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Izvještaji o stanju pravednosti i socijalne uključenosti na Sveučilištu u Rijeci, Sveučilištu u Zadru i Veleučilištu „Marko Marulić“ u Kninu
Predgovor

Predgovor
Izvještaji su izrađeni u sklopu projekta „E-Quality: Povezivanje kvalitete i socijalne uključenosti u visokom obrazovanju
u Hrvatskoj“. Glavni je cilj projekta bio pridonijeti jačanju pravednosti i socijalne uključenosti na visokim učilištima
u Hrvatskoj. Definicija pravednosti za potrebe ovog projekta preuzeta je iz Bolonjskog procesa, točnije ministarskog
priopćenja iz Londona iz 2007. godine, i shvaćena je kao proces i cilj prema kojemu socijalni profil studentskog tijela
koje ulazi u visoko obrazovanje, u njemu sudjeluje i uspješno ga završava, odgovara heterogenom socijalnom profilu
šireg stanovništva. Budući da postoje različiti načini na koje visoka učilišta mogu unapređivati pravednost i socijalnu
uključenost, u projektu E-Quality proučavalo se do koje mjere postupci za osiguravanje kvalitete na visokim učilištima
mogu pridonijeti jačanju pravednosti i socijalne uključenosti. U projektu se uzela u obzir činjenica da Hrvatska ima
razvijen, funkcionalan i kvalitetan sustav za vanjsko osiguravanje kvalitete visokih učilišta za koji je nadležna Agencija
za znanost i visoko obrazovanje (AZVO). U pojedinim projektnim aktivnostima koristili su se javno dostupni dokumenti
i izvještaji AZVO-a. S druge pak strane, u projektu je uzeta u obzir i činjenica da sva visoka učilišta u Hrvatskoj imaju
sustave za interno osiguravanje kvalitete koji su bili ili će biti predmet vanjskog vrednovanja AZVO-a. Članovi su
konzorcija projekta bili, između ostalih, voditelji ureda za osiguravanje kvalitete na partnerskim visokim učilištima.
Prvi specifični cilj projekta E-Quality jest omogućivanje visokim učilištima da samovrednuju i samostalno rade na
unapređivanju pravednosti i socijalne uključenosti. U tu svrhu razvili smo smjernice i skale za procjenu razine postignuća
visokog učilišta u poštivanju pravednosti i socijalne uključenosti. Drugi specifični cilj projekta jest razvijanje prijedloga
oznake kvalitete koja bi se mogla dodjeljivati visokim učilištima koja aktivno rade na jačanju pravednosti i socijalne
uključenosti. Sve iznesene preporuke projekta E-Quality neobvezatne su za visoka učilišta i druge institucije i ne temelje
se na proceduri propisanoj zakonom ili nekim drugim propisom. Visoka učilišta mogu samostalno odlučiti u kojem obliku
i kojem opsegu žele primijeniti iznesene preporuke. Treći specifični cilj projekta izrada je preporuka koje nacionalna
agencija koja se brine za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju, AZVO, može uzeti u obzir želi li dodatno potaknuti
visoka učilišta na jačanje pravednosti i socijalne uključenosti.
Projekt je trajao 18 mjeseci, od 21. kolovoza 2013. do 21. veljače 2015. godine. Projektom je upravljao Institut za razvoj
obrazovanja (IRO) iz Zagreba, a partnerske institucije uključene u projekt jesu: Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u
Zadru, Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Agencija za znanost i visoko
obrazovanje RH te Udruga za razvoj visokoga školstva Universitas iz Rijeke. Međunarodna stručnjakinja na projektu bila
je profesorica Liz Thomas (UK). Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskoga socijalnog fonda kroz program
IPA (komponenta: Razvoj ljudskih potencijala u Hrvatskoj 2007. - 2013. / Integracija skupina u nepovoljnom položaju u
redoviti obrazovni sustav).
Iscrpnije informacije o projektu E-Quality, zajedno s ovom i ostalim publikacijama izrađenima u sklopu projekta, dostupne
su na internetskoj stranici projekta www.ipa-equality.eu ili se mogu dobiti na zahtjev preko e-adrese iro@iro.hr.

5

Izvještaji o stanju pravednosti i socijalne uključenosti na Sveučilištu u Rijeci, Sveučilištu u Zadru i Veleučilištu „Marko Marulić“ u Kninu
Uvod

Uvod
Izvještaji se temelje na prikupljenim podacima i izrađenim analizama u sklopu projekta E-Quality. Prvo, izvještaji se
zasnivaju na rezultatima istraživanja „Institucijski poticaji i prepreke za uspjeh u studiju: perspektiva studenata/ica“ koje
se provodilo od studenoga 2013. do siječnja 2014. godine na Sveučilištu u Rijeci, Sveučilištu u Zadru te Veleučilištu
„Marko Marulić“ u Kninu. Obuhvaćeno je osam fokusnih grupa s ukupno 47 studenata koji pripadaju ranjivim skupinama
studenata, a u analizi su se koristili i podaci prikupljeni istraživanjem Eurostudent za Hrvatsku iz 2010. godine.
Drugo, izvještaji se temelje na podacima koji su prikupljeni u intervjuima s predstavnicima uprava, nastavnika,
administrativnog osoblja i studenata na Sveučilištu u Rijeci, Sveučilištu u Zadru te Veleučilištu „Marko Marulić“ u Kninu u
kojima je sudjelovalo ukupno 38 sudionika. Intervjui su održani u lipnju i srpnju 2014. godine i provodili su ih Ninoslav
Šćukanec iz Instituta za razvoj obrazovanja te Karin Doolan sa Sveučilišta u Zadru. Ninoslav Šćukanec potom je sastavio
zapisnike s intervjua, koje je nakon toga analiziralo Stručno povjerenstvo projekta E-Quality. Konačan rezultat tih analiza
tri su odvojena izvještaja Stručnog povjerenstva s preporukama za unapređivanje pravednosti i socijalne uključenosti na
visokim učilištima partnerima na projektu E-Quality. Stručno povjerenstvo projekta činili su Vlasta Vizek Vidović i Iva
Košutić (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu), Karin Doolan (Sveučilište u Zadru), Mladenka Tkalčić i Lovro Liverić
(Sveučilište u Rijeci i članovi Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje), Đurđica Dragojević
(Agencija za znanost i visoko obrazovanje), Nina Vranešević Marinić i Ninoslav Šćukanec (Institut za razvoj obrazovanja).
Treće, za potrebe provođenja spomenutog istraživanja, intervjua i izrade izvještaja služili smo se dokumentima kojima
se koristi Agencija za znanost i visoko obrazovanje u proceduri reakreditacije te dokumentom „Embedding equality
and diversity in the curriculum: Self-evaluation framework“ koji su za The Higher Education Academy pripremile Helen
May i Liz Thomas. Svi navedeni dokumenti prilagođeni su potrebama projekta E-Quality. Također, u konceptualizaciji
pojedinih projektnih aktivnosti znatno nam je pomogla knjiga „Equity and Quality Assurance: A Marriage of Two Minds“
koju je 2010. godine izdao UNESCO - International Institute for Educational Planning.
Važno je naglasiti kako preporuke za jačanje pravednosti i socijalne uključenosti iznesene u ovim izvještajima, ali
i u drugim publikacijama projekta E-Quality, nisu propisane zakonom ili nekom drugom regulativom, već je riječ o
preporukama kojima se visoka učilišta i nadležna tijela mogu proizvoljno koristiti u svrhu praćenja i podizanja kvalitete
rada na području pravednosti i socijalne uključenosti u visokom obrazovanju. U tekstu se rabi termin ranjive skupine
studenata ili ranjivi studenti. Većina visokih učilišta među ranjive studente ubraja studente nižega socio-ekonomskog
statusa te studente s invaliditetom. Projekt E-Quality, zahvaljujući spomenutom istraživanju i intervjuima, prepoznao
je i sljedeće skupine studenata kao ranjive: studente starije od 25 godina, studente koji rade uz studij, studente sa
zdravstvenim teškoćama, studente roditelje i studente koji žive izvan mjesta studiranja.
Preporučujemo uz ovu publikaciju pogledati i projektnu publikaciju pod nazivom „Smjernice za jačanje pravednosti i
socijalne uključenosti na visokim učilištima“ budući da je ta publikacija poslužila kao osnova za izradu ovih izvještaja.
Smjernice su jedan od mogućih alata zahvaljujući kojima visoka učilišta mogu kritički sagledati do koje je mjere poštivanje
pravednosti i socijalne uključenosti ugrađeno u mehanizme upravljanja visokim učilištem, u oblikovanje i izvođenje
studijskih programa te u postupke vrednovanja postignuća studenata i zaposlenika. Smjernice omogućuju provedbu
različitih postupaka pomoću kojih se jačaju pravednost i socijalna uključenost na visokim učilištima. Ova je publikacija,
kao i sve ostale publikacije objavljene u sklopu Edicije E-Quality, dostupna na projektnoj internetskoj stranici www.ipaequality.eu ili se može dobiti na zahtjev preko e-adrese iro@iro.hr.
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1.1

1. poglavlje

Uvod u izvještaj za Sveučilište u Rijeci
Na Sveučilištu u Rijeci, koje je partner na projektu „E-Quality: Povezivanje kvalitete i socijalne uključenosti u visokom
obrazovanju u Hrvatskoj“, provedena je projektna aktivnost „2.2. Sastanci o osiguravanju kvalitete na partnerskim
visokim učilištima“, čiji je cilj procijeniti do koje mjere partnerske institucije na projektu imaju razvijene institucionalne
prakse koje poštuju i razvijaju pravednost i socijalnu uključenost. U tu svrhu na Sveučilištu u Rijeci održani su intervjui 18.
lipnja 2014. s predstavnicima Uprave, nastavnika, administrativnog osoblja i studenata u kojima je sudjelovalo ukupno
jedanaest sudionika. Struktura intervjua slijedila je strukturu poglavlja Smjernice za jačanje pravednosti i socijalne
uključenosti koje je dio projektnog dokumenta pod nazivom „Smjernice za jačanje pravednosti i socijalne uključenosti
na visokim učilištima“. Struktura ovog izvještaja slijedi strukturu spomenutog poglavlja.
U tekstu se koristi termin ranjive skupine studenata i ranjivi studenti te u njih ubrajamo studente slabijega socioekonomskog statusa, studente s invaliditetom, studente starije od 25 godina, studente koji rade uz studij, studente koji
imaju zdravstvene teškoće, studente roditelje i studente koji žive izvan mjesta studiranja.
S jedne strane, sadržaj ovog izvještaja oslanja se na rezultate istraživanja „Institucijski poticaji i prepreke za uspjeh u
studiju: perspektiva studenata/ica“ koje je provedeno u sklopu projekta E-Quality. S druge strane, sadržaj je temeljen na
izjavama koje su dali prisutni tijekom održavanja intervjua. Na kraju, autor izvještaja i Stručno povjerenstvo samostalno
su istraživali ključne dokumente visokog učilišta i na temelju toga donijeli određene preporuke. Autor izvještaja
i Stručno povjerenstvo zahvaljuju svima koji su pomogli u organizaciji intervjua te svima koji su sudjelovali u njima.
Stručno povjerenstvo projekta činili su Vlasta Vizek Vidović i Iva Košutić (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu),
Karin Doolan (Sveučilište u Zadru), Mladenka Tkalčić i Lovro Liverić (Sveučilište u Rijeci i članovi Akreditacijskog
savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje), Đurđica Dragojević (Agencija za znanost i visoko obrazovanje), Nina
Vranešević Marinić i Ninoslav Šćukanec (Institut za razvoj obrazovanja).

1.2
Osnovne informacije o visokom učilištu
NAZIV VISOKOG UČILIŠTA: Sveučilište u Rijeci
ADRESA: Trg braće Mažuranić 10, 51 000 Rijeka
BROJ STUDENATA u akademskoj godini 2013./2014.:
• redoviti i izvanredni: 16.832
• redoviti: 11.575 (+817 poslijediplomskih studenata)
• izvanredni: 4454
8
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BROJ NASTAVNIKA u akademskoj godini 2013./2014.:
• redoviti: 1040 (671 izabran u znanstveno-nastavno zvanje i 369 u suradničkom, nastavnom zvanju i lektori)
• vanjski suradnici: 845
BROJ ZNANSTVENIKA: 671 nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju; 195 znanstvenih novaka

1. poglavlje

UKUPNI GODIŠNJI PRORAČUN ZA 2013. (u kunama): 65.912.294,00 kn
Od toga sredstva doznačena od MZOS-a (u kunama i postotak): 47.804.383,00 kn (73%)
Vlastita sredstva (u kunama i postotak): 5.453.110,00 kn (8,3%)
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:
Sveučilište u Rijeci provodi znanstvena, umjetnička i razvojna istraživanja, na njima temeljeno preddiplomsko, diplomsko,
poslijediplomsko i cjeloživotno obrazovanje te pokreće društveni i gospodarski regionalni razvoj. Osim preddiplomskih,
diplomskih i poslijediplomskih programa, na Sveučilištu se izvode 33 programa cjeloživotnog učenja i 14 akreditiranih
razlikovnih programa.
Rektor je čelnik Sveučilišta koji zastupa, predstavlja i upravlja Sveučilištem. Rektor predsjedava Senatom i provodi
njegove odluke. Rektoru u radu pomažu: prorektori (za studije i studente, investicije i razvoj, informatizaciju i
poslovanje), pomoćnici, glavna tajnica te zajedničke službe Sveučilišta. Senat odlučuje o svim akademskim, znanstvenim,
umjetničkim i stručnim pitanjima te ukupnome poslovanju i razvoju. Strateške i razvojne odluke Senata raspravlja i
potvrđuje Sveučilišni savjet, tijelo koje brine o razvoju Sveučilišta i njegovoj interakciji s društvom u kojemu djeluje.
U sastavu Sveučilišta u Rijeci djeluje jedanaest fakulteta: Akademija primijenjenih umjetnosti, Ekonomski fakultet,
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Fakultet za zdravstvene studije (u osnivanju), Filozofski fakultet,
Građevinski fakultet, Medicinski fakultet, Pomorski fakultet, Pravni fakultet, Tehnički fakultet i Učiteljski fakultet. U
sastavu Sveučilišta su i četiri odjela: Odjel za biotehnologiju, Odjel za fiziku, Odjel za informatiku te Odjel za matematiku.
Osim toga, u sastavu Sveučilišta su Studentski centar, Sveučilišna knjižnica Rijeka, Zaklada Sveučilišta u Rijeci te brojni
znanstveno-razvojni centri.
Sveučilišni savjetovališni centar (SSC) sastavnica je Sveučilišta u Rijeci koja je osnovana s ciljem pružanja različitih oblika podrške i pomoći studentima i zaposlenicima riječkog sveučilišta. U sklopu SSC-a djeluju Psihološko savjetovalište,
Ured za studente s invaliditetom, Pravno savjetovalište te Ured za karijere.
PODACI O SASTAVNICAMA I STUDIJSKIM PROGRAMIMA:
• ukupan broj fakulteta i/ili odjela koji izvode studijske programe:
• broj fakulteta: 11
• broj odjela: 4
• ukupan broj studijskih programa:
• na preddiplomskoj razini: 37 sveučilišnih, 10 stručnih, 4 integrirana
• na diplomskoj razini: 49 sveučilišnih, 2 stručna
• na poslijediplomskoj razini: 17 doktorskih, 22 specijalistička
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KRATKA POVIJEST RAZVOJA VISOKOG UČILIŠTA:

1. poglavlje

Sveučilište u Rijeci osnovano je 1973. godine kao logično okrupnjivanje visokoobrazovnih institucija u zapadnoj
Hrvatskoj čiji korijeni sežu u 17. stoljeće kada je osnovana jezuitska gimnazija u Rijeci. Od osnivanja Sveučilište je
prolazilo niz transformacija koje su uglavnom bile posljedica promjena nacionalne visokoobrazovne politike. Posljednja
takva transformacija odigrala se krajem 2006. godine, kada su se sastavnice u Puli izdvojile u zasebno Sveučilište u Puli.
U 2007. godini krenulo se s projektom Sveučilišnog kampusa na Trsatu te su osnovana i prva tri sveučilišna odjela.
Sveučilište u Rijeci promijenilo je svoj Statut 2004. godine u kojemu su zacrtani smjerovi integracije Sveučilišta.
Strategija Sveučilišta (2007. - 2013.) izrađena je kao glavni instrument za integraciju Sveučilišta i nakon sedam godina
njezine provedbe evidentni su pomaci na Sveučilištu u Rijeci. Studiranje je efikasnije, život studenata i njihova prisutnost
u zajednici znatno su intenzivniji. Sveučilište u Rijeci pokrenulo je niz programa potpore za studente. Institucijski je
sustav cjeloživotnog obrazovanja u potpunosti razvijen. Intenzivirane su i aktivnosti u kulturi osnivanjem Studentskoga
kulturnog centra te u sportu, što je omogućilo uspješnu kandidaturu za suorganizaciju Europskih sveučilišnih igara 2016.
godine. Očiti su i pomaci u znanstvenom radu Sveučilišta (vidljivo u bazama za evidenciju znanstvenih radova, citiranju
znanstvenika) te krajem 2013. godine Sveučilište gotovo 7% svojeg proračuna ostvaruje kroz istraživačke fondove EU-a.
Unaprijeđeni su i prostorni standardi studiranja i istraživanja na svim sastavnicama Sveučilišta, osnovani su Znanstvenotehnološki park te niz sveučilišnih centara i trgovačkih društava. U cijelome proteklom strateškom razdoblju intenzivno
se radilo i na povezivanju sa zajednicom i integriranju u EU, posebice pozicioniranju u jugoistočnoj Europi.

1.3
Prednosti, nedostaci te preporuke za unapređivanje
pravednosti i socijalne uključenosti
Prednosti
• Pohvalno je što je u Strategiji razvoja Sveučilišta u Rijeci 2014. - 2020. prepoznata važnost pravednosti i socijalne
uključenosti za daljnji razvoj Sveučilišta. Važno je što shvaćanje pravednosti i socijalne uključenosti nije ograničeno
samo na specifičnu skupinu ranjivih studenata za koju postoje specifične politike u određenom trajanju, već je
razmatranje pravednosti uključeno u sve funkcije Sveučilišta i to se tretira kao kontinuiran proces unapređivanja
kvalitete1.
• Prednost je što je Sveučilište prepoznalo Programski ugovor kao funkcionalan mehanizam za unapređivanje
pravednosti i socijalne uključenosti. Ciljevi koji su izabrani u Programskom ugovoru jasno definiraju ciljne ranjive
skupine i aktivnosti koje će biti fokus rada Sveučilišta u vrijeme trajanja ovog ugovora. Sveučilište je pokrenulo
projektno financiranje povezano s postizanjem ciljeva Programskog ugovora, što je dobar primjer iz prakse za
sustavan rad na unapređivanju pravednosti i socijalne uključenosti.
• Studenti i nastavnici istaknuli su da je Uprava Sveučilišta posvećena i aktivna u promicanju pravednosti i socijalne
uključenosti te da postoji konsenzus na cijelom Sveučilištu o važnosti politike pravednosti i socijalne uključenosti.
Smatraju kako postoje brojne procedure i mehanizmi koji to dokazuju. Tijekom mandata postojeće Uprave pokrenut
1 Ovom problematikom se bave May i Bridger, 2010.

10

Izvještaji o stanju pravednosti i socijalne uključenosti na Sveučilištu u Rijeci, Sveučilištu u Zadru i Veleučilištu „Marko Marulić“ u Kninu
Izvještaj o stanju pravednosti i socijalne uključenosti na Sveučilištu u Rijeci

• Institucionalne politike, procedure i prakse omogućuju i potiču kontinuirano uključivanje studenata u sve ključne
aspekte rada visokog učilišta. Studenti smatraju kako imaju svoje predstavnike u svim tijelima Sveučilišta važnim za
promicanje njihovih interesa i potreba. Štoviše, naglasili su kako njihova zastupljenost nije samo formalne prirode
(zato što tako propisuju sveučilišni akti), već postoji svijest na Sveučilištu kako su mišljenje i perspektiva studenata
nužni da bi određeni procesi bili uspješni.
• Postoji uspješna suradnja između različitih službi na razini centralne administracije i na razini sastavnica. Uprava je
za primjer istaknula postojanje stručnog tijela, Stručnog vijeća Centra za studije, kao svojevrsne „mreže“ preko koje
se uspješno razmjenjuju informacije i koordiniraju aktivnosti vezane uz nastavu i studente između svih sastavnica
Sveučilišta te između centralne administracije i sastavnica. Vijeće čine svi prodekani za nastavu i još sedam članova
koje imenuje Senat Sveučilišta iz različitih znanstvenih područja, čime je osigurana zastupljenost interesa svih
ključnih dionika unutar cjelokupnog Sveučilišta. Rezultat su usklađenost različitih politika i procedura, izbjegavanje
dupliranja te odgovaranje na stvarne potrebe i studenata i nastavnika.

