
Na temelju članka 45. Statuta Veleučilišta u Virovitici (KLASA: 012-03/21-01/01, 

URBROJ: 2189-74-21-05 od 30. ožujka 2021.) Stručno vijeće Veleučilišta u Virovitici na 1. 

sjednici održanoj dana 06. svibnja 2021. godine donosi 

 

 

 

 

O D L U K U 

o donošenju Pravilnika o evaluaciji kvalitete izvedbe nastavnog procesa  

 Veleučilišta u Virovitici 

 

 

 

Članak 1. 

 

Donosi se Pravilnik o evaluaciji kvalitete izvedbe nastavnog procesa na Veleučilištu u 

Virovitici koji se nalazi u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio. 

 

 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka objavit će se na Oglasnoj ploči Veleučilišta u Virovitici i stupa na snagu 

osmog dana od dana objave. 

 

 

KLASA: 602-04/21-02/28 

UR.BROJ: 2189-74-21-01 

Virovitica, 06. svibnja 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUČNO VIJEĆE 

 

DEKAN 

dr. sc. Oliver Jukić, prof.v.š. 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 45. Statuta Veleučilišta u Virovitici (KLASA: 012-03/21-01/01, 

URBROJ: 2189-74-21-05 od 30. ožujka 2021.) Stručno vijeće Veleučilišta u Virovitici na 1. 

sjednici održanoj dana 06. svibnja 2021. godine donosi 

 

 

 

PRAVILNIK 

o evaluaciji kvalitete izvedbe nastavnog procesa  

Veleučilišta u Virovitici 

 

 

 

I. Opće odredbe 

 

Članak 1.  

Ovim Pravilnikom o evaluaciji kvalitete izvedbe nastavnog procesa Veleučilišta u 

Virovitici (u daljnjem tekstu: Pravilnik), a u cilju osiguranja i unaprjeđenja kvalitete izvedbe 

nastavnog procesa, utvrđuje se način provedbe i vrednovanja studentske ankete, kao i drugi 

postupci za evaluaciju kvalitete izvedbe nastavnog procesa na Velučilištu u Virovitici (u 

daljnjem tekstu: Veleučilište).  

 

Članak 2.  

Nastavnici i asistenti Veleučilišta dužni su uredno izvršavati svoje nastavne obveze na 

Veleučilištu, te podliježu provjeri svog nastavnog rada koja uzima u obzir rezultate studentske 

ankete, analizu prolaznosti na ispitnim rokovima. 

 

II. Studentska anketa 

 

Članak 3.  

Studentska anketa (u daljnjem tekstu: anketa) Veleučilišta provodi se najmanje dva 

puta tijekom akademske godine i to u zadnja dva tjedna nastave zimskog semestra i u zadnja 

dva tjedna nastave ljetnog semestra. 

Poslove pripreme, provođenja i obrade ankete obavlja Odjel za informacijsko-

komunikacijske tehnologije Veleučilišta i prodekan za nastavu Veleučilišta.  

 

Članak 4. 

U slučaju bilo kakvih saznanja o narušavanju kvalitete nastavnog procesa tijekom 

akademske godine, anketa se može provesti i pored rokova utvrđenih u članku 3. ovog 

Pravilnika.  

 

Članak 5. 

Anketa se provodi i obrađuje elektroničkim putem. Rezultati svih provedenih anketa 

na odgovarajući način trajno se pohranjuju u elektroničkom obliku. 

Svaki student ima pravo sudjelovati u anketi samo jednom. 

Studentu se jamči anonimnost na anketi. 

Sudjelovanje u anketi je dobrovoljno. 

 

 

 

 



Članak 6. 

U anketi se ocjenjuju svi stalno zaposleni nastavnici i asistenti Veleučilišta kao i 

vanjski suradnici Veleučilišta koji su izvodili nastavu u razdoblju obuhvaćenom studentskom 

anketom. 

Područja ocjenjivanja su: 

- stručnost, kompetentnost i sposobnost prenošenja znanja 

- potkrijepljenost primjerima iz prakse, 

- komunikacija sa studentima i dostupnost nastavnih materijala, 

- organizacija nastave, seminara i vježbi, 

- organizacija kolokvija i ispita. 

 

Članak 7.  

Ocjene na studentskoj anketi iznose od 1 do 5.  

 

Članak 8.  

O rezultatima ankete sastavlja se Izvješće. 

Rezultati ankete iskazuju se prosječnom ocjenom za svaku ocjenjivanu osobu po 

pojedinom području ocjenjivanja, odnosno ukupnom prosječnom ocjenom svih područja 

ocjenjivanja za svaku osobu.  

Također, u Izvješću se prikazuje i usporedba rezultata ukupne prosječne ocjene 

pojedine osobe u odnosu na prošlu anketu.  

 

Članak 9. 

Zadovoljavajućom ocjenom postignutom na anketi smatra se ukupna prosječna ocjena 

od 3,0 i više, a nezadovoljavajućom ocjenom ocjena ispod 3,0. 

 

Članak 10.  

O rezultatima ankete izvještava se Studentski zbor Veleučilišta. 

 

Članak 11. 

O rezultatima ankete raspravljaju Vijeća odjela Veleučilišta u proširenom sastavu/na 

tematskim sjednicama sa vanjskim suradnicima i Stručno vijeće Veleučilišta. 

 

Članak 12.  

Vijeće odjela Veleučilišta zatražit će od osobe koja je ocijenjena nezadovoljavajućom 

ocjenom usmeno ili pisano očitovanje u kojem je osoba dužna dati svoj prijedlog za 

unapređenja kvalitete izvedbe nastavnog procesa, vodeći pritom računa o rezultatima ankete u 

pojedinim područjima ocjenjivanja.  

