
Na temelju članka 45. i 131. Statuta Veleučilišta u Virovitici (KLASA: 012-03/21-

01/01, URBROJ: 2189-74-21-05 od 30. ožujka 2021.), a u skladu s Uputom Ministarstva 

znanosti i obrazovanja za postupak izmjene odobrenih studijskih programa (KLASA: 602-

04/20-13/00086, URBROJ: 533-04-20-0005 od 10. veljače 2021.), Stručno vijeće Veleučilišta  

u Virovitici na 5. sjednici održanoj 15. srpnja 2021. godine donosi  

 

 

 

ODLUKU 

o donošenju Pravilnika o postupku izmjena i evaluaciji odobrenih studijskih programa  
Veleučilišta u Virovitici 

 

 

 

I 

Donosi se Pravilnik o postupku izmjena i evaluaciji odobrenih studijskih programa 

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

 

 

II 

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

osmog dana od dana objave.  

 

 

KLASA: 602-04/21-02/84 

UR.BROJ: 2189-74-21-01 

Virovitica, 15. srpnja 2021. 

 

  

 STRUČNO VIJEĆE 

 

DEKAN 

dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 45. i 131. Statuta Veleučilišta u Virovitici (KLASA: 012-03/21-

01/01, URBROJ: 2189-74-21-05 od 30. ožujka 2021.), a u skladu s Uputom Ministarstva 

znanosti i obrazovanja za postupak izmjene odobrenih studijskih programa (KLASA: 602-

04/20-13/00086, URBROJ: 533-04-20-0005 od 10. veljače 2021.), Stručno vijeće Veleučilišta 

u Virovitici na 5. sjednici održanoj 15. srpnja 2021. godine donosi  

 

Pravilnik  

o postupku izmjena i evaluaciji odobrenih studijskih programa  

Veleučilišta u Virovitici  

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom o postupku izmjena i evaluaciji odobrenih studijskih programa 

Veleučilišta u Virovitici (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje se postupak izmjena i  

evaluacije odobrenih studijskih programa Veleučilišta u Virovitici (u daljnjem tekstu: 

Veleučilište), a u cilju unaprjeđivanja i osuvremenjivanja odobrenih studijskih programa 

Veleučilišta. 

  

Članak 2. 

Studiji se ustrojavaju prema studijskom programu koji sadrži: 

• stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija, 

• akademske uvjete upisa na studij na početku studija, uvjete upisa studenta u 

sljedeći semestar ili trimestar, odnosno sljedeću godinu studija, kao i preduvjete 

upisa studijskih obveza, 

• predviđene ishode učenja koji se stječu ispunjavanjem pojedinačnih studijskih 

obveza, modula studija i ukupnog studijskog programa, kao i predviđen broj sati za 

svaku studijsku obvezu koji osigurava stjecanje predviđenih ishoda učenja, 

• za svaku studijsku obvezu dodijeljen odgovarajući broj ECTS bodova temeljen na 

prosječno ukupno utrošenom radu koji student mora uložiti kako bi stekao 

predviđene ishode učenja u sklopu te obveze, 

• oblik provođenja nastave i način provjere stečenih ishoda učenja za svaku 

studijsku godinu, 

• popis drugih studijskih programa iz kojih se mogu steći ECTS bodovi, 

• način završetka studija, 

• odredbe o tome mogu li i pod kojim uvjetima studenti koji su prekinuli studij ili su 

izgubili pravo studiranja nastaviti studij. 

 

II. OPSEG IZMJENA STUDIJSKIH PROGRAMA  

Osuvremenjivanje studijskog programa  

 

Članak 3.  

Redovito osuvremenjivanje i ažuriranje studijskog programa koje se odnosi na 

izmjenu i/ili dopunu literature, nastavnih metoda, praćenje rada studenata (s udjelom u ECTS 

bodovima za svaku aktivnost) te način ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata i minimalno 

usklađivanje sadržaja predmeta sa suvremenim spoznajama (do 10% sadržaja u odnosu na 

akreditirani sadržaj predmeta) ne smatraju se izmjenama studijskog programa već 

predstavljaju osiguranje kvalitete studijskog programa i provode se u okviru sustava za 

upravljanje kvalitetom Veleučilišta. 



Predmetni nastavnik, izmjene iz stavka 1. ovog članka, dužan je dostaviti pročelniku 

Odjela na odobravanje najkasnije do 20. rujna za sljedeću akademsku godinu.  

 

 

Manje izmjene studijskog programa  

 

Članak 4. 

Manje izmjene studijskog programa (izmjene koje se ne smatraju bitnima, velikima i 

značajnima) provode se u okviru sustava za upravljanje kvalitetom Veleučilišta.  

Izmjene iz stavka 1. ovog članka donosi Stručno vijeće Veleučilišta na prijedlog 

Vijeća odjela.  

 

Veće izmjene studijskog programa  

 

Članak 5. 