Nedostaci
• Strategija ne sadrži na jednome mjestu objedinjenu informaciju o tome što je pravednost i socijalna uključenost, od
čega se sastoji i zašto je ona važna za razvoj Sveučilišta. Smatramo kako bi postojanje takvog objašnjenja omogućilo
da različiti dionici brojne sveučilišne zajednice, s brojnim sastavnicama/fakultetima, imaju jedinstveno tumačenje
politike pravednosti i socijalne uključenosti. Bez toga postoji opasnost da dionici (a) ne znaju što je pravednost
i kako je ona definirana u temeljnim nacionalnim (Strategija razvoja obrazovanja, znanosti i tehnologije RH) i
međunarodnim dokumentima (ministarska priopćenja vezana uz Bolonjski proces), (b) ne razumiju poveznice i
utjecaj između politike pravednosti i ostalih sveučilišnih politika ili (c) imaju različita tumačenja što je pravednost i
čemu ona služi na Sveučilištu i njegovim sastavnicama. Sve to kumulativno bi moglo oslabiti efektivnost i efikasnost
u ispunjavanju pojedinih ciljeva Strategije koji se odnose na pravednost i socijalnu uključenost.
• Studente se rijetko uključuje u oblikovanje studijskih programa i postoji mnogo više mehanizama preko kojih se
studente uključuje u izvođenje studijskih programa.
• Sveučilište redovito provodi studentske ankete kojima se evaluira rad nastavnika. Studenti smatraju da većina
studenata, nažalost, nema povratnu informaciju o tome kako se koriste njihove evaluacije za povećavanje kvalitete
nastave.
• Na temelju studentskih odgovora uočava se kako nisu ujednačeni i definirani načini ocjenjivanja na svim sastavnicama
i na svim studijskim programima.
• Loš je odaziv studenata na studentske izbore. Studentski zbor kao predstavničko tijelo studenata nastoji dodatno
informirati i motivirati studente na uključivanje, no ti procesi još uvijek ne daju zadovoljavajuće rezultate.
• Studenti su posebno istaknuli problem s kriterijima za dobivanje studentskog doma. Jedan je problem premalen
kapacitet trenutačnih studentskih domova za studentski smještaj, no on se rješava izgradnjom novoga studentskog
doma na novom kampusu. No, drugi, vrlo velik problem jesu problematični kriteriji za dobivanje studentskog doma.
Naime, najveći broj studenata ima osiguran izravan upis na temelju, kako studenti ističu, posebnih prava dobivenih
primjerice statusom djece branitelja ili na temelju potvrda porezne uprave o niskome socio-ekonomskom statusu.
Budući da je najveći broj studenata izravno upisan u studentski dom zbog posebnog statusa, gotovo i ne postoji
mogućnost da bilo koja druga skupina studenata ondje osigura smještaj.
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je Sveučilišni savjetovališni centar, unutar kojeg je prvi put otvoren Ured za studente s invaliditetom i Pravno
savjetovalište, a otprije djeluju Psihološko savjetovalište i Ured za karijere unutar spomenutog centra. Također,
pokrenuti su različiti programi stipendiranja koji su usmjereni na otvaranje pristupa i uspješan završetak studija za
ranjive skupine studenata.
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Preporuke za unapređivanje pravednosti i socijalne uključenosti
Upravljanje visokim učilištem

1. poglavlje

• Predlažemo da Sveučilište razmotri donošenje zasebne politike pravednosti i socijalne uključenosti i zasebnog
dokumenta koji bi definirao ulogu pravednosti te objedinio sve mehanizme kojima Sveučilište jača ove procese na
razini Sveučilišta i svih njegovih sastavnica.
• Unatoč nastojanju Uprave da jača institucionalnu i osobnu odgovornost u razvoju pravednosti, Stručno povjerenstvo
je zahvaljujući razgovorima s dionicima uočilo kako zaposlenici, primjerice nastavnici, imaju različita poimanja
pravednosti i mjere do koje Sveučilište i njegove sastavnice potiču razvoj te politike. Preporučujemo da se u programe
stručnog usavršavanja zaposlenika uvrsti informiranje o pravednosti i socijalnoj uključenosti u visokom obrazovanju
te da svi zaposlenici Sveučilišta budu obvezni pohađati takve programe stručnog usavršavanja.
Razvoj politika i procedura koje potiču pravednost i socijalnu uključenost
• Ako je strateška odluka Sveučilišta sustavno i dugoročno jačati politiku pravednosti i socijalne uključenosti, predlaže
se izrada plana u kojemu bi se jasno definiralo koje će ključne dokumente i pravilnike Sveučilište i njegove sastavnice
revidirati te u kojem razdoblju, s ciljem ugrađivanja elemenata koji osiguravaju poštivanje pravednosti i socijalne
uključenosti. Predlaže se pogledati izvješće o nalazima istraživanja provedenog u sklopu projekta E-Quality pod nazivom
„Institucijski poticaji i prepreke za uspjeh u studiju: perspektiva studenata/ica“. Spomenuto istraživanje sadrži poglavlje
„4.6. Prijedlozi za institucijsko poticanje uspjeha u studiju“ koje nudi konkretne prijedloge na koji bi način Sveučilište
moglo poticati razvoj pravednosti i socijalne uključenosti.
• Stvoriti sustav pomoću kojeg bi se razmjenjivali dobri primjeri iz prakse koji pridonose jačanju pravednosti i socijalne
uključenosti unutar cijelog Sveučilišta i svih njegovih sastavnica.
• Osigurati i razvijati institucionalne mehanizme i prakse koji će omogućiti rano prepoznavanje problema ranjivih studenata
te na temelju tih saznanja usmjeravati daljnje aktivnosti. Mogući primjeri institucionalnih mehanizama i praksi jesu:
unapređivanje rada studentskih službi poput Savjetovališta za studente, programa vršnjačke potpore, financiranja
studentskih projekata usmjerenih na razvoj pravednosti, jačanje uloge Studentskog zbora te studentskih udruga i dr.
• Sveučilištu se preporučuje da razvije standardizirane procedure za prikupljanje podataka preko kojih bi kontinuirano
evaluiralo i nadziralo učinkovitost i utjecaj praksi koje pridonose postizanju ciljeva vezanih uz pravednost i socijalnu
uključenost. Postojanje aktivnosti koje unapređuju pravednost bez osiguranih evaluacijskih mehanizma neće osigurati
konzistentnost u ispunjavanju definiranih strateških i programskih ciljeva. Preporučuje se da se spomenute procedure
povežu s evaluacijom ispunjavanja ciljeva navedenih u Strategiji i Programskom ugovoru. Također, predlažemo da
Sveučilište povjeri praćenje ispunjavanja ciljeva politike pravednosti kao zasebnu aktivnost nekom od postojećih ili
novopokrenutih tijela na razini Sveučilišta.
Oblikovanje studijskih programa
• Važno je kontinuirano poticati uključenost različitih dionika u oblikovanje i evaluiranje kurikuluma kako bi se
osigurala zastupljenost različitih interesa i potreba (studenti, alumni, predstavnici organizacija civilnog društva,
gospodarstva, lokalne zajednice i dr.).
• Stručno povjerenstvo smatra važnim omogućiti studentima sudjelovanje ne samo u fazi izvođenja studijskih programa,
već i u fazi oblikovanja studijskih programa kako bi se osiguralo da oni odgovaraju potrebama različitih skupina
studenata.
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• Budući da za izvanredne studente vrijede ista pravila i obveze kao za redovite, važno je da Sveučilište ispita pravne
i druge mehanizme kojima bi moglo pokrenuti studijske programe prilagođene potrebama izvanrednih studenata
(produljiti vrijeme studiranja i ispunjavanja studijskih obveza u odnosu na redovite studente i dr.).

Izvođenje studijskih programa
• Važno je na početku izvedbe svih studijskih programa preko organizirane aktivnosti studente jasno informirati o
njihovim pravima i obvezama. U sklopu te aktivnosti važno je studentima objasniti mehanizme kojima mogu iznositi
svoje otegotne okolnosti te tražiti moguća rješenja. To će omogućiti da se problemi ranjivih studenata na vrijeme
ustanove i na vrijeme rješavaju. Posebno je važno osigurati intenzivnu mentorsku podršku putem mentora nastavnika
na prvoj godini studija. Praćenje studenata prve godine osobito je važno zbog njihove akademske socijalizacije. Na
višim godinama neće više biti potrebno osigurati tako intenzivnu mentorsku podršku, već može postojati jedan ili dva
mentora nastavnika za cijelu studijsku grupu.
Ocjenjivanje i davanje povratnih informacija
• Preporučujemo Sveučilištu da vodi računa o ujednačenosti procesa ocjenjivanja među odjelima i sastavnicama, o
transparentnosti tih procesa, o jasnim kriterijima formiranja konačne ocjene i o tome do koje su mjere studenti o
tome unaprijed obaviješteni.
Uključivanje studenata
• Redovito provoditi evaluaciju institucionalnih politika, procedura i praksi koje omogućuju uključivanje studenata u
sve ključne aspekte rada Sveučilišta i njegovih sastavnica. Na temelju prikupljenih podatka te ustanovljenih potreba
i analiza usmjeriti daljnje aktivnosti namijenjene uključivanju studenata. Pomoći studentima da razumiju na koje je
načine omogućeno njihovo uključivanje u institucionalne procese te da razumiju kako se koristi njihov dosadašnji
doprinos za unapređivanje rada Sveučilišta i njegovih sastavnica.
• Pohvalno je što je Sveučilište pokrenulo široki spektar programa i aktivnosti za promicanje pravednosti i socijalne
uključenosti. Predlažemo da Sveučilište još više ojača vidljivost svih spomenutih programa i aktivnosti kako bi se
osigurala njihova maksimalna iskorištenost. Dodatno, predlažemo Sveučilištu da među ranjive skupine studenata
uključi i pripadnike seksualnih manjina (LGBT) te pripadnike nacionalnih manjina.
• Omogućiti studentima pristup informacijama, izobrazbi i resursima koji će ih potaknuti na uključivanje,
samoorganiziranje i učinkovito izvršavanje preuzetih obveza. Pružiti studentima različite poticaje kako bi ih se
ohrabrilo na korištenje dostupnih mogućnosti za aktivno uključivanje (nagrade, priznanja, besplatan pristup
određenim resursima, financiranje studentskih projekata, uključivanje u različite projekte EU-a i dr.).
Uključivanje zaposlenika
• Sveučilištu se preporučuje uvođenje sustava praćenja i evaluiranja individualnih postignuća zaposlenika (nastavnog
i administrativnog osoblja) glede promicanja pravednosti i socijalne uključenosti unutar Sveučilišta. Uvođenjem
institucionalnih nagrada, priznanja i promaknuća koji prepoznaju doprinos zaposlenika (nastavno i administrativno
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• Nastavnici bi trebali imati kontinuirani pristup informacijama, savjetima i poduci kako bi oblikovali inkluzivan
kurikulum. Studijski programi trebaju se kontinuirano evaluirati kako bi se utvrdio i spriječio mogući štetan učinak na
određene skupine studenata.
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osoblje) u jačanju pravednosti i socijalne uključenosti moglo bi se motivirati zaposlenike na veću proaktivnost te time
jačati kulturu kvalitete koja prepoznaje važnost pravednosti i socijalne uključenosti.
Resursi za učenje, prostor i okolina

1. poglavlje

• Preispitati kriterije za upis u studentske domove. Povećati smještajne kapacitete izgradnjom studentskih domova u
kratkoročnom razdoblju.

1.4
Analiza područja s detaljnim preporukama za jačanje
pravednosti i socijalne uključenosti
Upravljanje visokim učilištem
U ovom se poglavlju razmatra kako visoko učilište organizira, upravlja i koordinira aktivnostima povezanima s unapređivanjem
pravednosti (equity) i socijalne uključenosti.
1.1.

Usvojena je nova Strategija razvoja Sveučilišta u Rijeci 2014. - 20202. Predstavnici Uprave naglasili su kako
se posebno vodilo računa o ugradnji pravednosti i socijalne uključenosti u novu Strategiju kako bi ojačala
inkluzivnost rada Sveučilišta. Naveli su kako su se u procesu izrade Strategije suočili s problemom u vezi s
korištenjem termina „socijalna dimenzija visokog obrazovanja“, „pravednost“ ili „socijalna uključenost“.
Umjesto korištenja navedenih termina, Sveučilište se odlučilo za upotrebu termina „javno dobro“ i „javna
odgovornost“ koji značenjem pokrivaju sve ono što se pod pravednošću, socijalnom uključenosti ili socijalnom
dimenzijom misli u Londonskom priopćenju. Za Sveučilište je važno što termini „javno dobro“ i „javna
odgovornost“ pokrivaju šire područje koje obuhvaća civilnu misiju Sveučilišta.
Preporuka:
Pohvalno je što je u Strategiji razvoja Sveučilišta u Rijeci 2014. - 2020. prepoznata važnost pravednosti i
socijalne uključenosti za daljnji razvoj Sveučilišta. Važno je što shvaćanje pravednosti i socijalne uključenosti
nije ograničeno samo na specifičnu skupinu ranjivih studenata za koju postoje specifične politike u određenom
trajanju, već što je razmatranje pravednosti uključeno u sve funkcije Sveučilišta i što se tretira kao kontinuiran
proces unapređivanja kvalitete. Ovaj iskorak u Strategiji zahtijevat će niz kulturoloških i sistemskih promjena
na razini institucionalnih politika i praksi 3. Preporučujemo da Sveučilište u unutarnje procedure osiguravanja
kvalitete uvrsti aktivnosti koje unapređuju pravednost i socijalnu uključenost.

1.2.

Misija naglašava važnost Sveučilišta za cjelokupni društveni i gospodarski razvoj regije: „Sveučilište u Rijeci
provodi znanstvena, umjetnička i razvojna istraživanja, na njima utemeljeno preddiplomsko, diplomsko,

2 Puni je naziv ovog dokumenta Sveučilište u Rijeci. (2014). Strategija 2014. - 2020. Rijeka: Sveučilište u Rijeci. U nastavku teksta koristimo se terminom „Strategija“ kao skraćenim
nazivom za ovaj dokument. U nastavku teksta donosimo misiju, viziju, ciljeve i zadatke kako su navedeni u Strategiji.
3 Ovom problematikom se bave May i Bridger, 2010.
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Spomenuta Strategija definira viziju Sveučilišta kroz četiri domene: istraživanje, obrazovanje, javnu funkciju
i organizaciju. U domeni obrazovanja navodi se kako Sveučilište potiče kvalitetno i učinkovito obrazovanje te
povećava dostupnost visokog obrazovanja svim zainteresiranim pojedincima. U domeni pak javne funkcije stoji
kako je Sveučilište javno odgovorno i socijalno osjetljivo.
Domena obrazovanja detaljnije je razrađena u konkretne ciljeve i zadatke koji imaju konkretne indikatore
kojima će se mjeriti ispunjavanje očekivanih rezultata. Sve sastavnice Sveučilišta dužne su svake godine
izvijestiti Upravu o postignutim rezultatima. Predstavnici Uprave izdvojili su neke od ciljeva i zadataka:
a) Sveučilište potiče kvalitetno i učinkovito obrazovanje:
• povećati uspješnost studiranja na prvoj godini preddiplomskog studija
• povećati broj studenata na diplomskim i poslijediplomskim specijalističkim studijima
• povećati udio e-učenja u studijskim programima
• provoditi kontinuirano usavršavanje nastavnika za unapređivanje procesa učenja i poučavanja
• uklanjanje prepreka uspješnom studiranju koje proizlaze iz stečenih kompetencija, motivacijskih,
socio-ekonomskih razloga i pripadnosti ranjivim skupinama: studenti s invaliditetom, stariji
studenti, studenti roditelji. Indikatori koji će se koristiti za provjeru ispunjavanja ovog zadatka
jesu: broj studenata ranjivih skupina koji su završili studij u prethodnoj akademskoj godini i
broj studenata koji su uključeni u aktivnosti uklanjanja prepreka koje potiče Sveučilište. Ciljna
vrijednost koju Sveučilište namjerava postići do kraja strateškog razdoblja jest povećanje broja
studenata ranjivih skupina koji završavaju studij za 50% u odnosu na 2013. te povećanje broja
studenata koji su uključeni u aktivnosti uklanjanja prepreka organiziranih od Sveučilišta za 50% u
odnosu na 2013. godinu.
• povećati kvalitetu i kvantitetu dostupnih izvora za učenje.
b) Na Sveučilištu su studenti u središtu procesa učenja i suodgovorni su za uspješnost obrazovnog
procesa:
• osigurati kontinuirano praćenje zadovoljstva studenata te povećati indeks zadovoljstva studenata
• uključiti studente u radna tijela za evaluaciju studijskih programa i obrazovnoga procesa.
c) Sveučilište brine o zapošljivosti studenata studijskim programima utemeljenim na ishodima učenja:
• razviti metodologiju praćenja zapošljivosti studenata koji su završili studij na Sveučilištu
• utvrditi popis praktičnih kompetencija koje se jamče završetkom studija
• povezati studente s poslodavcima
• osnovati Alumni klub i poticati njegove aktivnosti.
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poslijediplomsko i cjeloživotno obrazovanje te pokreće društveni i gospodarski regionalni razvoj.“ Među
temeljnim načelima poslovanja Strategija razvoja Sveučilišta u Rijeci 2014. - 2020. navodi načelo javnog
dobra i odgovornosti, načelo transparentnosti i načelo osiguravanja kvalitete preuzimanjem odgovornosti za
osobni i institucijski razvoj. Predstavnici Uprave smatraju kako će ovako definirana misija i načela poslovanja
pridonijeti unapređivanju pravednosti i socijalne uključenosti na Sveučilištu.
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d) Sveučilište povećava dostupnost visokog obrazovanja svim zainteresiranim pojedincima:
• osigurati smještaj studenata u sveučilišnim smještajnim kapacitetima
• razvijati mehanizme financijske potpore studentima te uključiti gospodarstvo u sustav stipendiranja
• dovršiti projekt uklanjanja arhitektonskih barijera za studente s invaliditetom.

1. poglavlje

Domena javne funkcije ističe da je Sveučilište javno odgovorno i socijalno osjetljivo pa među ciljevima i
zadacima navodi:
• povećati broj studenata koji volontiraju ili aktivno participiraju u civilnim organizacijama
• provoditi istraživačke ili stručne projekte za javne organizacije i organizacije civilnog društva (ili
u partnerstvu s tim organizacijama)
• razviti mehanizme suradnje s odgojnim i obrazovnim institucijama s ciljem zajedničkog i
sinergijskog djelovanja na povećanju kvalitete i učinkovitosti obrazovnoga sustava.
U analizi specifičnih politika usmjerenih na studije i studente Strategija (Strategija, 2014: 36-37) upućuje na
temeljne ciljeve koje je Sveučilište izabralo u Programskom ugovoru (u nastavku je teksta detaljno objašnjenje)
i koje namjerava ispuniti u ovom programskom/strateškom razdoblju.
Preporuka:
Pozitivno je što je Sveučilište uskladilo ciljeve i aktivnosti Strategije i Programskog ugovora kao temeljnih
razvojnih dokumenata Sveučilišta. Strategija je pozitivan primjer kako se sustavno mogu promicati pravednost
i socijalna uključenost: od misije, vizije, načela do niza ciljeva, zadataka i politika koje planiraju jačati procese
koji će pridonijeti jačanju kulture kvalitete koja će sustavno unapređivati pravednost i socijalnu uključenost
unutar i izvan Sveučilišta.

Strategija, međutim, ne sadrži na jednom mjestu objedinjenu informaciju o tome što je pravednost, od čega se
sastoji i zašto je ona važna za razvoj Sveučilišta. Smatramo kako bi postojanje takvog objašnjenja omogućilo da
različiti dionici velike sveučilišne zajednice, s brojnim sastavnicama/fakultetima, imaju jedinstveno tumačenje
politike pravednosti i socijalne uključenosti. Bez toga postoji opasnost da dionici (a) ne znaju što je pravednost
i kako je ona definirana u temeljnim nacionalnim (Strategija razvoja obrazovanja, znanosti i tehnologije RH) i
međunarodnim dokumentima (ministarska priopćenja vezana uz Bolonjski proces), (b) ne razumiju poveznice
i utjecaj između politike pravednosti i ostalih sveučilišnih politika ili (c) imaju različita tumačenja što je
pravednost i čemu ona služi na sveučilišnoj razini. Sve to kumulativno bi moglo oslabiti efektivnost i efikasnost
u ispunjavanju pojedinih ciljeva Strategije koji se odnose na pravednost i socijalnu uključenost.
Predlažemo stoga da Sveučilište razmotri donošenje zasebnog dokumenta kojim bi se definirala uloga
pravednosti te objedinili svi mehanizmi kojima Sveučilište jača tu politiku na razini Sveučilišta i svih njegovih
sastavnica. Također predlažemo da Sveučilište povjeri praćenje ispunjavanja ciljeva politike pravednosti kao
zasebnu aktivnost nekom od postojećih ili novopokrenutih tijela na razini Sveučilišta.
1.3.

