigurnosna politika dostupna svim
kolaboracijskoga sustava

MJERA 4.3:
NADLEŽNOST:
PROVEDBA:
ROK PROVEDBE:
POKAZATELJI
PROVEDBE:

MJERA 4.4:
NADLEŽNOST:
PROVEDBA:
ROK PROVEDBE:
POKAZATELJI
PROVEDBE:

dionicima

sustava

putem

omogućiti protokole radi omogućavanja dijeljenja informacija
sigurno unutar i izvan institucije putem bilo kojega uređaja
voditelj informatičke službe
informatička služba
listopad 2018. – listopad 2020.
- izvješće o detektiranim i otklonjenim sigurnosnim incidentima
implementirati konzistentno upravljanje identitetima i pravima
pristupa uključujući i opciju jedne prijave na sve servise za sve
dionike institucije
voditelj Odsjeka za informatičku podršku
Odsjek za informatičku podršku
listopad 2018.
- zadovoljena mjera 4.1. ove strategije
- omogućen pristup svim uslugama informacijskih tehnologija putem
jedinstvenoga korisničkog računa
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Strateški ciljevi Visoke škole
VII. OSIGURATI PRIKUPLJANJE, ANALIZU I UČINKOVITO
KORIŠTENJE INFORMACIJA ZA DJELOTVORNO UPRAVLJANJE
PROGRAMIMA I DRUGIM AKTIVNOSTIMA
(ESG 1.7)
1. cilj:
USPOSTAVITI INFORMATIČKI KOMUNIKACIJSKI SUSTAV KOJI ĆE
OMOGUĆITI UČINKOVITU KOMUNIKACIJU SVIH DIONIKA VISOKE
ŠKOLE
MJERA 1.1:

omogućiti elektroničku poštu studentima

NADLEŽNOST:

voditelj informatičke službe

PROVEDBA:
ROK PROVEDBE:
POKAZATELJI
PROVEDBE:

MJERA 1.2:

informatička služba
svibanj 2019.
- izvješće o povećanju prisutnosti i aktivnosti studenata
- izvješće o provedbi mjere
uspostaviti sustav socijalne mreže za sve dionike sustava

NADLEŽNOST:

voditelj informatičke službe

PROVEDBA:
ROK PROVEDBE:
POKAZATELJI
PROVEDBE:

informatička služba
listopad 2019.
- analiza ukupnoga broja korisnika sustava
- izrada izvješća o postotku korisnika koji koriste mrežu
-

2. cilj:
UNAPRIJEDITI POSTUPAK PRIKUPLJANJA I OBRADE PODATAKA
MJERA 2.1:
NADLEŽNOST:
PROVEDBA:
ROK PROVEDBE:
POKAZATELJI
PROVEDBE:

MJERA 2.2:
NADLEŽNOST:
PROVEDBA:
ROK PROVEDBE:
POKAZATELJI
PROVEDBE:

uspostaviti sustav za anketiranja studenata i drugih dionika
prodekan za nastavnu djelatnost i voditeljica za kvalitetu
povjerenstvo za kvalitetu
listopad 2018..
- broj studenata koji su na semestralnoj razini sudjelovali u anketiranju
- struktura odaziva po studijima
- broj sudionika anketiranja / broj studenata ak. godine na istome studiju
- tendencija odaziva po godinama za navedeno razdoblje po studijima
uspostaviti
sustav
anketiranja
putem
kolaboracijskokomunikacijskoga sustava radi kvalitetnoga i jednostavnoga
provođenja anketa
prodekan za nastavnu djelatnost, pomoćnik dekana za kvalitetu, voditelj
informatičke službe
voditeljica za kvalitetu, voditelj informatičke službe
listopad 2018.
- broj studenata koji su na semestralnoj razini sudjelovali u anketiranju
- broj sudionika anketiranja studiju
- tendencija odaziva po godinama za navedeno razdoblje po studijima
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Strateški ciljevi Visoke škole
VIII. INFORMIRANJE JAVNOSTI O RADU VISOKE ŠKOLE,
STUDIJSKIM PROGRAMIMA I PROGRAMIMA CJELOŽIVOTNOGA
OBRAZOVANJA
(ESG 1.8)
1. cilj:
INFORMIRANJE SADAŠNJIH, POTENCIJALNIH I BIVŠIH STUDENATA TE ŠIRE
JAVNOSTI PUTEM MREŽNIH STRANICA I DRUŠTVENIH MREŽA

NADLEŽNOST:

objavljivati sve relevantne informacije u vezi s Visokom školom,
studijskim programima, programima cjeloživotnoga obrazovanja,
uspjesima studenata i događanjima
dekan

PROVEDBA:
ROK PROVEDBE:
POKAZATELJI
PROVEDBE:

prodekan za nastavnu djelatnost
kontinuirano provođenje tijekom cijele godine
broj objavljenih informacija na internetskoj stranici Visoke škole, kao i na
društvenim mrežama

MJERA 1.1:

2. cilj:
PROMOCIJA RADA, AKTIVNOSTI I POSTIGNUĆA VISOKE ŠKOLE PUTEM
KONFERENCIJA ZA MEDIJE I SLANJA PRIOPĆENJA
MJERA 2.1.:

informirati širu javnost putem konferencija za medije o događanjima
na Visokoj školi, međunarodnim konferencijama, seminarima,
gostovanjima stručnjaka iz zemlje i svijeta te priprema i slanje
priopćenja za novinare