Također, Vijeće odjela dužno je upozoriti osobu iz stavka 1. ovog članka o 

mogućnosti poduzimanja pojedinih mjera utvrđenih ovim Pravilnikom u slučaju ponavljanja 

nezadovoljavajuće ocjene prilikom sljedeće ankete. 

 Vijeće odjela dužno je izvijestiti Stručno vijeće o radnjama iz stavka 1. i 2. ovog 

članka. 

Članak 13. 

Ako je anketni rezultat dobiven na temelju broja glasova studenata koji je manji od 5, 

uz anketni rezultat stavlja se napomena o navedenoj činjenici, te je za slučaj 

nezadovoljavajuće ocjene potrebno dodatno procijeniti stanje prije eventualnog poduzimanja 

pojedinih mjera utvrđenih ovim Pravilnikom. 



Dodatna procjena stanja iz stavka 1. ovog članka može se izvoditi i provođenjem 

naknadne ankete u svrhu dobivanja dodatnih mjerljivih podataka o nastavnom procesu, 

odnosno osobi koja izvodi nastavu. 

 

Članak 14. 

Mjere koje se mogu poduzeti u slučaju ponavljanja nezadovoljavajuće ocjene 

nastavnika i asistenta prilikom sljedeće ankete su:  

- Pisano upozorenje na nezadovoljavajuću ocjenu uz preporuku na poduzimanje 

aktivnosti koje prema ocjeni same osobe mogu dovesti do poboljšanja izvedbe 

nastavnog procesa. Ukoliko osoba sama ne predloži mjere za samopoboljšanje, iste 

izriče Stručno vijeće Veleučilišta.  

- Upućivanje nastavnika i asistenata na dodatnu izborazbu s ciljem usavršavanja za 

kvalitetniju izvedbu nastavnog procesa. 

- Određivanje sunositelja ili drugog nositelja na kolegiju za tekuću, odnosno sljedeću 

akademsku godinu. 

Mjere iz stavka 1. ovog članka privremenog su karaktera.  

 

Članak 15. 

Odluku o poduzimanju mjera iz članka 14. ovog Pravilnika donosi Stručno vijeće 

Veleučilišta. 

  

III.  Analiza prolaznosti na ispitnim rokovima  

 

Članak 16.  

Veleučilište prati i analizira prolaznost na redovitim ispitnim rokovima dva puta 

tijekom akademske godine i to: 

-  za zimski ispitni rok tekuće akademske godine u mjesecu ožujku, 

-  za ljetni i jesenski ispitni rok tekuće akademske godine u mjesecu studenom.  

Izvješće o prolaznosti na ispitnim rokovima iz stavka 1. ovog članka sastavlja 

Studentska referada Veleučilišta. 

O rezultatima analize ispitnih rokova raspravljaju Vijeća odjela Veleučilišta i Stručno 

vijeće Veleučilišta, kao i o poduzimanju eventualnih mjera. 

 

IV. Vrednovanje rada nastavnika  

Članak 17. 

Vrednovanje rada nastavnika uključuje vrednovanje procesa izvođenja nastave, 

vrednovanje nastavnih metoda i vrednovanje ocjenjivanja studentskih postignuća.  

Vrednovanje rada nastavnika provodi se periodično, svake dvije godine, od strane 

kolega nastavnika sukladno Planu posjećivanja nastave i vrednovanja rada nastavnika koji se 

donosi na početku akademske godine.  

Rezultati provedenih vrednovanja sumiraju se u Izvještaju o posjećenoj nastavi i 

vrednovanju rada nastavnike koji je sastavni dio ovog Pravilnika te se o istima raspravlja na 

sjednicama Vijeća Odjela kako bi se u slučaju potrebe uvela poboljšanja i nastava bolje 

prilagodila potrebama studenta.  

U slučaju bilo kakvih saznanja o narušavanju kvalitete nastavnog procesa tijekom 

akademske godine, vrednovanje rada nastavnika može se provesti i pored rokova utvrđenih u 

stavku 2. ovog članka.  

O potrebi poduzimanja drugih mjera, pored mjera iz stavka 3. ovog članka, raspravlja 

Vijeće odjela i Stručno vijeće. 



V. Prijelazne i završne odredbe 

 

Članak 18. 

Poduzimanje mjera iz članka 14. ovog Pravilnika nije od utjecaja na pokretanje 

stegovnog postupka sukladno Pravilniku o stegovnoj odgovornosti radnika Veleučilišta.  

 

Članak 19. 

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i 

odnose se jednako na muški i ženski spol. 

 

Članak 20. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o evaluaciji kvalitete 

izvedbe nastavnog procesa na Visokoj školi Virovitica (KLASA: 602-04/13-01/264, 

URBROJ: 2189-74-13-02 od 21. studenog 2013., KLASA: 602-05/15-02/13, URBROJ: 2189-

74-15-01 od 30. ožujka 2015. KLASA: 602-04/19-02/08, URBROJ: 2189-74-19-01 od 22. 

veljače 2019.). 

 

Članak 21.  

Ovaj Pravilnik objavit će se na Oglasnoj ploči Veleučilišta i stupa na snagu osmog 

dana od dana objave. 

 

 

KLASA: 602-04/21-02/28 

UR.BROJ: 2189-74-21-02 

Virovitica, 06. svibnja 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUČNO VIJEĆE 

 

DEKAN 

dr. sc. Oliver Jukić, prof.v.š. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