Važno je istaknuti Programski ugovor između Sveučilišta i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH
(MZOS) iz 2012. godine4 koji sadrži jasno definirane ciljeve i aktivnosti koje pridonose razvoju pravednosti i
socijalne uključenosti za razdoblje 2012. - 2015. godine. Među općim ciljevima Sveučilište je navelo5:

4 Puni je naziv ovog dokumenta „Ugovor o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015.“
5 Ibidem
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• stjecanje kvalifikacija u razdoblju predviđenome studijskim programom
• olakšavanje pristupa studiju i potpora pri studiju za studente slabijega socio-ekonomskog statusa i
studente s invaliditetom

Među posebnim je ciljevima Sveučilišta:
• unapređivanje suradnje između studenata i Uprave.
Možemo zaključiti da ovaj Programski ugovor u ranjive skupine ubraja studente slabijega socio-ekonomskog
statusa i studente s invaliditetom. Osim ovdje navedenih skupina, istraživački tim na projektu je u ranjive
skupine studenata za potrebe ovog izvještaja ubrojio i studente koji rade uz studij, studente koji imaju
zdravstvene teškoće, studente roditelje i studente koji žive izvan mjesta studiranja.
Preporuka:
Pozitivno je što je Sveučilište prepoznalo Programski ugovor kao vrlo dobar mehanizam za unapređivanje
pravednosti i socijalne uključenosti. Ciljevi koji su izabrani u Programskom ugovoru jasno definiraju ciljne
ranjive skupine i aktivnosti koje će biti fokus rada Sveučilišta u vrijeme trajanja ovog ugovora. Ovo je dobar
primjer iz prakse za sustavan rad na unapređivanju pravednosti i socijalne uključenosti.
1.4.

Stručno povjerenstvo smatra da je Uprava Sveučilišta posvećena i aktivna u promicanju pravednosti i socijalne
uključenosti. Predstavnici Uprave naglasili su kako ta posvećenost ne proizlazi samo iz Strategije, već je dio
kontinuiranih procesa kojima se ugrađuje pravednost u rad Sveučilišta - spomenuli su kao primjere: donošenje
Mjera za poboljšanje socijalne dimenzije obrazovanja i donošenje Mjera za poboljšanje stipendiranja i
kreditiranja studenata, koje su kasnije pretočene u niz konkretnih aktivnosti. Dodatno, Uprava je objedinila
i usustavila različite oblike podrške i pomoći studentima i zaposlenicima osnivanjem Sveučilišnoga
savjetovališnog centra (SSC) kao sastavnice Sveučilišta. U sklopu SSC-a djeluju Psihološko savjetovalište,
Ured za studente s invaliditetom, Pravno savjetovalište i Ured za karijere.
Predstavnici Uprave naveli su kako je njihovo sudjelovanje na Tempus projektu „ACCESS: Prema pravednom
i transparentnom pristupu visokom obrazovanju u Hrvatskoj“ (2010. - 2013.)6 pridonijelo dodatnom razvoju
politika i procedura koje se odnose na poštivanje pravednosti i socijalne uključenosti. U sklopu projekta
ACCESS prikupljeni su podaci, izrađene komparativne analize, preporuke te diseminirani primjeri dobre prakse
iz drugih zemalja EU-a o pravednosti i socijalnoj uključenosti u visokom obrazovanju, što je Upravi Sveučilišta
pripomoglo u oblikovanju različitih institucionalnih politika i procedura.
Preporuka:
Posvećenost i aktivnost Uprave u promicanju pravednosti i socijalne uključenosti značajne su i mogle bi
poslužiti kao primjer dobre prakse za ostala hrvatska visoka učilišta. Predanost politici pravednosti stvarna
je i postoji niz konkretnih mehanizama navedenih u nastavku ovog izvješća koji to dokazuju. Preporučujemo
Upravi da razmisli o objedinjavanju brojnih ciljeva, aktivnosti i mjera (dolje navedeni) u jednu politiku razvoja
pravednosti kako bi svi dionici mogli jednoznačno shvatiti njihov širi kontekst. To bi moglo dodatno unaprijediti
učinkovitost postizanja željenih rezultata.

6 Detaljnije informacije dostupne su na internetskoj stranici projekta ACCESS: http://www.tempus-access.info/.
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• povećavanje broja osoba sa završenim studijem u tehničkim, biomedicinskim, biotehničkim i prirodnim
znanostima (STEM) te u informacijsko-komunikacijskom području i u interdisciplinarnim studijima
povezanima s ovim područjima.
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1.5.

Prema mišljenju Uprave, politika upravljanja ljudskim resursima Sveučilišta (nastavno i administrativno
osoblje) jača institucionalnu i osobnu odgovornost za ugradnju pravednosti i socijalne uključenosti u
kurikulum. Ključni ranije opisani dokumenti i mehanizmi Sveučilišta (Strategija, Programski ugovor, interni
sustav osiguravanja kvalitete) imaju za cilj jačati institucionalnu i osobnu odgovornost za ugradnju pravednosti
i socijalne uključenosti. Predviđeni su različiti oblici kontinuiranog evaluiranja očekivanih rezultata kako bi se
osiguralo postizanje zadanih ciljeva.

1. poglavlje

Preporuka:
Unatoč nastojanju Uprave da jača institucionalne i osobne odgovornosti u razvoju pravednosti, Stručno
povjerenstvo je zahvaljujući razgovorima s dionicima uočilo kako primjerice nastavnici imaju različita poimanja
pravednosti i mjere do koje Sveučilište potiče razvoj te politike. Preporučujemo da se u programe stručnog
usavršavanja zaposlenika uvrsti informiranje o pravednosti i socijalnoj uključenosti u visokom obrazovanju te
da svi zaposlenici Sveučilišta budu obvezni pohađati takve programe stručnog usavršavanja.
1.6.

Na pitanje jesu li osigurani dostatni ljudski, financijski i materijalni resursi koji omogućuju ugradnju i razvoj
pravednosti i socijalne uključenosti unutar cijele institucije i svih njezinih studijskih programa, predstavnici
Uprave odgovorili su kako uvijek postoji prostor za dodatna poboljšanja. Naveli su kako nastoje različitim
metodama osigurati potrebne resurse, a posebno one financijske. Kao primjer su naveli kombiniranje različitih
oblika i izvora financiranja (preko Programskog ugovora, projekti koje financira lokalna samouprava, projekti
EU-a i dr.) za jednu od najvažnijih studentskih službi, Sveučilišni savjetovališni centar.
Preporuka:
Predlažemo uključivanje gospodarskog sektora u financiranje i programski razvoj pojedinih aktivnosti
namijenjenih razvoju pravednosti i socijalne uključenosti. Gospodarski sektor mogao bi biti zainteresiran
primjerice za sufinanciranje budućeg ureda za razvoj karijera, a mogao bi i programski pridonijeti kvaliteti
njegova rada.

1.7.

Postoji uspješna suradnja između različitih službi na razini centralne administracije i na razini sastavnica, što
pridonosi ugradnji pravednosti i socijalne uključenosti u rad cjelokupnog Sveučilišta. Uprava je za primjer
istaknula postojanje stručnog tijela, Stručnog vijeća Centra za studije, kao svojevrsne „mreže“ preko koje se
uspješno razmjenjuju informacije i koordiniraju aktivnosti vezane uz nastavu i studente između svih sastavnica
Sveučilišta te između centralne administracije i sastavnica. Vijeće čine svi prodekani za nastavu i još sedam
članova koje imenuje Senat Sveučilišta iz različitih znanstvenih područja, čime je osigurana zastupljenost
interesa svih ključnih dionika Sveučilišta. Rezultat su usklađenost različitih politika i procedura, izbjegavanje
dupliranja i odgovaranje na stvarne potrebe, i studenata i nastavnika.
Sveučilišno vijeće Centra za studije često raspravlja i o aktivnostima Sveučilišnog savjetovališnog centra te
usmjerava njegov rad kako bi odgovarao potrebama svih sastavnica i njihovih studenata. Predstavnici Ureda za
studente s invaliditetom, kao najvažnije studentske službe za studente s invaliditetom, istaknuli su kako imaju
dobru suradnju sa sastavnicama, posebno kroz sustavno prikupljanje podataka radi evidencije studenata s
invaliditetom.
Preporuka:
Primjer Stručnog vijeća Centra za studije dobar je primjer iz prakse kako se preko „mreže“ ključnih dionika
uspješno razmjenjuju informacije i koordiniraju aktivnosti vezane uz nastavu i studente između svih sastavnica
Sveučilišta te između centralne administracije i sastavnica. Također, predlažemo da Sveučilište dodatno ojača
sustav razmjene dobrih primjera iz prakse, koji pridonose jačanju pravednosti i socijalne uključenosti, između
zaposlenika na Sveučilištu (centralna administracija i sastavnice) i vanjskih dionika.
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Nastavnici s relevantnom ekspertizom (u području pravednosti i socijalne uključenosti) uključeni su u
različite aktivnosti i tijela Sveučilišta kojima se promoviraju pravednost i socijalna uključenost. Primjer
jednog od tijela jest Savjet Ureda za studente s invaliditetom koji se sastoji od četiri nastavnika eksperta i
jednog studenta s invaliditetom. Nadalje, u rad Psihološkog savjetovališta uključeni su nastavnici s Odsjeka
za psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci. Voditelji projekata i članovi radnih skupina vezanih uz pojedine
ciljeve Programskog ugovora jesu nastavnici eksperti koji vrlo često dolaze iz pravnih, pedagoških, filozofskih,
medicinskih ili psiholoških znanosti. Predstavnici Uprave istaknuli su da u idućem razdoblju planiraju proširiti
bazu eksperata i otkriti nove načine kako prepoznati nastavnike s relevantnom ekspertizom.
Preporuka:
Sveučilištu se preporučuje uvođenje sustava praćenja individualnih postignuća zaposlenika (nastavnog i
administrativnog osoblja) i njihova učinka na promicanje pravednosti i socijalne uključenosti unutar Sveučilišta.
Uvođenjem institucionalnih nagrada, priznanja i promaknuća koji prepoznaju doprinos zaposlenika (nastavno
i administrativno osoblje) u jačanju pravednosti i socijalne uključenosti moglo bi se motivirati zaposlenike na
veću proaktivnost te time jačati kulturu kvalitete koja prepoznaje važnost pravednosti i socijalne uključenosti.

1.9.

Prema izjavama predstavnika Uprave Sveučilište prikuplja, analizira i upotrebljava različite kvantitativne
i kvalitativne podatke i istraživanja koja se odnose na pristup, napredovanje, završetak i odustajanje od
studija. Istaknuli su kako im je istraživanje Eurostudent važan izvor podataka. Sveučilište je provodilo
istraživanje o uspješnosti provedbe Bolonjskog procesa u kojemu su skupljeni podaci o socio-ekonomskom
statusu studenata. Sveučilište je također provodilo anketu među znanstveno-istraživačkim osobljem kako bi
ustanovilo postoje li ranjive skupine i među zaposlenicima.
Ured za studente s invaliditetom sustavno prikuplja podatke od sastavnica o studentima s invaliditetom (ti
studenti imaju odgovarajuću dokumentaciju kojom pri upisu dokazuju svoj invaliditet). Ured provodi i redovita
kvalitativna istraživanja među studentima s invaliditetom o njihovu iskustvu studiranja te se na temelju
rezultata tih istraživanja uvode promjene u rad Ureda. U planu je da se Sveučilište i Ured uključe u sustavno
prikupljanje podataka o studentima s invaliditetom na nacionalnoj razini koje će uskoro biti pokrenuto putem
IPA projekta.
Na Sveučilištu je 2008. godine prvi put provedeno istraživanje o zastupljenosti studentica i zaposlenica u
tijelima Sveučilišta te do koje su mjere obavljale funkciju voditeljice znanstvenih projekata. To je istraživanje
ponovno provedeno 2014. godine, čime je omogućena i komparativna analiza rezultata. Sveučilište planira
kontinuirano nadzirati i evaluirati aktivnosti usmjerene na veću participaciju žena u radu Sveučilišta.
Preporuka:
Preporučuje se Sveučilištu da razvije standardizirane procedure za prikupljanje podataka kojima bi se
kontinuirano evaluiralo i nadziralo učinkovitost i utjecaj praksi koje pridonose postizanju ciljeva vezanih
uz pravednost i socijalnu uključenost. Postojanje aktivnosti koje unapređuju pravednost bez osiguranih
evaluacijskih mehanizma neće osigurati konzistentnost u ispunjavanju definiranih strateških i programskih
ciljeva. Preporučuje se da se spomenute procedure povežu s evaluacijom ispunjavanja ciljeva navedenih u
Strategiji i Programskom ugovoru.

1.10.

Predstavnici Uprave naglasili su kako se često suočavaju s problemima pri nastojanju da standardiziraju
procedure za prikupljanje podataka o ranjivim skupinama studenata. Nameću se pitanja kako identificirati
ranjive skupine, je li uputno javno izlaziti s podacima o identificiranim ranjivim skupinama, kako spriječiti
moguću stigmatizaciju studenata ako se podaci iznose javno, je li ispravno oblikovati bazu ranjivih skupina i dr.
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Studenti se nadaju kako će projekt koji je započelo Psihološko savjetovalište i koji se odnosi na ranu detekciju
studenata s psihološkim poteškoćama pripomoći pronalaženju odgovora na ova pitanja.

1. poglavlje

Preporuka:
Važno je na početku svih studijskih programa preko organizirane aktivnosti studente jasno informirati o
njihovim pravima i obvezama. U sklopu te aktivnosti važno je studentima objasniti mehanizme kojima mogu
iznositi svoje otegotne okolnosti te tražiti moguća rješenja. To će omogućiti da se problemi ranjivih studenata
na vrijeme ustanove i na vrijeme rješavaju. Posebno je važno osigurati intenzivnu mentorsku podršku preko
mentora nastavnika na prvoj godini studija. Praćenje studenata prve godine osobito je važno zbog njihove
akademske socijalizacije. Na višim godinama neće više biti potrebno osigurati tako intenzivnu mentorsku
podršku, već može postojati jedan ili dva mentora nastavnika za cijelu studijsku grupu. Također, moguće je
provesti konzultacije sa studentima iz ranjivih skupina o tome što oni misle o prikupljanju podataka o njima
koji bi se koristili za poboljšavanje usluga koje Sveučilište pruža toj ciljnoj skupini.
1.11.

Sveučilište nastoji redovito nadzirati i evaluirati učinkovitost i utjecaj politika i praksi koje uključuju
pravednost i socijalnu uključenost. Predstavnici Uprave naveli su kako će se uspostaviti novi standardizirani
sustav prikupljanja podataka za praćenje postizanja ciljeva iz nove Strategije i Programskog ugovora. Naveli
su kako su u evaluaciji prethodne Strategije uočili probleme sa standardiziranim prikupljanjem podataka te
planiraju uočene pogreške ispraviti u provođenju nove Strategije i Programskog ugovora. Istaknuli su kako
su procesi evaluacije uspješni za one ranjive skupine za koje je Sveučilište osiguralo infrastrukturu i resurse
te standardiziralo procedure, kao što je to slučaj za studente s invaliditetom. Za druge ranjive skupine koje je
teže prepoznati (studenti nižega socio-ekonomskog statusa, studenti čiji roditelji nemaju visoko obrazovanje,
studenti sa zdravstvenim teškoćama i dr.) procesi evaluacije suočavaju se s nizom izazova.
Preporuka:
Jedan od ključnih elemenata uspjeha u postizanju željenih rezultata jest redovito nadziranje i evaluiranje
učinkovitosti i utjecaja politika i praksi koje se odnose na pravednost i socijalnu uključenost. Stoga bi Sveučilište
svakako trebalo ispuniti planove koji se odnose na tu aktivnost, unatoč svim objektivnim preprekama.

Razvoj politika i procedura koje potiču pravednost i socijalnu uključenost
U ovom se poglavlju razmatraju politike i procedure koje omogućuju i potiču ugradnju pravednosti i socijalne uključenosti
u rad visokog učilišta.
2.1.

U Upravi ističu kako nastoje u niz sveučilišnih pravilnika ugraditi pravednost i socijalnu uključenost. Naveli
su kako posebno vode računa o tome da programi stipendiranja i kreditiranja studenata, s odgovarajućim
pravilnicima, imaju u sebi ugrađene mjere kojima se adresiraju problemi osoba nižega socio-ekonomskog
statusa. Za detaljniji opis mjera koje primjenjuje Sveučilište za rješavanje problema ranjivih skupina studenata
vidi točku 2.5.
Nadalje, istaknuli su važnost postojanja Programskog ugovora koji sadrži niz ciljeva kojima se potiče pravednost
i socijalna uključenost. Programski ugovor ima definirane mehanizme financiranja ovisno o rezultatima, što
je važan alat za financiranje različitih projekata koji bi trebali ispuniti ugovorene ciljeve. Ti projekti stoga
omogućuju ugradnju pravednosti i socijalne uključenosti u različite aspekte rada Sveučilišta.
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Ako je strateška odluka Sveučilišta sustavno i dugoročno jačati politiku pravednosti i socijalne uključenosti,
predlaže se izrada plana u kojemu bi se jasno definiralo koje će ključne dokumente i pravilnike Sveučilište
revidirati, te u kojem razdoblju, kako bi u njih ugradilo elemente koji osiguravaju poštivanje pravednosti i
socijalne uključenosti. Predlaže se pogledati izvješće o nalazima istraživanja provedenog u sklopu projekta
E-Quality pod nazivom „Institucijski poticaji i prepreke za uspjeh u studiju: perspektiva studenata/ica“.
Spomenuto izvješće sadrži poglavlje „4.6. Prijedlozi za institucijsko poticanje uspjeha u studiju“ koje nudi
konkretne prijedloge na koji bi način Sveučilište moglo poticati razvoj pravednosti i socijalne uključenosti.
2.2.

Uprava nastoji osigurati stručno usavršavanje zaposlenika (nastavno i administrativno osoblje) o problemima
s kojima se susreću ranjive skupine studenata kako bi se pravednost i socijalna uključenost ugradile u različite
komponente rada visokog učilišta. Jedan od primjera takvog usavršavanja zaposlenika jest program edukacije
zaposlenika o studentima s invaliditetom koji je započeo s Tempus projektom EduQuality7 te se planira nastaviti
preko projekata financiranima fondovima EU-a. Također, postoji program edukacije nastavnika o potrebama
studenata s invaliditetom koji provodi sveučilišni Centar za obrazovanje nastavnika. Preko projekta „Feminem“
provodila se edukacija zaposlenika o rodnoj ravnopravnosti.
Sugovornici iz Uprave istaknuli su da studenti s invaliditetom spadaju u ranjivu skupinu koja se lakše prepoznaje
pa je za njih lakše osigurati i prilagoditi programe edukacije. No, postoji izazov kako provoditi stručno
usavršavanje za ostale ranjive skupine studenata koje nisu vidljive. Osim stručnog usavršavanja, Sveučilište
nastoji različitim aktivnostima koje pridonose senzibilizaciji studenata i zaposlenika osvijestiti probleme s
kojima se na Sveučilištu susreću ranjive skupine. Primjerice, pokrenut je program stipendiranja „Solidarnost“,
financiran Fondom Aleksandar Abramov, kojim se stipendiraju studenti nižega socio-ekonomskog statusa,
studenti roditelji, studenti s invaliditetom te studenti kojima roditelji imaju nižu razinu obrazovanja.
Sveučilište nastoji imati niske školarine i nisku vrijednost ECTS boda za one koji plaćaju studij kako bi visoko
obrazovanje bilo što dostupnije. Ovi primjeri nisu primjer edukacije zaposlenika, no svojim postojanjem i
ciljevima pridonose osvješćivanju svih na Sveučilištu o potrebama spomenutih ranjivih skupina.
Preporuka:
Preporučujemo da se u programe stručnog usavršavanja zaposlenika uvrsti informiranje o pravednosti
i socijalnoj uključenosti u visokom obrazovanju te da svi zaposlenici Sveučilišta budu obvezni pohađati
takve programe stručnog usavršavanja. Preporučuje se Sveučilištu da razvije standardizirane procedure
za prikupljanje podataka kojima bi se kontinuirano evaluiralo i nadziralo učinkovitost i utjecaj praksi koje
pridonose postizanju ciljeva vezanih uz pravednost i socijalnu uključenost. Preporučuje se da se spomenute
procedure povežu s evaluacijom ispunjavanja ciljeva navedenih u Strategiji i Programskom ugovoru.