NADLEŽNOST:

dekan

PROVEDBA:
ROK PROVEDBE:

stručni suradnik za odnose s javnošću
periodično, kada se pojavi potreba

POKAZATELJI
PROVEDBE:

broj objavljenih članaka u tiskanim i elektroničkim medijima (nacionalni i
lokalni tiskani mediji, internetske stranice portala, objavljene radijske i
televizijske vijesti)

3. cilj:
INFORMIRANJE POTENCIJALNIH STUDENATA (MATURANATA)
MJERA 3.1:

NADLEŽNOST:
PROVEDBA:
ROK PROVEDBE:
POKAZATELJI
PROVEDBE:

- posebno informirati potencijalne studente, učenike završnih
razreda srednjih vatrogasnih škola, o studijskim programima i
kvaliteti rada Visoke škole
- ispitati i analizirati način informiranja studenata o upisu na
Visokoj školi
služba općih poslova
nastavnici, studenti
siječanj, veljača, svake godine
broj upisanih studenata koji su završili srednje škole u kojima su
promovirani studijski programi i aktivnosti Visoke škole putem
prezentacija, podjele letaka i brošura i udio od ukupnoga broja upisanih
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IX. KONTINUIRANO PRAĆENJE I PERIODIČKA REVIZIJA PROGRAMA
(ESG 1.9)
1. cilj:
PRAĆENJE, ANALIZA I PERIODIČKA REVIZIJA PROGRAMA

NADLEŽNOST:

izmjene i dopune pojedinih predmeta do maksimalno 20 %
ukupnoga sadržaja
prodekan za nastavnu djelatnost

PROVEDBA:
ROK PROVEDBE:

pročelnici studija, Stručno vijeće
lipanj svake godine

POKAZATELJI
PROVEDBE:

broj predmeta i opseg izmijenih sadržaja po predmetima i studijima

MJERA 1.2:

ažurirati i uskladiti ishode učenja svakoga pojedinog predmeta i
studija s utvrđenim kompetencijama za pojedini profil kvalifikacija

NADLEŽNOST:

prodekan za nastavnu djelatnost

PROVEDBA:

Stručno vijeće

ROK PROVEDBE:

lipanj 2019.

POKAZATELJI
PROVEDBE:

- aktivnosti koje su provedene u suradnji s navedenim dionicima (broj
uključenih dionika, broj održanih radionica)
- broj i nazivi studijskih programa za koje je proveden postupak (popis
izmijenjenih kompetencija – broj)
- Stručnoga vijeća, izrađeni i objavljeni izvedbeni planovi kolegija

MJERA 1.1:
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Strateški ciljevi Visoke škole
X. PERIODIČKO VANJSKO OSIGURAVANJE KVALITETE
(ESG 1.10)
1.cilj:
USPOSTAVITI SUSTAV OSIGURAVANJE KVALITETE KAO KONTINUIRAN
PROCES KOJI NE ZAVRŠAVA VANJSKOM POVRATNOM INFORMACIJOM,
IZVJEŠĆEM ILI NAKNADNIM PRAĆENJEM
osigurati da se prilikom pripreme za postupak vanjske prosudbe
MJERA 1.1:
NADLEŽNOST:
PROVEDBA:
ROK PROVEDBE:
POKAZATELJI
PROVEDBE:

sustava osiguravanja kvalitete u obzir uzme postignut napredak
kontinuiranim nadzorom ključnih pokazatelja
pomoćnik dekana za kvalitetu, Povjerenstvo za kvalitetu
Odsjek za kvalitetu, Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava kvalitete
jedanput godišnje tematske provjere sukladno s planom tematske provjere
- rezultati nadzora ključnih pokazatelja tematske provjere

2. cilj:
POTVRDITI DJELOTVORNOST UNUTARNJEG SUSTAVA OSIGURAVANJA
KVALITETE, DJELOVATI KAO KATALIZATOR PROMJENA I POTAKNUTI NOVE
PERSPEKTIVE

NADLEŽNOST:

preporuke i zapažanja vanjske prosudbe sustava osiguravanja
kvalitete koristiti kao jedan od ključnih nalaza za strateško
promišljanje daljnjega pravca razvoja Visoke škole
dekan

PROVEDBA:
ROK PROVEDBE:

Stručno vijeće, Povjerenstvo za izradu strategije
nakon dobivenoga Izvješća o vanjskoj neovisnoj prosudbi sustava

POKAZATELJI
PROVEDBE:

- očitovanje na Izvješće i daljnji postupci
- povratna sprega nalaza vanjske prosudbe i novoga ciklusa strateškoga
planiranja Visoke škole

MJERA 2.1:

3. cilj:
JAVNOSTI I DIONICIMA SUSTAVA PRUŽITI INFORMACIJE KOJIMA SE
POTVRĐUJE KVALITETA RADA VISOKOG UČILIŠTA
MJERA 3.1:

javno objavljivanje rezultata provedene vanjske prosudbe sustava
kvalitete

NADLEŽNOST:

povjerenstvo za kvalitetu

PROVEDBA:
ROK PROVEDBE:

voditelji za kvalitetu,
nakon dobivenoga Izvješća neovisne vanjske prosudbe sustava

POKAZATELJI
PROVEDBE:

Izvješće neovisne vanjske prosudbe sustava na mrežnim stranicama
Visoke škole
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