REAKREDITACIJA
Sažetak izvješća stručnog povjerenstva
REAKREDITACIJA
Veleučilište „Marko
Marulić“ u Kninu

Svrha

Petra Krešimira IV 30
22300 Knin

Provjeriti ispunjava li visoko učilište nužne uvjete propisane Pravilnikom o sadržaju
dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja,
izvođenje studijskih programa i reakreditaciju visokih učilišta. Donosi se ocjena kvalitete s
preporukama za unapređenje kvalitete rada.

Studijski programi
i razine

Međunarodno peteročlano stručno povjerenstvo posjetilo je Veleučilište “Marko Marulić” u
Kninu 14. i 15. travnja 2011. godine te o provedenom vrednovanju sastavilo izvješće.
Nakon reakreditacije i na temelju relevantnih činjenica, AZVO je donio akreditacijsku
preporuku, uz prethodno mišljenje Akreditacijskog savjeta, stručnog tijela AZVO-a.

www.veleknin.hr

Postupak

Konačnu odluku o ishodu reakreditacije donosi MZOS.

Stručno povjerenstvo u postupku reakreditacije utvrdilo je određene prednosti i nedostatke visokog
učilišta
PREDNOSTI
•

•

•

Veleučilište „Marko Marulić" je od svog osnutka u
razmjernom kratkom razdoblju postavilo dobre temelje
na kojima se ova ustanova može dalje uspješno
razvijati. Konsolidirana je organizacijska i upravljačka
struktura i prateća legislativa. Tijekom svega nekoliko
godina povećava se brojnost nastavnog osoblja, što
jamči daljnji razvoj ljudskih resursa. Uz pomoć
društvene zajednice osigurani su nužni materijalni
resursi kvalitetne razine za nesmetano i funkcionalno
provođenje osnovne djelatnosti ove ustanove.
Svojim osnivanjem i osmišljenim djelovanjem,
Veleučilište je pružilo mogućnost obrazovanja brojnim
polaznicima - studentima iz neposredne i nešto šire
okolice, a time i preduvjete za zaposlenje ili za nastavak
daljnjeg
školovanja.
Privlačenjem
studenata,
zapošljavanjem nastavnog osoblja i osiguranje njihovog
materijalnog položaja i stručnog napredovanja te
uspostavljenim dobrih veza s Gradom Kninom i
Županijom pokazuje korisnu svrsishodnost ove
ustanove i njezin povoljan utjecaj na okruženje i
regionalni razvoj.
Glavne prednosti ili jake strane ove ustanove su dobro
unutrašnje funkcioniranje organizacije i upravljanja,
zahvaljujući kreativnom čelništvu s realnim strateškim
određenjima, motivirani nastavnici i suradnici u nastavi,
te studenti zainteresirani za studij i buduću karijeru.

NEDOSTATCI
•

Nedostatci nisu istaknuti u posebnom dijelu Izvješća
nego su sadržani u opisu svakog od kriterija.
Izvješće

•

•

•

•

•

Funkcionalna, dobro ugrađena infrastruktura kao i
općenito povoljno ozračje za rad kako nastavnog i
nenastavnog osoblja tako i studenata jamči aktualni rad
i izgledni budući razvoj ove ustanove. Sve navedeno čini
dobru osnovicu za izgradnju uspješnih studijskih i
istraživačkih programa, postojećih i možebitno novih te
time stvaranja povoljnog utjecaja na upravno i
gospodarsko okruženje. S tim u vezi, temeljem
dosadašnjih ostvarenja ali i uočenih prepreka, potrebno
je osmisliti dobre polazne osnovice za izradu novog
strateškog plana za iduće srednjoročno razdoblje.
Daljnja je uspješnost ustanove u primjeni bolonjskih
načela u obrazovnom procesu odnosno u studijskim
programima, što osigurava dobre kompetencije
završenih polaznika studija i njihovo samopouzdanjem
u preuzimanju budućih radnih obveza ili uspješnog
nastavka daljnjeg školovanja.
Nadalje, Uprava bi trebala razmisliti o uvođenju
priručnika o kvaliteti, sa studijskim programima,
ispitnim pravilima ili planom promaknuća osoblja (neke
od sugestija možda već postoje, ali trebaju se izložiti u
pisanom obliku zbog transparentnosti).
Dobra pretpostavka koju je ovo veleučilište ugradilo u
provođenje studijskih programa i za kreiranje novih je
uz ljudske resurse i odlična postojeća infrastruktura
(prostor i oprema) te povoljni uvjeti za rad kako
nastavnog i nenastavnog osoblja tako i studenata.
Navedeno omogućuje dobru komunikaciju nastavnog
osoblja i studenata, korisne veze s gospodarskim
subjektima i općenito s okruženjem.
Također je Veleučilište postiglo dobru suradnju s
lokalnim poslovnim subjektima a i s gradskom i
županijskom strukturom kako za provedbu stručne
prakse studenata tako i u provođenju uspješnih
projekata na zajedničku korist svih sudionika. Preostaje
da se pojačaju napori oko proširenja programa cijeloživotnog učenja kojim bi Veleučilište još više ojačalo
veze s okruženjem.
Preporuka: Bilo bi korisno da predstavnici gospodarskih
subjekata s gravitirajućeg područja sudjeluju u
prijedlozima dopune studijskih programa i kreiranju
novih u formaliziranom vidu u odnosnim tijelima
Veleučilišta, uključujući i programe cijelo-životnog
obrazovanja.