Preporučujemo Upravi da razmisli o objedinjavanju brojnih ciljeva, aktivnosti i mjera za jačanje pravednosti u
jednu politiku razvoja pravednosti i socijalne uključenosti, čime bi se osigurala veća uspješnost u postizanju
željenih rezultata.
7 Puni je naziv projekta „Education for Equal Opportunities at Croatian Universities“, a detalji su dostupni na internetskoj stranici projekta: http://www.eduquality-hr.com/index.
php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=9&Itemid=124&lang=hr.

21

1. poglavlje

Preporuka:
Prednost je Sveučilišta što je prepoznalo Programski ugovor kao koristan mehanizam za unapređivanje
pravednosti i socijalne uključenosti. Ciljevi koji su izabrani u Programskom ugovoru jasno definiraju ciljne
ranjive skupine i aktivnosti koje će biti fokus rada Sveučilišta u vrijeme trajanja ovog ugovora. Sveučilište je
pokrenulo projektno financiranje povezano s postizanjem ciljeva Programskog ugovora, što je dobar primjer iz
prakse za sustavan rad na unapređivanju pravednosti i socijalne uključenosti.
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2.3.

Postoje primjeri koji pokazuju sustavnu razmjenu primjera dobre prakse i istraživanja o pravednosti i socijalnoj
uključenosti unutar Sveučilišta. Primjerice, postojanje Stručnog vijeća Centra za studije (opisanog u točki 1.7.)
osigurava sustavan protok informacija među svim sastavnicama Sveučilišta.
Preporuka:
Primjer Stručnog vijeća Centra za studije dobar je primjer iz prakse kako se preko „mreže“ ključnih dionika
uspješno razmjenjuju informacije i koordiniraju aktivnosti vezane uz nastavu i studente između svih sastavnica
Sveučilišta te između centralne administracije i sastavnica. Također, predlažemo da Sveučilište dodatno ojača
sustav razmjene dobrih primjera iz prakse, koji pridonose jačanju pravednosti i socijalne uključenosti između
zaposlenika na Sveučilištu (centralna administracija i sastavnice) i vanjskih dionika.

2.4.

Potiče se, prema izjavama predstavnika Uprave, suradnja između zaposlenika i studenata na razvoju politika i
procedura koje utječu na poštivanje pravednosti i socijalne uključenosti. Primjerice, kroz procese unutarnjeg
vrednovanja sveučilišna povjerenstva (sačinjena od predstavnika nastavnika i studenata; centralna razina
Sveučilišta) dolaze na sastavnice i razgovaraju sa zaposlenicima sastavnica i njihovim studentima te na taj
način imaju priliku saznati za njihove konkretne potrebe. Povjerenstva sastavljaju izvješća u ime Odbora za
osiguravanje i unapređivanje kvalitete Sveučilišta u kojima se navode uočene potrebe i problemi. Budući da
se izvješća distribuiraju svim sastavnicama i s obzirom na to da su one obvezne izraditi plan rada u skladu s
preporukama izvješća, osiguran je mehanizam koji bi trebao pridonijeti rješavanju uočenih problema.
Preporuka:
Potrebno je osigurati da dokumenti kojima se koriste članovi spomenutih sveučilišnih povjerenstava za
pripremu posjeta sastavnicama sadrže standarde i kriterije za promicanje pravednosti i socijalne uključenosti,
tj. da sadrže naputke kako provjeriti usklađenost rada sastavnica s navedenim standardima i kriterijima.

2.5.

Postoje specifične mjere za olakšavanje pristupa studiju te za poticanje uspješnog tijeka studiranja za studente
iz ranjivih skupina (npr. studenti iz obitelji nižega socio-ekonomskog statusa, stariji studenti, studenti
roditelji, studenti s invaliditetom i dr.). Primjerice, Sveučilište je pokrenulo projektno financiranje povezano
s postizanjem ciljeva Programskog ugovora, što je dobar primjer iz prakse za sustavan rad na unapređivanju
pravednosti i socijalne uključenosti. U sklopu jednog od projekata vezanih uz Progamske ugovore izrađena
je strategija informiranja srednjoškolaca o tome što Sveučilište pruža studentima nižega socio-ekonomskog
statusa, kako bi se potaknulo pripadnike te skupine da upišu studij na Sveučilištu i kako bi im se dalo do znanja
da će se o njihovim potrebama Sveučilište sustavno brinuti različitim oblicima potpore. Dodatno, postoji
projekt uklanjanja arhitektonskih barijera koji vodi računa da sve sveučilišne zgrade odgovaraju potrebama
ranjivih skupina, posebno studentima s invaliditetom.
Nadalje, postoje programi stipendiranja i kreditiranja koji imaju i svoju socijalnu komponentu i ciljani su
spram određenih ranjivih skupina studenata. Važno je istaknuti kako i rad Sveučilišnog savjetovališnog centra
i njegovih usluga pripomaže uspješnom tijeku studiranja ranjivih skupina.
Preporuka:
Ovo su dobri primjeri iz prakse koji pridonose jačanju pravednosti i socijalne uključenosti. Kao što je ranije
spomenuto, preporučuje se objedinjavanje ovih brojnih i vrijednih aktivnosti i mjera za jačanje pravednosti u
jednu politiku razvoja pravednosti i socijalne uključenosti, kako bi se osigurala veća uspješnost u postizanju
željenih rezultata.
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Postoje stručne službe na Sveučilištu čije su aktivnosti korisne za studente iz ranjivih skupina. To se primarno
odnosi na postojanje Sveučilišnog savjetovališnog centra unutar kojeg djeluju Psihološko savjetovalište,
Ured za studente s invaliditetom, Pravno savjetovalište i Ured za karijere. Istaknuta je i važnost studentskih
pravobranitelja koji postoje na razini sastavnica i na sveučilišnoj razini.
Preporuka:
Postojanje i struktura Sveučilišnog savjetovališnog centra iznimno su važni za zadovoljavanje potreba ranjivih
studenata. Zbog toga je važno osigurati dugoročni kontinuitet rada i usluga koje centar pruža. Dodatno, važno
je osigurati da sve sastavnice (studenti i zaposlenici na sastavnicama) budu detaljno upoznate s uslugama koje
ovaj centar pruža.

Oblikovanje studijskih programa
Ovo je poglavlje usredotočeno na oblikovanje studijskih programa te uključuje planiranje, ocjenjivanje, evaluaciju i reviziju
studijskih programa.
3.1.

Nastavnici smatraju da je Uprava Sveučilišta posvećena i aktivna u promicanju pravednosti i socijalne
uključenosti. Naveli su kako je to vidljivo iz izbora ciljeva Programskog ugovora koji se uglavnom odnose na
poboljšavanje položaja ranjivih skupina studenata. Nadalje, tijekom mandata postojeće Uprave pokrenut je
Sveučilišni savjetovališni centar, unutar kojeg su prvi put otvoreni Ured za studente s invaliditetom i Pravno
savjetovalište. Pokrenuti su različiti programi stipendiranja koji su usmjereni na otvaranje pristupa i uspješan
završetak studija za ranjive skupine studenata.
Preporuka:
Navedene aktivnosti pokazuju kako su i Uprava i nastavnici aktivni u promicanju pravednosti i socijalne
uključenosti. Važno je osigurati mehanizme praćenja i evaluacije svih aktivnosti koje su dio planova/
programa/strategije za razvoj pravednosti i socijalne uključenosti da bi se mogao utvrditi doprinos pojedinih
aktivnosti postizanju zadanih ciljeva, na temelju konkretnih podataka i primjera. To će također omogućiti da se
odlučivanje i usmjeravanje budućih aktivnosti temelji na prikupljenim podacima i ustanovljenim potrebama.

3.2.

Postoji vrlo neujednačena praksa do koje mjere kultura kvalitete na odsjeku/odjelu/fakultetu uključuje
poštivanje pravednosti i socijalne uključenosti. Manji fakulteti njeguju uglavnom individualni pristup
rješavanju problema studenata iz ranjivih skupina, bez postojanja formalnih procedura. Tek kad se problem
pojavi, fakultet nastoji pronaći rješenje. Veći pak fakulteti imaju standardizirane procedure i politike kojima
se promiču pravednost i socijalna uključenost - primjerice, od studenata se zahtijeva (najčešće pri upisu)
da se službeno registriraju kao pripadnici ranjivih skupina. Nakon što se registriraju, prodekani za nastavu
i prodekani za osiguravanje kvalitete obavještavaju o tome nastavnike koji moraju provoditi mjere koje
odgovaraju potrebama ranjivih skupina studenata.
Preporuka:
Potrebno je osigurati sustavnu edukaciju svih nastavnika o potrebama ranjivih studenata. Važno je kontinuirano
poticati uključenost različitih dionika u oblikovanje i evaluiranje kurikuluma kako bi se osigurala zastupljenost
različitih interesa i potreba (studenti, predstavnici organizacija civilnog društva, gospodarstva, lokalne
zajednice i dr.). Na kraju, preporučujemo objedinjavanje brojnih aktivnosti usmjerenih na jačanje pravednosti
u jednu politiku razvoja pravednosti i socijalne uključenosti, kako bi studenti i zaposlenici bili upoznati s
različitim formalnim i neformalnim aktivnostima koje mogu provoditi na svojim institucijama.
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2.6.

Izvještaji o stanju pravednosti i socijalne uključenosti na Sveučilištu u Rijeci, Sveučilištu u Zadru i Veleučilištu „Marko Marulić“ u Kninu
Izvještaj o stanju pravednosti i socijalne uključenosti na Sveučilištu u Rijeci

3.3.

Nastavnici su istaknuli važnost pravodobnog i kvalitetnog informiranja studenata o njihovim pravima kako
bi im se pomoglo u tijeku studiranja. Važnu ulogu u tome ima Sveučilišni savjetovališni centar čiji djelatnici
redovito predstavljaju svoje usluge i dijele informativni materijal o svojim aktivnostima studentima početne
godine studija (brucošima). Na taj su način studenti na vrijeme upoznati s uslugama najvažnije studentske
službe koja im svojim aktivnostima može unaprijediti tijek studija i njegov uspješan završetak.

1. poglavlje

Preporuka:
Važno je na početku svih studijskih programa preko organizirane aktivnosti studente jasno informirati o
njihovim pravima i obvezama. U sklopu te aktivnosti važno je studentima objasniti mehanizme kojima mogu
iznositi svoje otegotne okolnosti te tražiti moguća rješenja. To će omogućiti da se problemi ranjivih studenata
na vrijeme ustanove i na vrijeme rješavaju. Posebno je važno osigurati intenzivnu mentorsku podršku preko
mentora nastavnika na prvoj godini studija. Praćenje studenata prve godine osobito je važno zbog njihove
akademske socijalizacije.
3.4.

Na pitanje jesu li studijski programi prilagođeni, koliko je to moguće, prijašnjim razinama znanja studenata,
nastavnici su odgovorili kako se to nastoji riješiti kvalitetnom pripremom studenata početnih godina studija
te osiguravanjem kontinuirane pomoći tijekom studija u svladavanju gradiva. Naveli su primjer postojanja
pripremne nastave na nekim sastavnicama u temeljnim predmetima u trajanju od dva tjedna. Ta se nastava
izvodi prije početka redovite nastave kako bi svi studenti postigli istu razinu znanja. Građevinski fakultet uz
pripremnu nastavu provodi i program pomoći tijekom studija, no ističu da se vrlo mali broj studenata koristi
tom mogućnosti. Nastavnici općenito ističu kako se relativno mali broj studenata javlja studentskim službama
i tijelima koja im mogu pomoći u uspješnosti studiranja i otklanjanju mogućih problema.
Preporuka:
Vidi prethodnu preporuku.
Na Sveučilištu postoje dobri primjeri iz prakse koji pokazuju da su neke sastavnice spremne prilagoditi studijske
programe prijašnjim razinama znanja studenata. Važno je sustavno potaknuti sve sastavnice da svoje studijske
programe prilagode prijašnjim razinama znanja studenata.

3.5.

Nastavnici su naveli kako studijski programi unutar Sveučilišta uključuju različite oblike ocjenjivanja i
davanja povratnih informacija (pismeni ispiti, usmeni ispiti i dr.). Istaknuli su da Sveučilište ima izrazito
krut i specifičan Pravilnik o ocjenjivanju koji ostavlja mali prostor za fleksibilnost nastavnicima i studentima.
Unatoč tome, nastavnici nastoje izaći u susret specifičnim potrebama studenata kada za to postoji opravdanje
(produljenje ispitnih rokova, uvođenje popratnih kolokvija, prilagođavanja rokova za predaju različitih radova
i dr.). Nastavnici prate rezultate o prolaznosti na ispitima i rezultate studentskih anketa te nastoje kad god je
to moguće uvažiti utemeljene studentske prijedloge.
Preporuka:
Preporučujemo Sveučilištu da vodi o računa o ujednačenosti procesa ocjenjivanja među odjelima i sastavnicama,
o transparentnosti tih procesa, o jasnoj definiranosti formiranja konačne ocjene i o tome do koje su mjere
studenti o tome unaprijed obaviješteni.

3.6.

Studentima s invaliditetom omogućeno je prilagođeno polaganje ispita. Detaljnije objašnjenje vidi u točki 8.1.
Preporuka:
Važno je omogućiti prilagođeno polaganje ispita i ocjenjivanja za ranjive skupine studenata, posebno ako to
omogućuju i postojeći propisi.
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Nastavnici su istaknuli kako Sveučilište nastoji omogućiti dostatnu fleksibilnost u organizaciji studijskih
programa koja uzima u obzir različitost studenata i njihovih individualnih potreba. Naveli su kao dobru praksu
nekih sastavnica dodjeljivanje osobnih tajnika svim studentima i to su uglavnom zaposlenici Ureda za studente.
Osobni tajnici zaprimaju zahtjeve i pritužbe studenata i prenose ih nastavnicima - nakon što se zaprimi zahtjev/
pritužba, pokreću se potrebne koordinacije koje omogućuju pronalazak najboljih rješenja za studente. Primjerice,
istaknuli su kako nastoje izaći u susret studentima koji rade tako da im se omogući praćenje jednog dijela nastave
na daljinu. Pojedine sastavnice izvode studijske programe u koje su upisani studenti stariji od 25 godina (koji su
većinom zaposleni) pa im je termin održavanja nastave prilagođen i predavanja počinju iza 17 sati.
Preporuka:
Stvoriti sustav ili mreže preko kojih bi se informirali zaposlenici i studenti s dobrim primjerima iz prakse koji
pridonose jačanju pravednosti i socijalne uključenosti. Fleksibilnost u organizaciji studijskih programa važna
je za jačanje pravednosti. Važno je primjere dobre prakse uklopiti u širi okvir politike pravednosti i socijalne
uključenosti kako bi svi dionici razumjeli ulogu tih procesa u sklopu širih nastojanja Sveučilišta u jačanju
inkluzivnosti.

3.8.

Na pitanje postoji li mogućnost uključivanja studenata u oblikovanje studijskih programa, nastavnici su
odgovorili kako smatraju da studenti nemaju specifičnih znanja potrebnih za oblikovanje studijskih programa
pa ih se rijetko uključuje u tu vrstu aktivnosti. Postoji mnogo više mehanizama kojima se studente uključuje
u izvođenje studijskih programa. Predstavnik studenata je primjerice uključen u Odbor za kvalitetu na
sastavnicama. Građevinski fakultet ima Ured za odnose sa studentima čiji se zaposlenici sastaju jednom
mjesečno s formalnim i neformalnim predstavnicima studenata kako bi se pravodobno upoznali s potrebama
studenata i pronašli odgovarajuća rješenja. Na nekim fakultetima prodekani za nastavu i prodekani za poslovne
odnose imaju redovite konzultacije sa studentima tijekom kojih studenti mogu iznijeti svoje potrebe. Nakon
tih konzultacija prodekani, često u dogovoru s predsjednikom Studentskog zbora, provode različite aktivnosti
za otklanjanje studentskih problema.
Preporuka:
Pohvalno je što su omogućeni različiti mehanizmi uključivanja studenata, no vrlo je važno omogućiti studentima
sudjelovanje i u fazi oblikovanja studijskih programa kako bi se osiguralo da oni odgovaraju potrebama
različitih skupina studenata. Stručno povjerenstvo je u razgovoru s predstavnicima studenata na ovom i drugim
visokim učilištima čulo niz konstruktivnih prijedloga o tome kako bi se mogli unaprijediti studijski programi.

3.9.

Postoji Program za edukaciju nastavnika za rad u nastavi na sveučilišnoj razini koji među temama predavanja
sadrži i teme vezane uz pravednost i socijalnu uključenost. Postoje također zasebne inicijative pojedinih
odbora za kvalitetu na sastavnicama Sveučilišta koji organiziraju radionice za svoje nastavnike o temi
pravednosti i socijalne uključenosti u visokom obrazovanju. Predstavnici Uprave istaknuli su kako je Sveučilišni
savjetovališni centar (Ured za studente s invaliditetom) predložio, a Stručno vijeće Centra za studije i Senat
prihvatili, prijedlog da studenti s invaliditetom mogu kao redoviti studenti studirati u režimu namijenjenom
za izvanredne studente te prijedlog izrade individualiziranih izvedbenih planova za studente s invaliditetom.
Također, Ured za studente s invaliditetom višekratno je organizirao radionice namijenjene edukaciji nastavnika.
Unatoč navedenom, jedna grupa nastavnika navela je kako bi trebalo dodatno unaprijediti i učiniti kontinuiranim
pristup informacijama, savjetima i edukaciji o tome kako bi trebalo oblikovati inkluzivan kurikulum. Istaknuli
su da postoji velika zainteresiranost za temu pravednosti i socijalne uključenosti, no kako Sveučilište nema
dostatne kapacitete/dostatan broj stručnjaka s odgovarajućom ekspertizom u ovom području. Međutim,
istaknuli su da, bude li potrebno, tj. ako se pojavi problem sa studentima iz ranjivih skupina, Sveučilište
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(centralna administracija) i njegove sastavnice izlaze u susret osiguravanjem potrebne edukacije i pružanjem
stručne ekspertize koja osigurava pronalazak prikladnih rješenja.

1. poglavlje

Preporuka:
Preporučujemo da programi stručnog usavršavanja zaposlenika kvalitetno informiraju sve zaposlenike o politici
pravednosti koju provodi Sveučilište. Nastavnici bi trebali imati kontinuirani pristup informacijama, savjetima
i poduci kako bi oblikovali inkluzivan kurikulum. Studijski programi trebaju se kontinuirano evaluirati kako bi
se utvrdio i spriječio mogući štetan učinak na određene skupine studenata.

Izvođenje studijskih programa
Ovo je poglavlje usredotočeno na to kako se izvodi studijski program da bi se osigurala pravednost i uključenost svih
studenata u procesu učenja i nastave.
4.1.

Nastavnici ističu kako sastavnice preko organizirane aktivnosti na početku studija na prvom predavanju za
brucoše (tzv. prijem studenata) studente nastoje jasno informirati o njihovim pravima i obvezama. Tada
i predstavnici Sveučilišnog savjetovališnog centra predstavljaju svoju djelatnost i usluge. Studente se tada
upoznaje s njihovim studentskim predstavnicima. Neke sastavnice, unutar jednog do dva mjeseca nakon
početka prve godine studija, provode Orijentacijsko-motivacijski praktikum kojim se osigurava međusobno
upoznavanje studenata, razmjenjuju se informacije o očekivanjima od studija te se studente nastoji upoznati
i motivirati na aktivno participiranje u radu Sveučilišta. Pojedine sastavnice izdaju brošure (na hrvatskom i
engleskom) za brucoše s osnovnim informacijama za uspješan tijek studiranja. Svi su nastavnici naglasili da
je prvi sat pojedinih kolegija posvećen osnovnim informacijama i rokovima vezanima uz ocjenjivanje, a te su
informacije dostupne studentima i na internetskim stranicama.
Preporuka:
Pohvalno je što centralna administracija i sastavnice imaju razrađene procedure pomoću kojih na početku
studija preko organizirane aktivnosti jasno informiraju studente o njihovim pravima i obvezama. Posebno je
važno osigurati intenzivnu mentorsku podršku preko mentora nastavnika na prvoj godini studija. Praćenje
studenata prve godine osobito je važno zbog njihove akademske socijalizacije. Na višim godinama neće više
biti potrebno osigurati tako intenzivnu mentorsku podršku, već može postojati jedan ili dva mentora nastavnika
za cijelu studijsku godinu.