Izmjene odobrenih studijskih programa koje se odražavaju u izrijeku dopusnice i 

Upisniku studijskih programa sukladno sukladno Pravilniku o sadržaju dopusnice te uvjetima 

za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog 

programa i reakreditaciju visokih učilišta (Narodne novine, broj: 24/2010) te sukladno 

Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 

45/09) kao i izmjene koje se odnose na znanstveno područje i polje studijskog programa, 

izmjene i dopune jezika izvođenja studija te poseban način izvođenja, odnosno izvođenje 

studija na daljinu smatraju se velikim i značajnim izmjenama studijskog programa. 

Za studijske programe kod kojih se predlažu izmjene iz stavka 1. ovog članka 

potrebno je pokrenuti ponovni postupak inicijalne akreditacije studijskog programa.  

Postupak inicijalne akreditacije pokreće Stručno vijeće Veleučilišta na prijedlog 

Vijeća odjela ili dekana.  

 

III. POKRETANJE POSTUPKA IZMJENA STUDIJSKIH PROGRAMA 

 

Članak 6. 

Odluku o izmjenama odobrenih studijskih programa iz članka 4. ovog Pravilnika 

donosi Stručno vijeće Veleučilišta na prijedlog Vijeća odjela.  

Inicijativu za izmjenama odobrenih studijskih programa Vijeću odjela može uputiti 

predmetni nastavnik (zaposlenik Veleučilišta i vanjski suradnik), pročelnik odjela, prodekan, 

dekan, Studentski zbor Veleučilišta, udruga ALUMNI, predstavnici studenata u Stručnom 

vijeću, Gospodarski savjet Veleučilišta, predstavnik suradničkih tvrtki s kojima je Veleučilište 

potpisalo sporazum/ugovor o suradnji, predstavnik suradničkih tvrtki u kojima studenti 

Veleučilišta pohađaju studentsku praksu i Centar za upravljanje kvalitetom Veleučilišta. 

Inicijativa mora biti argumentirana, pisano obrazložena i temeljena na informacijama 

iz internih izvještaja i ostalih izvora poput: rezultata periodičkih vrednovanja, analize 

prolaznosti, ishoda učenja, radnog opterećenja studenata, analize potreba tržišta rada, 

mišljenja poslodavaca i ostalih relevantih pokazatelja. 

Vijeća odjela Veleučilišta dužna su raspravljati o potrebama izmjena odobrenih 

studijskih programa temeljem pristigle inicijative, a također, tijekom mjeseca lipnja dužna su 

raspravljati o potrebama izmjena odobrenih studijskih programa po službenoj dužnosti 

analizirajući postojeće studijske programe i razmatrajući informacije iz izvještaja (istraživanje 

potreba poslodavaca, primjedbe i zadovoljstvo studenata, analize prolaznosti, mišljenja 

predstavnika gospodarstava, poslodavaca, udruge Alumni-a i drugih relevantnih dokumenata.) 



Izmjene odobrenih studijskih programa donose se i objavljuju najkasnije do kraja 

mjeseca lipnja za narednu akademsku godinu. Iznimno, u opravdanom slučaju, izmjene mogu 

biti donesene i objavljene najkasnije 15 dana prije početka nastave.  

 

 

IV. EVALUACIJA STUDIJSKIH PROGRAMA 

 

Članak 7. 

Prodekan za nastavu jednom godišnje izvještava Stručno vijeće o rezultatima praćenja 

indikatora kvalitete studijskih programa koje uključuje interes studenata, upisnost, prolaznost, 

završnost i zaposlenost. 

Minimalno jednom u četiri godine Veleučilište je dužno provesti istraživanje 

zadovoljstva i potreba poslodavaca koji zapošljavaju studente Veleučilišta te putem ankete, 

fokus grupa, predstavnika poslovnog sektora i tržišta rada uključenih u rad tijela Veleučilišta, 

tražiti vrednovanje rezultata te smjernice razvoja studijskih programa. 

Minimalno jednom u dvije godine Veleučilište je dužno provesti istraživanje 

zadovoljstva programima i studiranjem završenih studenata i/ili udruge Alumni. 

 

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 8. 

Na sve slučajeve koje nisu obuhvaćeni ili pobliže određeni ovim Pravilnikom, na 

odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o osiguranju kvalitete u znanosti i 

visokom obrazovanju, odredbe Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje 

dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i 

reakreditaciju visokih učilišta i drugih zakonskih i podzakonskih akata koji uređuje predmetnu 

materiju. 

Članak 9. 

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

odnose se jednako na muški i ženski spol. 

Članak 10. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku izmjena i 

dopuna odobrenih studijskih programa Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u 

Virovitici (KLASA: 602-04/13-01/279, URBROJ: 2189-74-13-02 od 19. prosinca 2013.). 

 

Članak 11. 

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

dana od dana objave.  

 

KLASA: 602-04/21-02/84 

UR.BROJ: 2189-74-21-02 

Virovitica, 15. srpnja 2021. 

 

 STRUČNO VIJEĆE 

 

DEKAN 

dr.sc. Oliver Jukić, prof.v.š. 

 