4.2.

Organizacija studijskih programa na pojedinim sastavnicama pruža mogućnost za izgradnju kvalitetnog odnosa
između nastavnika i studenata. Kao dobar primjer iz prakse nastavnici su spomenuli program „student mentor“
i „nastavnik mentor“ koji provodi Medicinski fakultet u Rijeci. Zahvaljujući tom programu, studenti viših
godina pomažu onima na nižim godinama. Također, svakom se nastavniku dodjeljuje određeni broj studenata
za mentoriranje. Budući da je ovaj program polučio dobre rezultate na Medicinskom fakultetu, ovaj primjer
dobre prakse poslužit će kao model koji se planira uvesti na sveučilišnoj razini za sve sastavnice.
Preporuka:
Vidi prethodnu preporuku.

4.3.

26

Nastavnici smatraju da Sveučilište (fakulteti) potiče suradnju između studenata te da je to omogućeno
procesom poučavanja. Unutar različitih kolegija potiče se timski rad, oblikuju se zajednički istraživački zadaci
i zajednički seminari na kojima studenti uče kako surađivati.
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4.4.

Nastavnici nastoje materijale za učenje učiniti pravodobno dostupnima i u različitim oblicima (elektronički
preko e-platforme za učenje, u knjižnici u papirnatom obliku i dr.). No, istaknuli su da se sve veći broj studenata
ne koristi knjigama i znanstvenim člancima, već nastoji svladati gradivo preko Power Point prezentacija, skripta
i informacija dostupnih na internetu. Istaknuli su kako su knjižnice studentima važne kao mjesto za učenje, a
ne više kao mjesto za posudbu literature. Statistika pokazuje da se vrlo malo knjiga iz knjižnice posuđuje,
a poneke sastavnice ne uspiju potrošiti predviđene fondove za nabavku literature (zbog slabe potražnje za
knjigama).
Preporuka:
Ispunjenje ovoga kriterija treba povezati s ispunjenjem kriterija koji se odnose na dostupnost resursa za učenje
(opremljenost knjižnica) te na prilagođenost/razvijenost informacijsko-tehnoloških sustava namijenjenih
studentima i zaposlenicima (kriteriji navedeni u području „8. Resursi za učenje, prostor i okolina“).

4.5.

Nastavnici smatraju kako studenti nisu aktivni u promicanju pravednosti i socijalne uključenosti jer oni
međusobno ne znaju, ili saznaju kasno, za svoje probleme. Smatraju da kod studenata postoji strah od
stigmatizacije i sram koji ih sprečava u otvorenom iznošenju vlastitih problema i potreba, i to ne samo spram
nastavnika, nego i spram drugih studenata.
Preporuka:
Osigurati i razvijati institucionalne mehanizme i prakse koji će omogućiti rano prepoznavanje problema ranjivih
studenata te preko kojih će se problemi moći uspješno riješiti - navodimo neke od primjera: studentske službe
poput Savjetovališta za studente, programi vršnjačke potpore, financiranje studentskih projekata usmjerenih
na razvoj pravednosti, jačanje uloge Studentskog zbora te studentskih udruga i dr.

Ocjenjivanje i davanje povratnih informacija
Ovo poglavlje obuhvaća način na koji se oblikuje, provodi i upravlja ocjenjivanjem i davanjem povratnih informacija kako bi
se omogućilo da svi studenti pokažu svoj potencijal.
5.1.

Studenti smatraju kako se izvedbenim planovima jasno definiraju načini formiranja konačne ocjene i o tome
su svi studenti unaprijed obaviješteni. Takve obavijesti uglavnom stoje i u e-sučelju za učenje. Ako pojedini
nastavnici ne bi izrađivali izvedbene planove ili ih se ne bi pridržavali, prodekani za nastavu bi ih na to vrlo
vjerojatno upozorili. No, studenti su istaknuli kako različiti nastavnici imaju različite načine ocjenjivanja i kako
u tome ne postoji univerzalno pravilo. Studenti smatraju kako bi bilo dobro da postoji jedan način ocjenjivanja
koji se sustavno primjenjuje na većinu studijskih programa.
Preporuka:
Preporučujemo Sveučilištu da vodi računa o ujednačenosti procesa ocjenjivanja među odjelima i sastavnicama,
o transparentnosti tih procesa, o jasnim kriterijima formiranja konačne ocjene i o tome do koje su mjere
studenti o tome unaprijed obaviješteni.
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Preporuka:
Organizacija svih studijskih programa mora pružati niz mogućnosti za izgradnju kvalitetnog odnosa između
nastavnika i studenata, ali i između studenata međusobno.
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5.2.

Studenti smatraju kako su kriteriji za ocjenjivanje uglavnom pravedni i nediskriminatorni. Čini im se, međutim,
da postoje izazovi u ocjenjivanju studenata iz ranjivih skupina jer nastavnici imaju premalo ili uopće nemaju
saznanja o njihovim problemima i o tome kako pristupiti rješavanju problema za ranjive skupine studenata.
Smatraju kako bi trebalo dodatno educirati sve nastavnike o standardima pravednosti i socijalne uključenosti
u visokom obrazovanju, ali i o općenitim kompetencijama didaktičko-metodičke prirode kako bi svi vladali
osnovama za kvalitetan rad i komunikaciju sa studentima. Pohađanje takvih edukacija trebalo bi uvrstiti u
obvezan kriterij za napredovanje u zvanju.

1. poglavlje

Studenti su istaknuli kako nastavnici većinom nastoje pomoći ranjivim skupinama studenata te da probleme
uglavnom rješavaju na individualnoj osnovi kada se problem pojavi. No, smatraju kako ne postoje formalne
procedure za rješavanje problema ranjivih skupina - npr. pravilnici o studiranju ne sadrže naputke nastavnicima
kako se postaviti spram problema ranjivih skupina studenata.
Preporuka:
Preporuka je Stručnog povjerenstva da se jasnije definira stručno usavršavanje nastavnika za pitanja
pravednosti i socijalne uključenosti na pojedinim odjelima budući da su ustanovljene različite prakse među
odjelima te da nastavnici različito tumače trenutačna pravila i trenutačne prakse. Nastavnici bi trebali imati
kontinuirani pristup informacijama, savjetima i poduci kako bi oblikovali inkluzivan kurikulum.
5.3.

Studenti smatraju kako postoje vrlo neujednačene prakse među sastavnicama i odjelima s obzirom na mogućnost
da studenti razgovaraju s nastavnicima o dobivenoj ocjeni: postoje pozitivni, no isto tako i negativni primjeri
iz prakse. Dodatno, veličina grupe na pojedinim kolegijima utječe na mogućnost razgovora o ocjeni.
Preporuka:
Bilo bi važno da određeni pravilnici reguliraju mogućnost da studenti razgovaraju s nastavnicima o dobivenoj
ocjeni. Također, ocjene mogu sadržavati i kratki pismeni komentar o tome što je student osobito loše/dobro
napravio te što treba učiniti da poboljša ukupni rezultat.

Uključivanje studenata
Ovo je poglavlje usmjereno na suradnju visokog učilišta sa studentima u upravljanju procesom učenja i nastave te u
oblikovanju i izvođenju studijskih programa. Posebnu pozornost treba dati jednakim prilikama za sve studente, posebno
onima za koje je ustanovljeno da pripadaju ranjivim skupinama.
6.1.

Studenti smatraju kako je Uprava Sveučilišta posvećena i aktivna u promicanju pravednosti i socijalne
uključenosti te da postoji konsenzus na Sveučilištu o važnosti politike pravednosti i socijalne uključenosti.
Smatraju kako postoje brojne procedure i mehanizmi koji to dokazuju. Mnogo se radi i smatraju kako su
promjene vidljive. Ključnim mehanizmom drže Programski ugovor koji u svojim ciljevima uključuje promicanje
pravednosti i pomoć ranjivim skupinama studenata. Predstavnik studenata uključen je u Povjerenstvo
za praćenje provedbe Programskog ugovora i Studentski zbor također može prijavljivati projekte koji bi se
financirali Programskim ugovorom.
Osim Programskog ugovora, istaknuli su važnost postojanja Sveučilišnog savjetovališnog centra unutar kojeg
djeluju Ured za studente s invaliditetom, Pravno savjetovalište i Psihološko savjetovalište. Sve navedene
studentske službe nadležne su za rješavanje problema studenata iz ranjivih skupina.
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Studenti su izdvojili aktivnosti Sveučilišta spram nekih ranjivih skupina studenata, čiji je položaj na Sveučilištu
znatno unaprijeđen i o čijem su postojanju i potrebama osviješteni i studenti i nastavnici: to se odnosi na
studente s invaliditetom, studente nižega socio-ekonomskog statusa, studente koji rade, studente roditelje
i studente koji su prva generacija unutar svojih obitelji koja je upisala studij. No, istaknuli su kako još uvijek
postoje ranjive skupine čiji se položaj ne unapređuje i za koje ne postoje aktivnosti, financije ili prostorni
resursi koji bi pridonijeli rješavanju njihovih problema: to se odnosi na pripadnike seksualnih manjina (LGBT)
i pripadnike nacionalnih manjina. Smatraju da bi se Sveučilište trebalo jednako brinuti za sve ranjive skupine.
Preporuka:
Redovito provoditi evaluaciju institucionalnih politika, procedura i praksi koje omogućuju uključivanje
studenata u sve ključne aspekte rada Sveučilišta. Na temelju prikupljenih podatka, ustanovljenih potreba i
analiza usmjeriti daljnje aktivnosti namijenjene uključivanju studenata. Pomoći studentima da razumiju na
koje je načine omogućeno njihovo uključivanje u organizacijske procese te da razumiju kako se koristi njihov
dosadašnji doprinos za unapređivanje rada Sveučilišta.

Pohvalno je što je Sveučilište pokrenulo široki spektar aktivnosti za promicanje pravednosti i socijalne
uključenosti. Predlažemo da Sveučilište još više naglasi jačanje vidljivosti svih spomenutih aktivnosti kako
bi se osigurala njihova maksimalna iskorištenost. Dodatno, predlažemo Sveučilištu da među ranjive skupine
uključi i pripadnike seksualnih manjina (LGBT) te pripadnike nacionalnih manjina.
6.2.

Institucionalne politike, procedure i prakse omogućuju i potiču kontinuirano uključivanje studenata u
sve ključne aspekte rada visokog učilišta. Studenti smatraju kako imaju svoje predstavnike u svim tijelima
Sveučilišta važnima za promicanje njihovih interesa i potreba. Štoviše, naglasili su kako njihova zastupljenost
nije samo formalne prirode (zato što tako propisuju sveučilišni akti), već postoji svijest na Sveučilištu kako su
mišljenje i perspektiva studenata nužni da bi određeni procesi bili uspješni.
Studenti su također istaknuli kako je većina studentske populacije pasivna i nezainteresirana za aktivno
participiranje u sveučilišnom životu. Loš je odaziv studenata na studentske izbore. Studentski zbor kao
predstavničko tijelo studenata nastoji dodatno informirati i motivirati studente na uključivanje, no ti procesi
još uvijek ne daju zadovoljavajuće rezultate. Smatraju da bi trebao postojati kontinuirani program informiranja
i edukacije studenata i nastavnika o pravednosti i socijalnoj uključenosti. Trebalo bi iznova studente na svakoj
godini studija, ne samo jednom na početnoj godini, informirati o navedenim temama te pripremiti i distribuirati
određene infopakete/brošure za tu svrhu. Studenti su također istaknuli da bi Sveučilište trebalo više uložiti u
aktivnosti preko kojih bi se prepoznale ranjive skupine studenata.
Preporuka:
Omogućiti studentima pristup informacijama, izobrazbi i resursima koji će ih potaknuti na uključivanje,
samoorganiziranje i efektivno izvršavanje preuzetih obveza. Pružiti studentima različite poticaje kako bi ih se
ohrabrilo na korištenje dostupnih mogućnosti za aktivno uključivanje (nagrade, priznanja, besplatan pristup
određenim resursima, financiranje studentskih projekata, uključivanje u različite projekte EU-a i dr.). Pomoći
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Studenti su istaknuli važnost postojanja različitih programa stipendiranja za ranjive skupine studenata (Fond
Aleksandar Abramov i program „Solidarnost“; stipendije Zaklade Sveučilišta u Rijeci; stipendije Sveučilišta i
dr.). Međutim, istaknuli su problem nedovoljne informiranosti studenata i nastavnika o tim programima, što
rezultira relativno malim brojem prijava za stipendije i niskom iskoristivošću fondova za te potrebe. Naveli su
kako je važno pokretati takve programe, no naglašavaju da je isto tako važno organizirati aktivnosti informiranja
i promocije kako bi se postigli željeni rezultati i glede toga, smatraju, do sada nije dovoljno učinjeno.
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studentima da razumiju na koje je načine omogućeno njihovo uključivanje u organizacijske procese te da
razumiju kako se koristi njihov dosadašnji doprinos za unapređivanje rada Sveučilišta.

1. poglavlje

6.3.

Studenti smatraju kako uglavnom nisu uključeni u proces oblikovanja studijskih programa te kako u tom
smislu institucionalne prakse jako variraju od fakulteta do fakulteta. Također, primijetili su da je zastupljenost
studenata mnogo manja na sjednicama odsjeka u odnosu na ostale sveučilišne razine. Isto tako, istaknuli su
kako se u različita sveučilišna tijela uglavnom uključuju predstavnici studenata iz Studentskog zbora, a malo
ili nikako svi ostali studenti. Zbog toga su uglavnom ista lica u različitim sveučilišnim tijelima i nedostaju
predstavnici studenata koji bi zastupali različite ranjive skupine.
Preporuka:
Strategija Sveučilišta kao jedan od ciljeva sadrži uključivanje studenata u radna tijela za evaluaciju studijskih
programa, obrazovnog procesa i funkcioniranja Sveučilišta, što je pohvalno, no važno je osigurati i zastupljenost
studenata u procesu oblikovanja studijskih programa kako bi se osiguralo da oni odgovaraju potrebama
različitih skupina studenata.

6.4.

Sveučilište redovito provodi studentske ankete kojima se evaluira rad nastavnika. Studenti smatraju da većina
studenata nema povratnu informaciju o tome kako se koriste njihove evaluacije za povećavanje kvalitete rada
Sveučilišta.
S jedne strane, ističu studenti, postoje formalni mehanizmi (poput Odbora za kvalitetu u kojemu sjedi
predstavnik studenata ili Fakultetskog vijeća u čijem radu također sudjeluje predstavnik studenata) preko
kojih studentski predstavnici imaju uvid u rezultate anketa i sudjeluju u raspravama o njima. No, problem s
kojim se susreću predstavnici studenata (uglavnom iz Studentskog zbora) u prenošenju informacije do svoje
studentske baze jest kako jednostavno objasniti studentima složen mehanizam funkcioniranja studentskih
anketa. Prvi je problem taj što, ovisno o rezultatima, istinske posljedice i sankcije za negativne rezultate ne
postoje te sve u najboljem slučaju završi opomenom nastavniku. Studenti su posebno istaknuli nedodirljivost
redovitih profesora za koje ne postoji nikakav mehanizam sankcija jer su izabrani u trajno zvanje. Drugo, ako i
postoji posljedica za neke nastavnike, najčešće u obliku otežavanja njihova napredovanja, onda je to vidljivo u
razdoblju od dvije do tri godine, što nije nikakva promjena za studente jer su oni tada već na kraju studija ili su
ga završili. Zbog toga studenti ne vjeruju anketama i slabo se na njih odazivaju.
Preporuka:
Omogućiti studentima uvid u to kako se koriste njihove evaluacije za povećavanje kvalitete rada Sveučilišta.
Uprava bi mogla istaknuti kao primjer dobre prakse one odjele ili nastavnike koji su uspješni u provođenju
studentskih anketa i nagraditi ih.

6.5.

Na pitanje potiče li se suradnja između vršnjaka/kolega u procesu učenja i poučavanja, studenti smatraju kako
nije moguće dati jednoznačan odgovor jer to ovisi o studijskom programu i samim nastavnicima. Postoji niz
primjera na kojima je to slučaj, posebno na društvenim i humanističkim znanostima (kao pozitivni primjeri
istaknuti su Odsjek za pedagogiju i Odsjek za psihologiju). Postoje i primjeri studijskih programa na kojima ne
postoje takve prakse.
Studenti su kao pozitivan primjer iz prakse istaknuli program „student mentor“ na Medicinskom fakultetu
kojim se jačaju suradnja i solidarnost među studentima. Istaknuli su kako bi taj primjer trebalo provoditi i na
ostalim sastavnicama Sveučilišta.
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Preporuka:
Preporučuje se da centralna administracija i/ili sastavnice uvedu procedure kontinuiranog evaluiranja projekta
„student mentor“ i njihova utjecaja na unapređivanje pravednosti i socijalne uključenosti. Na temelju rezultata
evaluacija Sveučilište će moći donijeti utemeljene odluke o daljnjim planovima povezanima s projektom.

U ovom se poglavlju razmatra kako visoko učilište omogućuje i ohrabruje zaposlenike svih sastavnica, studentskih službi i
drugih na ugradnju pravednosti i socijalne uključenosti u rad visokog učilišta.
7.1.

Nastavnici su istaknuli da ugrađivanje pravednosti i socijalne uključenosti u planiranje, oblikovanje te
izvođenje studijskih programa uvelike ovisi o vrsti studijskog programa i kolegija. Primjerice, te su teme
uključene u kolegije na Odjelu za pedagogiju i Odjelu za psihologiju jer su dio kurikuluma. Neki drugi odjeli
ugrađuju te teme tek ako primijete da postoje studenti iz ranjivih skupina na programu/kolegiju.
Preporuka:
Preporuka je Stručnog povjerenstva da se jasnije definira stručno usavršavanje nastavnika za pitanja pravednosti
i socijalne uključenosti na pojedinim odjelima budući da su ustanovljene različite prakse među odjelima te
da nastavnici različito tumače trenutačna pravila i trenutačne prakse. Nastavnici bi trebali imati kontinuirani
pristup informacijama, savjetima i poduci kako bi oblikovali inkluzivan kurikulum. Studijski programi trebaju
se kontinuirano evaluirati kako bi se utvrdio i spriječio mogući štetan učinak na određene skupine studenata.

7.2.

Djelomično se prate i evaluiraju individualna postignuća zaposlenika (nastavno i administrativno osoblje) i
njihov učinak na promicanje pravednosti i socijalne uključenosti na Sveučilištu. Nastavnici su istaknuli kako
zahvaljujući studentskim anketama, koje se redovito provode, dobiju vrijedne povratne informacije o svojem
radu. Studentske su ankete anonimne i online. Premda ih ispunjava mali broj studenata, ističu nastavnici,
oni koji ih ispune daju vrlo opširnu informaciju o tome što se događa na nastavi i općenito na sastavnici. Te
informacije omogućuju upravama fakulteta da uvode potrebne promjene. Osim studentskih anketa, nastavnici
nisu izdvojili neki dodatni mehanizam evaluiranja postignuća zaposlenika. Odgovor vidi i u idućoj točki 7.3.
Preporuka:
Sveučilištu se preporučuje uvođenje sustava praćenja i evaluiranja individualnih postignuća zaposlenika
(nastavnog i administrativnog osoblja) i njihova učinka na promicanje pravednosti i socijalne uključenosti
unutar Sveučilišta. Uvođenjem institucionalnih nagrada, priznanja i promaknuća koji prepoznaju doprinos
zaposlenika (nastavno i administrativno osoblje) u jačanju pravednosti i socijalne uključenosti moglo bi se
motivirati zaposlenike na veću proaktivnost te time jačati kulturu kvalitete koja prepoznaje važnost pravednosti
i socijalne uključenosti.

7.3.

Nastavnici su izjavili kako ne postoje institucionalne nagrade, priznanja i napredovanja koji prepoznaju doprinos
zaposlenika (nastavno i administrativno osoblje) u jačanju pravednosti i socijalne uključenosti na Sveučilištu.
Štoviše, izjavili su da ne vide smisao postojanja takvih nagrada jer se podrazumijeva da je obveza nastavnika
jačati pravednost i socijalnu uključenost na Sveučilištu. Kao što ne vide potrebu za nagrađivanjem nastavnika
za redovito održavanje nastave, tako ne vide potrebu ni za takvim oblikom institucionalnog priznanja.
Preporuka:
Vidi prethodnu preporuku.
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Primjedba o tome kako nije potrebno nagrađivati pravednost (jer je to obveza svih) upućuje na necjelovito
razumijevanje koncepta pravednosti u visokom obrazovanju. Shvaćanje pravednosti i socijalne uključenosti ne
bi trebalo biti ograničeno samo na specifičnu skupinu ranjivih studenata za koju postoje specifične politike u
ograničenom trajanju, već bi poticanje pravednosti trebalo biti uključeno u sve funkcije Sveučilišta i tretirati
se kao kontinuiran proces unapređivanja kvalitete. Takav pristup zahtijeva niz kulturoloških i sistemskih
promjena na razini institucionalnih politika i praksi (May i Bridger, 2010). Nagrađivanje nastavnika koji su u
tome osobito uspješni i inovativni treba iskoristiti kao način širenja informacija o dobrim praksama.
7.4.

Ne postoji sustavan način na razini sastavnica kojim zaposlenici (nastavno i administrativno osoblje) sa
specifičnom ekspertizom u području pravednosti i socijalne uključenosti promoviraju, potiču i savjetuju
druge o ugrađivanju pravednosti i socijalne uključenosti u rad visokog učilišta. Međutim, na sveučilišnoj
razini (centralna administracija) postoji sustavniji pristup ovom procesu i to se uglavnom odnosi na aktivnosti
koje provodi Sveučilišni savjetovališni centar (posebno kroz različite oblike rada Psihološkog savjetovališta i
Ureda za studente s invaliditetom) te na sveučilišni Program za edukaciju nastavnika. Nastavnici su istaknuli
kako sastavnice uglavnom nemaju kapaciteta za razvoj specifičnih programa za razvoj pravednosti i socijalne
uključenosti te kako je važno da se takve aktivnosti organiziraju na sveučilišnoj (centralna administracija)
razini (primjer funkcionalne integracije na razini Sveučilišta za ovo područje).
Preporuka:
Sustavno pratiti individualna postignuća zaposlenika i njihov učinak na pravednost i socijalnu uključenost
u oblikovanju i izvođenju studijskih programa. Pokrenuti formalne mehanizme preko kojih će zaposlenici
sa specifičnom ekspertizom u području pravednosti i socijalne uključenosti o tome promovirati, poticati i
savjetovati druge.

Resursi za učenje, prostor i okolina
U ovom se poglavlju razmatraju resursi i prostor za učenje i nastavu te fizička okolina u kojoj se odvijaju učenje i nastava
kako bi se osiguralo da poštuju pravednost i socijalnu uključenost.
8.1.

Postoje izazovi kako raspored/satnicu učiniti fleksibilnijim i osigurati da uzima u obzir otegotne okolnosti
ranjivih skupina studenata. Zbog uvođenja Bolonjskog procesa Sveučilište ima prilično krut sustav kontinuiranog
praćenja nastave koji uključuje redovito pohađanje nastave (70% ocjene čini pohađanje nastave, a 30% ispit).
Budući da taj sustav nije moguće mijenjati, Uprava je usmeno preporučila prodekanima za nastavu da pokušaju
biti blagonakloni spram posebnih potreba studenata iz ranjivih skupina. Jedini formaliziran mehanizam postoji
za studente s invaliditetom za koje je Senat Sveučilišta usvojio poseban dokument s preporukama nastavnicima
u kojemu je propisano kako treba prilagoditi nastavu i ispite studentima s invaliditetom.
Uprava je bezuspješno nastojala započeti projekt kojim bi se pokrenuli izvanredni studiji na svim studijima
gdje je to moguće. Cilj je bio omogućiti studentima koji rade prikladnije uvjete studiranja, posebno manjim
opterećenjem u obliku obveznih 30 ECTS bodova godišnje.
Preporuka:
Budući da za izvanredne studente vrijede ista pravila i obveze kao za redovite, važno je da Sveučilište ponovno
ispita pravne i druge mehanizme kojima bi moglo pokrenuti studijske programe prilagođene potrebama
stvarnih izvanrednih studenata (produljiti vrijeme studiranja i ispunjavanja studijskih obveza u odnosu na
redovite studente i dr.).

32

Izvještaji o stanju pravednosti i socijalne uključenosti na Sveučilištu u Rijeci, Sveučilištu u Zadru i Veleučilištu „Marko Marulić“ u Kninu
Izvještaj o stanju pravednosti i socijalne uključenosti na Sveučilištu u Rijeci

S obzirom na to da se dio sveučilišnih zgrada nalazi na novom kampusu, a dio izvan njega (tada je riječ
uglavnom o starijim zgradama), sve lokacije za učenje i nastavu nisu jednako dostupne i transfer je otežan
između pojedinih lokacija. Sveučilište taj problem nastoji sustavno riješiti izgradnjom novog kampusa. U
već izgrađenim objektima u novom kampusu riješeni su svi navedeni problemi, a posebno se vodi računa o
prilagođenosti zgrada za studente s invaliditetom.
Preporuka:
Budući da izgradnja novog kampusa osigurava rješavanje problema dostupnosti lokacija za učenje i nastavu,
potrebno je u starim zgradama izvan kampusa osigurati pristup svim studentima, a posebno onima s
invaliditetom. Potrebno je osigurati transfer između svih sveučilišnih lokacija.

8.3.

Sveučilište, prema Upravi, ulaže napore kako bi resursi za učenje bili lako dostupni, nediskriminatorni
te društveno i kulturno raznoliki. Knjižnica se nastoji opremiti potrebnom literaturom, potiče se razvoj
e-udžbenika i različitih e-alata za učenje. No, trenutačno je sveučilišna knjižnica u staroj zgradi koja nije u
cijelosti prilagođena potrebama ranjivih skupina. Sveučilište je u novoj strategiji kao jedan od ciljeva navelo
osiguravanje dostupnosti resursa za učenje svima u obliku koji odgovara potrebama svih studenata. Sveučilište
gradi novu sveučilišnu knjižnicu koja je u fazi projektiranja i koja će osigurati optimalne uvjete za učenje svih
skupina studenata.
Predstavnici Uprave istaknuli su postojanje sustava osobnih asistenata i vršnjačke potpore na pojedinim
sastavnicama preko kojeg sami studenti pomažu svojim kolegama u procesu učenja i nabavke literature.
Dodatno, zahvaljujući ranije spomenutom projektu EduQuality, Sveučilište je kupilo open book skener pomoću
kojeg je započet proces digitalizacije literature, što je posebno važno za studente s invaliditetom.
Preporuka:
Nastojati osigurati što je moguće više resursa za učenje u elektroničkom formatu. Voditi računa da
informacijsko-tehnološki sustavi budu potpuno dostupni i da odgovaraju stalnim tehnološkim promjenama,
zahtjevima programa i kolegija, studentskim pravima i nastavnim metodama.

8.4.

Tijekom planiranja građevinskih radova i adaptacija, posebno izgradnjom novog sveučilišnog kampusa, vodi se
računa o osiguravanju prostorne dostupnosti za sve studente. Primjerice, studenti s invaliditetom uključeni su
u konzultacije s arhitektima kako bi se sveučilišne zgrade te osobito studentski domovi prilagodili toj ranjivoj
skupini.
Preporuka:
Vidi preporuku u točki 8.2.

8.5.

Studenti su posebno istaknuli problem s kriterijima za dobivanje studentskog doma. Jedan je problem
premalen kapacitet trenutačnih studentskih domova za studentski smještaj, no on se rješava izgradnjom novog
studentskog doma na novom kampusu. No, drugi, vrlo veliki problem jesu problematični kriteriji za dobivanje
studentskog doma. Naime, najveći broj studenata ima osiguran izravan upis na temelju, kako studenti ističu,
posebnih prava dobivenih primjerice statusom djece branitelja ili na temelju potvrda porezne uprave o niskom
socio-ekonomskom statusu. Budući da je najveći broj studenata upisan izravnom metodom u studentski dom
zbog posebnog statusa, gotovo i ne postoji mogućnost da bilo koja druga skupina studenata osigura smještaj u
studentskom domu. Smatraju kako je nužno preispitati valjanost potvrda na temelju kojih se ostvaruje izravan
upis te pravednije rasporediti upisne kvote među različitim skupinama studenata.
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Preporuka:
Preispitati kriterije za upis u studentske domove. Povećati smještajne kapacitete izgradnjom studentskih
domova u kratkoročnom razdoblju.
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2. Izvještaj o stanju
pravednosti i socijalne
uključenosti na
Sveučilištu u Zadru

35

Izvještaji o stanju pravednosti i socijalne uključenosti na Sveučilištu u Rijeci, Sveučilištu u Zadru i Veleučilištu „Marko Marulić“ u Kninu
Izvještaj o stanju pravednosti i socijalne uključenosti na Sveučilištu u Zadru

2.1
Uvod u izvještaj za Sveučilište u Zadru
Na Sveučilištu u Zadru, koje je partner na projektu „E-Quality: Povezivanje kvalitete i socijalne uključenosti u visokom
obrazovanju u Hrvatskoj“, provedena je projektna aktivnost „2.2. Sastanci o osiguravanju kvalitete na partnerskim
visokim učilištima“, čiji je cilj procijeniti do koje mjere partnerske institucije na projektu imaju razvijene institucionalne
prakse koje poštuju i razvijaju pravednost i socijalnu uključenost. U tu svrhu na Sveučilištu u Zadru održani su intervjui 2.
srpnja 2014. s predstavnicima Uprave, nastavnika, administrativnog osoblja i studenata u kojima je sudjelovalo ukupno
15 sudionika. Struktura intervjua slijedila je strukturu poglavlja Smjernice za jačanje pravednosti i socijalne uključenosti
koje je dio projektnog dokumenta pod nazivom „Smjernice za jačanje pravednosti i socijalne uključenosti na visokim
učilištima“. Struktura ovog izvještaja slijedi strukturu spomenutog poglavlja.

2. poglavlje

U tekstu se koristi termin ranjive skupine studenata i ranjivi studenti te u njih ubrajamo studente slabijega socioekonomskog statusa, studente s invaliditetom, studente starije od 25 godina, studente koji rade uz studij, studente koji
imaju zdravstvene teškoće, studente roditelje i studente koji žive izvan mjesta studiranja.
S jedne strane, sadržaj ovog izvještaja oslanja se na rezultate istraživanja „Institucijski poticaji i prepreke za uspjeh u
studiju: perspektiva studenata/ica“ koje je provedeno u sklopu projekta E-Quality. S druge strane, sadržaj je temeljen na
izjavama koje su dali prisutni tijekom održavanja intervjua. Na kraju, autor izvještaja i Stručno povjerenstvo samostalno
su istraživali ključne dokumente visokog učilišta i na temelju toga donijeli određene preporuke. Autor izvještaja
i Stručno povjerenstvo zahvaljuju svima koji su pomogli u organizaciji intervjua te svima koji su u njima sudjelovali.
Stručno povjerenstvo projekta činili su Vlasta Vizek Vidović i Iva Košutić (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu),
Karin Doolan (Sveučilište u Zadru), Mladenka Tkalčić i Lovro Liverić (Sveučilište u Rijeci i članovi Akreditacijskog
savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje), Đurđica Dragojević (Agencija za znanost i visoko obrazovanje), Nina
Vranešević Marinić i Ninoslav Šćukanec (Institut za razvoj obrazovanja).

2.2
Osnovne informacije o visokom učilištu
NAZIV VISOKOG UČILIŠTA: Sveučilište u Zadru
ADRESA: Mihovila Pavlinovića 1, 23 000 Zadar
BROJ STUDENATA u akademskoj godini 2013./2014.:
• redoviti i izvanredni: 4620
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• redoviti: 3454
• izvanredni: 1166
BROJ NASTAVNIKA u akademskoj godini 2013./2014.:
• redoviti (izabrani u znanstveno-nastavno zvanje): 410
• vanjski suradnici: 95
BROJ ZNANSTVENIKA: 357
UKUPNI GODIŠNJI PRORAČUN ZA 2013. (u kunama): 160,715,103.00
• Od toga sredstva doznačena od MZOS-a (u kunama i postotak): 110,060,730.00 (70%)
• Vlastita sredstva (u kunama i postotak): 50,654,373.00 (30%)
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Rektor je čelnik Sveučilišta koji zastupa, predstavlja i upravlja Sveučilištem. Rektor predsjedava Senatom i provodi
njegove odluke. Rektoru u radu pomažu: prorektori (za znanost, tehnologiju, razvoj i materijalne resurse; za studije
i studentska pitanja; za organizaciju, ljudske resurse, izdavaštvo i kvalitetu; za mobilnost i projekte), glavna tajnica
te zajedničke službe Sveučilišta. Senat odlučuje o svim akademskim, znanstvenim i stručnim pitanjima te ukupnome
poslovanju i razvoju. Strateške i razvojne odluke Senata raspravlja i potvrđuje Sveučilišni savjet, tijelo koje brine o
razvoju Sveučilišta i njegovoj interakciji s društvom u kojemu djeluje.
U sastavu Sveučilišta u Zadru djeluje 25 odjela: Odjel za anglistiku, Odjel za arheologiju, Odjel za ekologiju, agronomiju
i akvakulturu, Odjel za ekonomiju, Odjel za etnologiju i kulturnu antropologiju, Odjel za filozofiju, Odjel za francuske i
iberoromanske studije, Odjel za geografiju, Odjel za germanistiku, Odjel za informacijske znanosti, Odjel za izobrazbu
učitelja i odgojitelja, Odjel za klasičnu filologiju, Odjel za kroatistiku i slavistiku, Odjel za lingvistiku, Odjel za
nastavničke studije u Gospiću, Odjel za pedagogiju, Odjel za povijest, Odjel za povijest umjetnosti, Pomorski odjel,
Odjel za psihologiju, Odjel za sociologiju, Odjel za talijanistiku, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti, Odjel za
zdravstvene studije i Teološko-katehetski odjel. Osim toga, u sastavu su Sveučilišta znanstveno-istraživački centri:
Centar za jadranska onomastička istraživanja, Centar Stjepan Matičević, Centar za istraživanje priobalja i krša, Centar za
interdisciplinarno istraživanje mora i pomorstva - CIMMAR; Centri za visokostručni ili nastavni rad: Centar za tjelovježbu
i studentski šport, Centar za strane jezike te Studentsko savjetovalište, Sveučilišna knjižnica, Centar za studentski
standard i Sveučilišni računalni centar.
Studentsko savjetovalište je ustrojbena jedinica osnovana s ciljem pružanja različitih oblika podrške i pomoći
individualnim i grupnim psihološkim savjetovanjem pri rješavanju akademskih, osobnih, partnerskih, emocionalnih,
međuljudskih i drugih problema; zdravstvenim savjetovanjem; tematskim radionicama za poticanje rasta i razvoja
ličnosti te radionicama za razvijanje i unapređivanje specifičnih akademskih i životnih vještina te drugim uslugama koje
pruža svojim studentima.
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Sveučilište u Zadru provodi znanstvena, stručna i razvojna istraživanja, na njima temeljeno preddiplomsko, diplomsko,
poslijediplomsko i cjeloživotno obrazovanje. Osim preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih programa, na
Sveučilištu se izvode četiri programa cjeloživotnog učenja.
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PODACI O SASTAVNICAMA I STUDIJSKIM PROGRAMIMA:
• ukupan broj fakulteta i/ili odjela koji izvode studijske programe:
• broj odjela: 25
• ukupan broj studijskih programa:
• na preddiplomskoj razini: 33
• na diplomskoj razini: 43
• na poslijediplomskoj razini: 6
• integrirani preddiplomski i diplomski: 1
KRATKA POVIJEST RAZVOJA VISOKOG UČILIŠTA:

2. poglavlje

Sveučilište u Zadru je visokoškolska i znanstvena ustanova koja je osnovana odlukom Sabora Republike Hrvatske
2002. godine. Time je obnovljena tradicija prvoga sveučilišta osnovanog na tlu Hrvatske 1396. godine. Suvremeni
razvoj visokog školstva u Zadru započeo je 1955. godine donošenjem Zakona o osnivanju Filozofskog fakulteta u Zadru
Sveučilišta u Zagrebu (od 1975. godine u sastavu Sveučilišta u Splitu), a 1998. godine osnovana je i Visoka učiteljska
škola. Te dvije ustanove činile su temelj ponovnog osnivanja Sveučilišta u Zadru 2002. godine. Od 1994. godine na
Filozofskom fakultetu u Zadru ustrojeni su prvi interdisciplinarni studiji, čime je učinjen iskorak u prirodno područje
znanosti te ekonomsko polje društvenih znanosti, a zatim su, u sklopu Sveučilišta u Zadru, osnivani i odjeli na kojima se
izvode studiji iz prirodnoga, tehničkoga, biotehničkoga te biomedicinskog i zdravstvenog područja znanosti.
U prvih deset godina svojeg djelovanja Sveučilište je u nastavnom procesu uspješno ostvarilo ciljeve i zadatke unutar
hrvatskoga visokoškolskog obrazovnog sustava i u skladu s tzv. Bolonjskom reformom. Do kraja akademske godine
2012./2013. u sklopu Sveučilišta u Zadru ustrojeno je 25 sveučilišnih. Za organiziranje i promicanje znanstvenoistraživačkog rada Sveučilište je ustrojilo poslijediplomske studije te znanstveno-istraživačke centre kao svoje
ustrojbene jedinice. Sveučilište u Zadru u cijelosti je pravno i funkcionalno integrirano sveučilište u sklopu kojega, uz
odjele i centre, djeluje Sveučilišna knjižnica, Centar za studentski standard te uredi i službe koje obavljaju odgovarajuće
financijske, administrativne i tehničke poslove za cijelu ustanovu.
Od svog osnivanja pa do danas, Sveučilište u Zadru ostvarilo je značajna međunarodna potvrđivanja i povezivanja
članstvima u međunarodnim sveučilišnim udrugama, zajednicama i ustanovama. Sklopljeno je više desetaka bilateralnih
sporazuma o suradnji sa sveučilištima u cijelom svijetu, čime se potiče uključivanje sastavnica u međunarodne projekte,
posebice one u Europskoj uniji, ulazna i izlazna mobilnost studenata, nastavnika i osoblja te pokretanje zajedničkih
studija s inozemnim sveučilištima.
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2.3
Prednosti, nedostaci te preporuke za unapređivanje
pravednosti i socijalne uključenosti
Prednosti
• Programski ugovor s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta RH vrlo je dobar mehanizam za unapređivanje
pravednosti i socijalne uključenosti jer je Sveučilište izabralo niz važnih ciljeva u Programskom ugovoru koji izravno
pridonose unapređivanju pravednosti i socijalne uključenosti.
• Sveučilište je uspostavilo Fond za stipendiranje kao institucionalni mehanizam kojim je moguće sustavno prikupljati
sredstva za stipendiranje ranjivih skupina studenata. Velika je prednost Fonda što se sredstva prikupljaju iz različitih
izvora i od različitih dionika: vlastiti prihodi Sveučilišta, sredstva iz Programskog ugovora, donacije komercijalnih
banaka i dr.
• Važno je kao posebno vrijedan primjer dobre prakse izdvojiti stvaranje baze socijalnog profila studenata za koju
se podaci prikupljaju pri upisu studenata preko posebnog obrasca za tu svrhu. Ta će baza Sveučilištu omogućiti
pokretanje aktivnosti koje će biti usmjerene zadovoljavanju stvarnih potreba identificiranih ranjivih skupina8.

• Sveučilište izvodi Program stručnog usavršavanja visokoškolskih nastavnika u koji je uključen sadržaj povezan s
razvojem i poštivanjem pravednosti i socijalne uključenosti.
• Sveučilište se brine o uključivanju predstavnika lokalne društvene i gospodarske zajednice u rad Sveučilišta i za
to je oblikovalo različite organizacijske jedinice: Savjet Sveučilišta, Alumni klub, uključenost predstavnika lokalne
zajednice u različita vijeća, povjerenstva i dr. Sveučilište i lokalna zajednica zajednički prijavljuju i provode projekte
te zajednički organiziraju javna događanja. Ovi primjeri pokazuju inkluzivnost rada Sveučilišta, što omogućuje
zadovoljavanje potreba širokog kruga dionika, među kojima i potreba ranjivih skupina studenata.
• Na Sveučilištu postoje dobri primjeri iz prakse koji pokazuju da je Sveučilište spremno prilagoditi studijske programe
prijašnjim razinama znanja studenata (gimnazijski programi, programi iz srednjih strukovnih škola): na zdravstvenim
studijima, na Odjelu za lingvistiku i dr.

Nedostaci
• Studenti su istaknuli veliku neujednačenost među sveučilišnim odjelima u procesima ocjenjivanja, u transparentnosti
tih procesa, u jasnoj definiranosti formiranja konačne ocjene i u tome do koje su mjere studenti o tome unaprijed
obaviješteni - postoje odjeli koji su standarde ovih procesa podignuli na visoku razinu, no iz perspektive studenata
postoje i oni koji imaju ozbiljnih problema u zadovoljavanju minimalnih standarda.
8 U tekstu se koristi termin ranjive skupine studenata i ranjivi studenti te u njih ubrajamo: studente slabijega socio-ekonomskog statusa, studente s invaliditetom, studente starije od 25
godina, studente koji rade uz studij, studente koji imaju zdravstvene teškoće, studente roditelje i studente koji žive izvan mjesta studiranja.
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• Primjer dobre prakse jest uvođenje upisnih kvota za studente starije od 25 godina jer se time olakšava pristup studiju
za tu ranjivu skupinu. Osnovano je i Povjerenstvo za osobe s invaliditetom koje bi trebalo pomoći u olakšavanju
pristupa studiju osobama s invaliditetom.
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• Na Sveučilištu se redovito provode studentske ankete o kvaliteti nastave, ali studenti su istaknuli kako je potrebno
unaprijediti aktivnosti kojima se informira studente i zaposlenike o rezultatima tih anketa i kako se ti rezultati koriste
u poboljšavanju nastavnog procesa.
• Ne postoji sustav praćenja i evaluiranja individualnih postignuća zaposlenika (nastavnog i administrativnog osoblja)
i njihova učinka na promicanje pravednosti i socijalne uključenosti na Sveučilištu. Zbog toga ne postoji sustavan
način kojim zaposlenici (nastavno i administrativno osoblje) sa specifičnom ekspertizom u području pravednosti i
socijalne uključenosti promoviraju, potiču i savjetuju druge o ugrađivanju pravednosti i socijalne uključenosti u rad
visokog učilišta.

Preporuke za unapređivanje pravednosti i socijalne uključenosti
Upravljanje visokim učilištem
• Ako Sveučilište namjerava razvijati i dodatno ojačati politiku pravednosti i socijalne uključenosti, predlaže se da
Sveučilište eksplicitno definira svoje shvaćanje pravednosti i socijalne uključenosti u Strategiji Sveučilišta, posebno
u misiji, viziji i ključnim strateškim ciljevima. Time će se unaprijediti upravljački mehanizmi za provedbu i evaluaciju
ciljeva Strategije koji se odnose na jačanje pravednosti i socijalne uključenosti. Predlaže se da Strategija ima izravne
i jednoznačne ciljeve koji se odnose na pravednost, kao što je to slučaj s općim i posebnim ciljevima Programskog
ugovora koji je jasno usmjeren na unapređivanje položaja ranjivih studenata.

2. poglavlje

• Važno je što je Sveučilište pokrenulo Studentsko savjetovalište kao organizacijsku jedinicu koja studentima pomaže
u ostvarivanju njihovih prava i zadovoljavanju njihovih potreba. Postojanje te studentske službe izrazito je važno za
daljnje jačanje pravednosti i socijalne uključenosti na Sveučilištu. Stoga je važno nastaviti s daljnjim razvojem usluga
koje pruža i koje namjerava pružati Studentsko savjetovalište.
• Preporučuje se Sveučilištu da razvije standardizirane procedure za prikupljanje podataka kojima bi se kontinuirano
evaluiralo i nadziralo učinkovitost i utjecaj praksi koje pridonose postizanju ciljeva vezanih uz pravednost i socijalnu
uključenost. Preporučuje se da se spomenute procedure povežu s evaluacijom ispunjavanja ciljeva navedenih u
Strategiji i Programskom ugovoru.
• Preporučuje se dodatno unapređivanje aktivnosti kojima se informira studente i zaposlenike o rezultatima studentskih
evaluacija. Važno je da studenti i zaposlenici znaju i razumiju na koji se način nalazi iz studentskih evaluacija koriste
za unapređivanje kvalitete Sveučilišta u različitim aspektima njegova rada. Time će jačati povjerenje studenata,
nastavnika i administrativnog osoblja u svrsishodnost provedbe studentskih evaluacija te bi studenti mogli u još
većem broju sudjelovati u provođenju studentskih evaluacija.
Oblikovanje studijskih programa
• Postojanje jasnih politika, normi i pravila koja se odnose na rad s određenim ranjivim skupinama studenata olakšalo
bi nastavnicima rješavanje problema s kojima se suočavaju u svakodnevnom radu i smanjilo bi ili onemogućilo
donošenje potencijalno neodgovarajućih odluka.
• Preporuka je Stručnog povjerenstva da se jasnije definira stručno usavršavanje nastavnika za pitanja pravednosti i
socijalne uključenosti na pojedinim odjelima budući da su ustanovljene različite prakse među odjelima te da nastavnici
različito tumače trenutačna pravila i prakse. Uprava Sveučilišta trebala bi osigurati mehanizme koji će omogućiti da
što veći broj nastavnika pohađa Program stručnog usavršavanja visokoškolskih nastavnika te da sadržaj programa
uključuje poučavanje o svim aspektima pravednosti i socijalne uključenosti koje je Sveučilište odlučilo unaprijediti.
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Uključivanje studenata
• Preporučuje se da Sveučilište uvede procedure kontinuiranog evaluiranja projekta „student mentor“ i „nastavnik
mentor“ i njihova utjecaja na unapređivanje pravednosti i socijalne uključenosti. Na temelju rezultata evaluacija
Sveučilište će moći donijeti utemeljene odluke o daljnjim planovima u vezi s oba projekta.
Uključivanje zaposlenika
• Sveučilištu se preporučuje uvođenje sustava praćenja individualnih postignuća zaposlenika (nastavnog i
administrativnog osoblja) i njihova učinka na promicanje pravednosti i socijalne uključenosti unutar Sveučilišta.
Uvođenjem institucionalnih nagrada, priznanja i promaknuća koji prepoznaju doprinos zaposlenika (nastavno i
administrativno osoblje) u jačanju pravednosti i socijalne uključenosti moglo bi se motivirati zaposlenike na veću
proaktivnost te time jačati kulturu kvalitete koja prepoznaje važnost pravednosti i socijalne uključenosti.

2.4
Analiza područja s detaljnim preporukama za jačanje
pravednosti i socijalne uključenosti
U ovom se poglavlju razmatra kako visoko učilište organizira, upravlja i koordinira aktivnostima povezanima s unapređivanjem
pravednosti (equity) i socijalne uključenosti.
1.1.

Strategija Sveučilišta u Zadru za razdoblje 2011. - 2017. navodi kako će svoju viziju ostvariti u partnerstvu s
gospodarstvom, društvenom zajednicom i socijalnim partnerima. Uporište za ostvarenje svoje vizije Sveučilište
vidi, među ostalima, u „težnji prema održivom razvitku“9 te u „toleranciji i razvoju civilnoga društva“.
Premda spomenuta Strategija ne sadrži jasnu i eksplicitno navedenu definiciju i viziju pravednosti i socijalne
uključenosti, usmjerenost Sveučilišta na razvoj civilnog društva sadrži u planiranim ciljevima i aktivnostima
elemente koji se odnose na razvoj pravednosti i socijalne uključenosti.
To je posebno vidljivo u jednom od temeljnih strateških ciljeva kojim Sveučilište planira doprinos zajednici
unutar koje djeluje „učiniti Sveučilište prepoznatljivim dijelom gradskog i regionalnog identiteta, poželjnim
partnerom za suradnju s lokalnom i širom zajednicom, integralnim čimbenikom razvoja grada i gospodarstva
te pokretačem svih vrsta projekata za potrebe civilnoga društva, znanosti, lokalnog razvoja i integracija u
europski prostor“. Realizacija tog cilja uključuje obrazovanje za potrebe zajednice i civilnog društva i ostvarit
će se, između ostalog, pomoću sljedećih aktivnosti:
• uvođenjem izbornog kolegija o „ljudskim pravima i doprinosu civilnom društvu“
• istraživački projekti koje financira Sveučilište među prioritetne će teme staviti „ljudska prava te

9 Izvor: Sveučilište u Zadru. (2011). Strategija Sveučilišta u Zadru 2011. - 2017. Zadar: Sveučilište u Zadru. Isti se izvor odnosi i na sve ostale citate navedene u točki 1.1.
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razvoj demokratskoga i građanskoga društva“
• razvit će se „okvir za bodovno vrednovanje (priznavanje ECTS bodova) organiziranih volonterskih
aktivnosti u kojima sudjeluju studenti Sveučilišta u Zadru“
• poticat će se sve „djelatnosti studenata i nastavnika koje se tiču doprinosa civilnom društvu (javne
tribine, volonterstvo, pomoć osobama s posebnim potrebama, popularizacija pomoću medija i
sl.), s naglaskom na unapređivanje i proširenje postojećih aktivnosti Studentskog savjetovališta“.
Preporuka:
Ako Sveučilište namjerava razvijati i dodatno ojačati politiku pravednosti i socijalne uključenosti, predlaže se
da Sveučilište eksplicitno definira svoje shvaćanje pravednosti i socijalne uključenosti u Strategiji Sveučilišta,
posebno u misiji, viziji i ključnim strateškim ciljevima. Time će se unaprijediti upravljački mehanizmi za
provedbu i evaluaciju ciljeva Strategije koji se odnose na jačanje pravednosti i socijalne uključenosti. Predlaže
se da Strategija ima izravne i jednoznačne ciljeve koji se odnose na pravednost.
1.2.

Misija Sveučilišta također je definirana u Strategiji Sveučilišta u Zadru za razdoblje 2011. - 2017. i ne sadrži
elemente koji neposredno upućuju na poštivanje i unapređivanje pravednosti i socijalne uključenosti. Misija
navodi kako će Sveučilište „osiguravati mobilnost studenata i nastavnika (međuodjelnu i međusveučilišnu),
razvoj multidisciplinarnih studija i međuinstitucionalnu suradnju, pratiti i nadzirati kvalitetu, konkurentnost
i kompetitivnost obrazovnoga, umjetničkoga, znanstvenoga i stručnoga rada“10, iz čega ne proizlazi kako
Sveučilište u fokusu svoga djelovanja ima poštivanje i unapređivanje pravednosti i socijalne uključenosti.
Preporuka:
Definirati misiju tako da sadrži i promiče poštivanje pravednosti i socijalne uključenosti.

2. poglavlje

1.3.

Etički kodeks Sveučilišta u Zadru iz 2010. godine među temeljnim načelima ističe jednakost i pravednost
koji su razrađeni u članku 6. U navedenom se članku ističe da su svi članovi sveučilišne zajednice jednaki u
svojem ljudskom dostojanstvu i pravima te kako se od njih očekuje da djeluju u skladu s načelom jednakosti i
pravednosti. Od njih se „očekuje objektivnost i nepristranost u akademskim, istraživačkim, administrativnim,
poslovnim i upravljačkim djelatnostima“11. Nadalje, svaki član sveučilišne zajednice „ima pravo i dužnost
kontinuiranog profesionalnog razvoja, što uključuje pravo na nesmetano profesionalno usavršavanje u skladu
s osobnim mogućnostima, preferencijama i potrebama“.
Preporuka:
Vrlo je važno što se u Etičkom kodeksu ističe i definira načelo jednakosti i pravednosti. Načelo pravednosti u
visokom obrazovanju podrazumijeva da svatko ima pravo pristupiti i uspješno završiti studij u skladu s osobnim
mogućnostima, neovisno o životnim okolnostima ili osobnim karakteristikama koje bi mogle otežati uspjeh na
studiju. Predlaže se da Etički kodeks naglasi kako Sveučilište mora osigurati da životne okolnosti ili osobne
karakteristike studenata (kao što su npr. nedostatak financijskih sredstava za studij, rad uz studij, zdravstvene
teškoće, roditeljske obveze, udaljenost od mjesta studiranja, podrška okoline za studij) ne utječu na pristup,
uspješan tijek i završetak studija.

1.4.

Posebno je važno istaknuti Programski ugovor između Sveučilišta i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
(MZOS) iz 2012. godine12 koji sadrži jasno definirane ciljeve i aktivnosti koje pridonose razvoju pravednosti i
socijalne uključenosti za razdoblje 2012. - 2015. Među općim ciljevima Sveučilište je navelo13:

10 Ibidem
11 Izvor: Sveučilište u Zadru. (2010). Etički kodeks. Zadar: Sveučilište u Zadru. Isti se izvor odnosi i na sve ostale citate navedene u točki 1.3.
12 Puni je naziv ovog dokumenta „Ugovor o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015.“
13 Ibidem
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• olakšavanje pristupa studiju i potpora pri studiju za studente slabijega socio-ekonomskog statusa
i studente s invaliditetom
• olakšavanje pristupa i osiguravanje kvalitete studija za studente starije od 25 godina
• povećanje broja osoba sa završenim studijem u tehničkim, biomedicinskim, biotehničkim i
prirodnim (STEM) područjima te u informatičko-komunikacijskom području i u interdisciplinarnim
studijima povezanima s ovim područjima.
Među posebnim je ciljevima Sveučilišta:
• internacionalizacija visokog učilišta.
Možemo zaključiti da ovaj Programski ugovor u ranjive skupine ubraja studente slabijega socio-ekonomskog
statusa, studente s invaliditetom i studente starije od 25 godina. Osim ovdje navedenih skupina, Stručno
povjerenstvo projekta u ranjive je skupine studenata za potrebe ovog izvještaja ubrojilo i studente koji rade uz
studij, studente koji imaju zdravstvene teškoće, studente roditelje i studente koji žive izvan mjesta studiranja.

1.5.

U skladu s ciljevima Programskog ugovora u kojemu su definirane ranjive skupine Sveučilište dodjeljuje
stipendije za ranjive skupine te je u 2014. dodijeljeno dvanaest, a u 2013. godini ukupno deset stipendija (ova
se stipendija primarno odnosi na studente slabijega socio-ekonomskog statusa i studente s invaliditetom).
Sveučilište također dodjeljuje dodatna sredstva studentima za međunarodnu mobilnost preko programa
Erasmus. Također, postoji program financijske pomoći za obavljanje stručne prakse izvan mjesta studiranja,
posebno u inozemstvu. Navedene stipendije Sveučilište dodjeljuje iz Fonda za stipendiranje u koji Sveučilište
uplaćuje sredstva ostvarena vlastitim prihodima, sredstva dobivena preko Programskog ugovora te donacije
za stipendije od komercijalnih banaka. U svrhu olakšavanja pristupa studiju za studente starije od 25 godina
Sveučilište svake godine za tu skupinu određuje upisne kvote. Za izvanredne studente koji plaćaju školarinu
Sveučilište omogućuje obročno plaćanje, za svaki semestar pojedinačno.
Preporuka:
Predlaže se da u upravnim i/ili savjetodavnim tijelima Fonda za stipendiranje budu zastupljeni predstavnici
ranjivih skupina studenata, zajedno s ostalim ključnim dionicima (uz predstavnike Sveučilišta, osigurati
zastupljenost predstavnika lokalne samouprave, organizacija civilnog društva i gospodarstva). Time će se
osigurati da programi i aktivnost Fonda budu u skladu s potrebama ranjivih studenata. Istodobno, time će se
osigurati podrška i doprinos dionika iz različitih sektora u otklanjanju problema s kojima se suočavaju ranjive
skupine studenata.

1.6.

Pomoću razgovora s predstavnicima Uprave, nastavnika, administrativnog osoblja i studenata Stručno
povjerenstvo zaključilo je kako je Uprava Sveučilišta posvećena i aktivna u promicanju pravednosti i socijalne
uključenosti.
Preporuka:
Povjerenstvo smatra da bi eksplicitno definiranje pravednosti i socijalne uključenosti u Strategiji Sveučilišta,
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2. poglavlje

Preporuka:
Pozitivno je što je Sveučilište prepoznalo Programski ugovor kao vrlo dobar mehanizam za unapređivanje
pravednosti i socijalne uključenosti. Ciljevi koji su izabrani u Programskom ugovoru jasno definiraju ciljne
ranjive skupine i aktivnosti koje će biti fokus rada Sveučilišta u vrijeme trajanja ovog ugovora. Ovo je dobar
primjer iz prakse za sustavan rad na unapređivanju pravednosti i socijalne uključenosti. Preporučuje se
Sveučilištu nastavak unapređivanja pravednosti idućom generacijom programskih ugovora koja bi trebala
započeti nakon 2015. godine.
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posebno u misiji, viziji i ključnim strateškim ciljevima, unaprijedilo upravljačke mehanizme Sveučilišta.
Trenutačno Programski ugovor ima izravne i jednoznačne ciljeve koji se odnose na pravednost, dok Strategija
u znatno širem kontekstu uključuje pravednost. Predstavnici Uprave, primjerice, smatraju kako je pravednost
eksplicitno navedena u misiji, dok Stručno povjerenstvo nije moglo prepoznati takve jednoznačne i izravne
navode u misiji Sveučilišta.
1.7.

Ugradnja pravednosti i socijalne uključenosti u kurikulum u razvojnoj je fazi jer većina studijskih programa
ne pridonosi izravno i eksplicitno razvoju pravednosti, već prije posredno kroz odgojne ciljeve. Odjeli kao
sastavnice Sveučilišta zaduženi su za kreiranje svojih studijskih programa i još uvijek postoji prostor za
poboljšavanje kako bi se kurikulum učinio inkluzivnijim. No, pojedini odjeli, posebno odjeli za pedagogiju,
sociologiju i učiteljski studiji, imaju kolegije, kao što su Integrativna pedagogija, Djeca s poteškoćama u
učenju i dr., koji pridonose razvoju inkluzivnosti u kurikulumu. Postojanje pojedinih izbornih kolegija na razini
Sveučilišta, kao što su Etika, Ljudska prava, Vršnjačka potpora i Volontiranje, također pridonose inkluzivnosti
u kurikulumu. Dodatno, održavaju se radionice na razini Sveučilišta na kojima se obrađuje problematika
studenata iz ranjivih skupina i koje pohađaju predstavnici odjela koji na taj način prenose saznanja kolegama
unutar svojih odjela.
Isto tako, nastavnici Sveučilišta organiziraju seminare o radu s osobama s posebnim potrebama za usavršavanje
nastavnika u srednjim školama te time pridonose razvijanju pravednosti i socijalne uključenosti i izvan
matičnog sveučilišta, tj. u lokalnoj i regionalnoj zajednici.

2. poglavlje

Preporuka:
Prijedlogom novih standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja
naglašava se da bi visoka učilišta trebala usmjeriti većinu svojih poslovnih procesa na zadovoljavanje potreba
studenata. Preporučuje se stoga da politika upravljanja ljudskim resursima (nastavno i administrativno
osoblje) i studijskim programima jača institucionalnu i osobnu odgovornost za ugradnju pravednosti i socijalne
uključenosti u kurikulum. Predlaže se uvođenje programa stručnog usavršavanja zaposlenika o pravednosti i
socijalnoj uključenosti u visokom obrazovanju.
1.8.

Postoji Studentsko savjetovalište i ta bi studentska služba trebala, između ostaloga, poticati suradnju između
različitih odjela, drugih studentskih službi i administrativnih jedinica u promicanju pravednosti i socijalne
uključenosti. Uprava potiče rad Studentskog savjetovališta, no ističe kako su zbog nedostatka financiranja
iz proračuna u nemogućnosti osigurati stalna radna mjesta. U vrijeme održavanja intervjua u Studentskom
savjetovalištu Sveučilište je angažiralo jednu djelatnicu preko programa pripravništva, kao privremenu mjeru
do iznalaženja načina za financiranje stalnog radnog mjesta.14
Preporuka:
U budućnosti bi bilo potrebno osigurati barem jedno stalno radno mjesto kojim će se osigurati kontinuitet u
pružanju usluga Studentskog savjetovališta. Stručno povjerenstvo upoznato je s ograničenjima koje nameće
MZOS glede dostupnih financija za nova zapošljavanja na takvim mjestima pa predlaže da Sveučilište razmotri
moguće alternativne izvore financiranja (projekti financirani fondovima EU-a, sredstvima lokalne samouprave
i drugih donatora).

14 Prije slanja ove publikacije u tisak koordinator projekta E-Quality na Sveučilištu u Zadru, gosp. Stipe Živaljić, obavijestio je autora publikacije da je Sveučilište u Zadru osiguralo jedno
stalno radno mjesto u Studentskom savjetovalištu. Novi je zaposlenik započeo s radom u Studentskom savjetovalištu 1. siječnja 2015., a sredstva za to radno mjesto osigurana su internom
preraspodjelom osoblja Sveučilišta. Autor ove publikacije smatra kako je ovo primjer dobre prakse Sveučilišta koje kontinuirano radi na unapređivanju usluga koje pruža studentima.
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1.9.

Sveučilište se Programskim ugovorom obvezalo na postizanje ciljeva koji su u njemu navedeni. Za svaki cilj
definirani su rezultati koji se moraju ostvariti te indikatori kojima se prati postizanje rezultata. Budući da je
Programski ugovor u fazi provedbe, u razdoblju do 2015. godine bit će vidljivo do koje je mjere Sveučilište
razvilo sustave kojima redovito nadzire i evaluira učinkovitost i utjecaj praksi koje pridonose postizanju ciljeva
povezanih s pravednosti i socijalnom uključenosti.
Uprava je, uz potporu Studentskog zbora, pokrenula projekt stvaranja baze socijalnog profila studenata i
projekt je u razvojnoj fazi te se vjeruje kako će omogućiti Sveučilištu prikladnije adresiranje potreba studenata
iz ranjivih skupina. Podaci se prikupljaju tijekom upisa studenata preko posebnog obrasca za tu svrhu.
Predstavnici Uprave istaknuli su kako je provođenje studentskih evaluacija nastave na Sveučilištu u Zadru
regulirano posebnim pravilnikom u kojemu je, između ostalog, definirano i postupanje po rezultatima tog oblika
ispitivanja kvalitete nastavnog procesa. Pravilnikom je utvrđeno što je potrebno učiniti nakon obrade rezultata
evaluacije nastavnog procesa na razini kolegija, odjela i Sveučilišta. Povratne informacije o studentskoj
percepciji kvalitete nastavnog procesa, ističu predstavnici Uprave, analiziraju se na svim sastavnicama, a to se
kontinuirano potiče i na redovitim tromjesečnim sastancima predstavnika tijela internog sustava osiguravanja
kvalitete. S druge pak strane, studenti su istaknuli da nisu upoznati s rezultatima studentskih evaluacija i
načinom na koji se ti rezultati koriste u poboljšavanju nastavnog procesa.

Preporuka:
Preporučuje se Sveučilištu da razvije standardizirane procedure za prikupljanje podataka kojima bi kontinuirano
evaluiralo i nadziralo učinkovitost i utjecaj praksi koje pridonose postizanju ciljeva vezanih uz pravednost i
socijalnu uključenost. Preporučuje se da se spomenute procedure povežu s evaluacijom ispunjavanja ciljeva
navedenih u Strategiji i Programskom ugovoru. Postojanje aktivnosti koje unapređuju pravednost bez
osiguranih evaluacijskih mehanizma neće osigurati konzistentnost u ispunjavanju definiranih strateških i
programskih ciljeva.

Preporučujemo Upravi Sveučilišta dodatno unapređivanje aktivnosti kojima se studente i zaposlenike informira
o rezultatima studentskih anketa. Važno je da studenti i zaposlenici znaju i razumiju na koji se način nalazi iz
studentskih anketa koriste za unapređivanje kvalitete Sveučilišta u različitim aspektima njegova rada. Time
će jačati povjerenje studenata, nastavnika i administrativnog osoblja u svrsishodnost provedbe studentskih
anketa te bi studenti mogli u još većem broju sudjelovati u provođenju studentskih anketa.

Razvoj politika i procedura koje potiču pravednost i socijalnu uključenost
U ovom se poglavlju razmatraju politike i procedure koje omogućuju i potiču ugradnju pravednosti i socijalne uključenosti
u rad visokog učilišta.
2.1.

Predstavnici Uprave Sveučilišta izjavili su kako pravilnici koji se odnose na studijske programe izravno ili
neizravno sadrže elemente koji se odnose na razvoj i poštivanje pravednosti i socijalne uključenosti.
Preporuka:
Ako je strateška odluka Sveučilišta sustavno i dugoročno jačati politiku pravednosti i socijalne uključenosti,
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2. poglavlje

Stručno povjerenstvo nije uspjelo ustanoviti postojanje dodatnih standardiziranih procedura za prikupljanje
podataka na Sveučilištu koje bi se uzimale u obzir pri razvoju ili evaluaciji određenih institucionalnih politika.
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predlaže se izrada plana u kojemu bi se jasno definiralo koje će ključne dokumente i pravilnike Sveučilište
revidirati, te u kojem razdoblju, kako bi u njih ugradilo elemente koji osiguravaju poštivanje pravednosti i
socijalne uključenosti. Predlaže se pogledati izvješće o nalazima istraživanja provedenog u sklopu projekta
E-Quality pod nazivom „Institucijski poticaji i prepreke za uspjeh u studiju: perspektiva studenata/ica“.
Spomenuto izvješće sadrži poglavlje „4.6. Prijedlozi za institucijsko poticanje uspjeha u studiju“ koje nudi
konkretne prijedloge na koji bi način Sveučilište moglo poticati razvoj pravednosti i socijalne uključenosti.
2.2.

Sveučilište izvodi Program stručnog usavršavanja visokoškolskih nastavnika u koji je uključen sadržaj povezan
s razvojem i poštivanjem pravednosti i socijalne uključenosti. Predstavnici Uprave izjavili su da Sveučilište
financijski i organizacijski potpomaže stručno usavršavanje zaposlenika (nastavno i administrativno osoblje)
u Hrvatskoj i inozemstvu kako bi se izgrađivala ekspertiza za ugradnju pravednosti i socijalne uključenosti u
različite aspekte rada visokog učilišta.
Preporuka:
Uprava Sveučilišta trebala bi osigurati mehanizme koji će omogućiti da što veći broj nastavnika pohađa
Program stručnog usavršavanja visokoškolskih nastavnika te da sadržaj Programa uključuje poučavanje o svim
aspektima pravednosti i socijalne uključenosti koje je Sveučilište odlučilo unaprijediti.

2.3.

Studenti sudjeluju u radu ključnih tijela koja promiču pravednost i socijalnu uključenost: Senat, Povjerenstvo
za unapređivanje kvalitete, Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava kvalitete, stručna vijeća na odjelima
i odjelna povjerenstva za kvalitetu. Budući da je Sveučilište nadležno za dodjelu različitih vrsta stipendija,
studente se nastoji uključiti u izradu Pravilnika za dodjelu stipendija u kojemu se definiraju kriteriji za njihovo
dobivanje. Studenti, međutim, ističu kako je njihova uključenost uglavnom formalna. Smatraju da svoj doprinos
daju uglavnom u fazi provedbe politika, dok na izradu i donošenje politika imaju znatno manje utjecaja.

2. poglavlje

Sveučilište se brine i o uključivanju predstavnika lokalne zajednice i gospodarstvenika u rad Sveučilišta preko
Savjeta Sveučilišta te radom svih navedenih povjerenstava i vijeća za kvalitetu. S njima se također organiziraju
javna događanja i projekti koji pridonose razvoju društvenih i gospodarskih potencijala Zadarske županije. S
predstavnicima lokalnih vrtića i škola surađuje se na pojedinim studijskim programima preko mentorstva, čime
predstavnici lokalne zajednice imaju mogućnost utjecati na sadržaj pojedinih studijskih programa. Sveučilište
je pokrenulo i Alumni klub te pomoću povratnih informacija od bivših studenata nastoji kvalitetnije odgovoriti
na potrebe zajednice.
Preporuka:
Primjetno je da Sveučilište nastoji uključiti različite dionike iz različitih sektora u rad Sveučilišta te da nastoji
svojim radom zadovoljiti potrebe dionika. U svrhu uspješnog nastavka rada na razvoju politika pravednosti i
socijalne uključenosti preporučuje se da se strukturiraju mehanizmi suradnje među dionicima u sklopu šireg
plana za razvoj pravednosti i socijalne uključenosti na Sveučilištu. Preporučuje se također da se usustavi
razmjena primjera dobre prakse i istraživanja o pravednosti i socijalnoj uključenosti među svim dionicima s
kojima Sveučilište surađuje.
2.4.
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Kao što je već navedeno pod točkom 1.5., postoje specifične mjere u obliku stipendija Sveučilišta za studente
slabijega socio-ekonomskog statusa i studente s invaliditetom kako bi im se olakšao pristup i poticao uspješan
tijek studiranja. U svrhu olakšavanja pristupa studiju za studente starije od 25 godina Sveučilište za tu skupinu
svake godine određuje upisne kvote.
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Preporuka:
Ovo su dobri primjeri iz prakse kako se sustavno radi na razvoju politika pravednosti i socijalne uključenosti.
Navedene aktivnosti usklađene su s ciljevima iz Programskog ugovora.

Izvješće o nalazima istraživanja provedenog u sklopu projekta E-Quality pod nazivom „Institucijski poticaji
i prepreke za uspjeh u studiju: perspektiva studenata/ica“ upućuje na to da se u ranjive skupine studenata
ubrajaju i studenti koji rade uz studij, studenti koji imaju zdravstvene teškoće, studenti roditelji i studenti koji
žive izvan mjesta studiranja. Predlaže se stoga da Uprava Sveučilišta razmisli o proširivanju skupine ranjivih
studenata ovdje spomenutim dodatnim skupinama studenata.
2.5.

Već je spomenuto postojanje stručnih službi čije su aktivnosti korisne za studente iz ranjivih skupina:
Savjetovalište za studente (pruža psihološko, pravno, savjetovanje za razvoj karijere i druge oblike
savjetovanja), zatim Povjerenstvo za studente s invaliditetom, a predstavnici Uprave Sveučilišta istaknuli
su važnost usluga koje nude studentske referade i odjelna tajništva. Budući da je Sveučilište u Zadru manje
sveučilište po broju studenata, članovi Uprave su također uključeni u razne oblike savjetovanja studenata, što
je pak na drugim većim sveučilištima u domeni hijerarhijski nižih organizacijskih jedinica.
Preporuka:
Važno je osigurati dugoročni kontinuitet u pružanju gore navedenih usluga koje su osobito važne za ranjive
studente, posebno uslugama Savjetovališta za studente.

Oblikovanje studijskih programa

3.1.

Nastavnici smatraju da je Uprava Sveučilišta posvećena i aktivna u promicanju pravednosti i socijalne
uključenosti, posebice u odnosu na studente starije od 25 godina (upisna politika prilagođena je karakteristikama
srednjoškolskih programa koje su završili stariji studenti) i studente sa zdravstvenim poteškoćama (produljeno
je vrijeme trajanja ispita, uvedene su dodatne konzultacije s nastavnicima, dopušten je veći broj izostanaka
s predavanja i sl.). Smatraju kako se to reflektira i u Programskom ugovoru u kojemu je Sveučilište definiralo
ciljeve i aktivnosti usmjerene na ranjive skupine studenata.
Preporuka:
Navedene aktivnosti pokazuju kako su i Uprava i nastavnici aktivni u promicanju pravednosti i socijalne
uključenosti. Važno je osigurati mehanizme praćenja i evaluacije svih aktivnosti koje su dio planova/programa/
strategije za razvoj pravednosti i socijalne uključenosti kako bi se na temelju konkretnih podataka i primjera
mogao utvrditi doprinos pojedinih dionika. To će također omogućiti da se odlučivanje i usmjeravanje budućih
aktivnosti temelje na prikupljenim podacima i ustanovljenim potrebama iz prakse.

3.2.

Sveučilište provodi Program stručnog usavršavanja visokoškolskih nastavnika, unutar kojega postoji kolegij
za rad sa studentima s invaliditetom. Polaznici su nastavnici s različitih sveučilišnih odjela. Tim se programom
sustavno pridonosi razvoju kulture kvalitete koja razvija i njeguje pravednost i socijalnu uključenost. Dodatno,
vanjski suradnici (predstavnici lokalne samouprave, gospodarstva te bivši studenti) i studentski predstavnici
aktivno su uključeni u rad odjela i prisustvuju sastancima stručnih vijeća te sastancima Povjerenstva za
kvalitetu - nastavnici smatraju kako time studenti imaju mogućnost iznijeti svoje potrebe te time osigurati
povratnu informaciju za nastavnike o kvaliteti nastavnog procesa i potrebnim poboljšanjima.
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Preporuka:
Potrebno je osigurati sustavnu edukaciju svih zaposlenika o potrebama ranjivih studenata. Važno je kontinuirano
poticati uključenost svih dionika u oblikovanje i evaluiranje kurikuluma te omogućiti svim dionicima jednak
doprinos u svim fazama razvoja kurikuluma.
3.3.

Nastavnici nastoje na različite načine zadovoljiti potrebe studenata iz ranjivih skupina individualnim pristupom
svakom studentu. Istaknuli su problem kasnog upoznavanja s problemima ranjivih skupina, i to najčešće tijekom
ispita. Nastavnici su također istaknuli kako je poseban problem stigmatizacija i sram kod studenata, zbog čega
ne traže pomoć. Naglasili su da studenti rijetko iznose svoje probleme i vrlo često time sami sebe isključuju.
Prepoznaju važnost Sveučilišta i odgovornih nacionalnih tijela u kreiranju sustavnih politika spram studenata
iz ranjivih skupina, no smatraju važnim upozoriti i na objektivna ograničenja s kojima se susreću i koja su ovdje
opisana. Postojanje jasnih politika, normi i pravila olakšalo bi nastavnicima rješavanje problema s kojima se
suočavaju i smanjilo bi ili onemogućilo proizvoljno i samostalno donošenje mogućih neprikladnih odluka.
Nastavnici također smatraju kako ne postoji dovoljno financijskih resursa za kvalitetan rad sa studentima iz
ranjivih skupina.
Drže da je važna i sustavna edukacija nastavnika o radu s ovim skupinama kako bi se na vrijeme uočile potrebe
studenata iz ranjivih skupina te kako bi se na vrijeme reagiralo na odgovarajući način. Neki su nastavnici
istaknuli kako nisu bili svjesni da postoji sustavna politika na razini Sveučilišta usmjerena na ranjive skupine.
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Preporuka:
Postojanje jasnih politika, normi i pravila koja su dio pravilnika/službenih dokumenata Sveučilišta i koja
se odnose na rad s određenim ranjivim skupinama studenata olakšalo bi nastavnicima rješavanje problema
s kojima se suočavaju u svakodnevnom radu i smanjilo bi ili onemogućilo njihovo proizvoljno i samostalno
donošenje mogućih neprikladnih odluka.

Preporuka je Stručnog povjerenstva da se jasnije definira stručno usavršavanje nastavnika za pitanja
pravednosti i socijalne uključenosti na pojedinim odjelima budući da su ustanovljene različite prakse među
odjelima te da nastavnici različito tumače trenutačna pravila i prakse povezane s pravednosti i socijalnom
uključenosti.
3.4.

Na Sveučilištu postoje dobri primjeri iz prakse koji pokazuju da je Sveučilište spremno prilagoditi studijske
programe prijašnjim razinama znanja studenata (gimnazijski programi, programi iz srednjih strukovnih škola).
Primjerice, zdravstveni studiji na prvoj godini studija unutar kolegija zdravstvene njege prilagođavaju program
studentima koji dolaze iz nemedicinskih srednjih škola (npr. gimnazija) uvođenjem jednog diferencijalnog
dijela kojim se osigurava uspješno praćenje nastave za spomenutu skupinu studenata.
Odjel za lingvistiku koji izvodi samo diplomske studije dopušta upis svim studentima neovisno o prethodnom
usmjerenju. Zbog toga se za studente nefiloloških usmjerenja osiguravaju pripreme tijekom prvih pola godine
na temelju kojih se pripremaju za polaganje diferencijalnog ispita. Nadalje, struktura studija osmišljena je
tako da na početnoj godini sadrži kolegije s temeljnim znanjima koji pak omogućuju studentima da kasnije
uspješno dizajniraju svoj program preko izbornih kolegija.
Preporuka:
Na Sveučilištu postoje dobri primjeri iz prakse koji pokazuju da je Sveučilište spremno prilagoditi studijske
programe prijašnjim razinama znanja studenata. Važno je sustavno potaknuti sve odjele da svoje studijske
programe prilagode prijašnjim razinama znanja studenata.
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3.5.

Nastavnici smatraju da postoji mogućnost uključivanja studenata u oblikovanje studijskog programa, posebno
pomoću sudjelovanja studentskih predstavnika u radu Senata, Povjerenstva za unapređivanje kvalitete,
Povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava kvalitete, stručnih vijeća na odjelima te u odjelnim povjerenstvima
za kvalitetu. Nadalje, ističu kako su često studenti viših godina studija te studenti koji su završili studij i koji su
zaposleni uključeni u konzultacije pri pokretanju novih studijskih programa.
Preporuka:
Dobro je što Sveučilište njeguje i potiče zastupljenost ključnih dionika u procesima važnima za uspješan rad
Sveučilišta. Važno je također osigurati da dionici mogu dati svoje prijedloge u svim fazama razvoja pojedinih
studijskih programa.

3.6.

Nastavnici su jednoglasno istaknuli kako studijski programi Sveučilišta uključuju različite oblike ocjenjivanja i
davanja povratnih informacija (pismeni ispiti, usmeni ispiti i dr.).
Preporuka:
Studenti su naglasili veliku neujednačenost među sveučilišnim odjelima u procesima ocjenjivanja, u
transparentnosti tih procesa, u jasnoj definiranosti formiranja konačne ocjene i u tome do koje su mjere
studenti o tome unaprijed obaviješteni - postoje odjeli koji su standarde ovih procesa podignuli na visoku
razinu, no iz perspektive studenata postoje i oni koji imaju ozbiljnih problema u zadovoljavanju minimalnih
standarda. Preporuka je stoga Stručnog povjerenstva da se proces ocjenjivanja učini još transparentnijim kako
bi se osiguralo pravodobno informiranje svih studenata o postupcima i kriterijima ocjenjivanja.
Premda nastavnici imaju pristup informacijama, savjetima i poduci preko Programa stručnog usavršavanja
visokoškolskih nastavnika kako bi oblikovali inkluzivan studijski program, u ovom programu ne sudjeluju svi
nastavnici pojedinih odjela. Praksa je da pojedini odjeli odrede dva do tri nastavnika koji sudjeluju u ovom
programu koji bi nakon toga trebali prenijeti svoja znanja drugim nastavnicima unutar odjela i koji mogu biti
na raspolaganju drugim nastavnicima za savjete u vezi s pitanjima pravednosti i socijalne uključenosti.
Preporuka:
Preporuka je Stručnog povjerenstva da se jasnije definira stručno usavršavanje nastavnika za pitanja pravednosti
i socijalne uključenosti na pojedinim odjelima budući da su ustanovljene različite prakse među odjelima te
da nastavnici različito tumače trenutačna pravila i trenutačne prakse koje se odnose na jačanje pravednosti.
Nastavnici bi trebali imati kontinuirani pristup informacijama, savjetima i poduci kako bi oblikovali inkluzivan
kurikulum. Studijski programi trebaju se kontinuirano evaluirati kako bi se utvrdio i spriječio mogući štetan
učinak na određene skupine studenata.

Izvođenje studijskih programa
Ovo je poglavlje usredotočeno na to kako se izvodi studijski program da bi se osigurale pravednost i uključenost svih
studenata u procesu učenja i nastave.
4.1.

Nastavnici ističu da Sveučilište preko organizirane aktivnosti u sklopu studijskog programa (posebice na
njegovu početku) nastoji studente jasno informirati o njihovim pravima i obvezama. Tako Odjel za anglistiku
ima kolegij Orijentacijski praktikum na prvoj godini studija koji nosi jedan ECTS bod i preko kojeg se studente
upućuje u sva njihova prava, u načine ocjenjivanja, u provođenje ispita te na koje načine mogu komunicirati s
nastavnicima i kako iznijeti svoje probleme. Upoznaje ih se također s njihovim studentskim predstavnicima i
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tijelima u čijemu radu mogu sudjelovati. Svi nastavnici ovog odjela sudjeluju u izvođenju kolegija. Međutim,
nastavnici ističu kako taj kolegij nažalost ne ostvaruje očekivane rezultate jer studenti početnih godina studija
ne iznose svoje probleme. Nastavnici smatraju kako su studenti početnih godina zainteresirani ponajviše za
formalne aspekte studiranja (koliko moraju prisustvovati nastavi, koliko bodova moraju ostvariti za prolaznost i
sl.) te mnogo manje za aspekte koji mogu napraviti kvalitativni iskorak u zadovoljavanju njihovih mnogostrukih
potreba. Probleme uglavnom studenti iznose tek na kraju nastavnog procesa, uglavnom na ispitima, što je
kasno s obzirom na potrebne radnje za otklanjanje problema.
Preporuka:
Važno je na početku svih studijskih programa preko organizirane aktivnosti studente jasno informirati o
njihovim pravima i obvezama. U sklopu te aktivnosti važno je studentima objasniti mehanizme kojima mogu
iznijeti svoje otegotne okolnosti te tražiti moguća rješenja. To će omogućiti da se problemi ranjivih studenata
na vrijeme ustanove i na vrijeme rješavaju.

Posebno je važno osigurati intenzivnu mentorsku podršku preko mentora nastavnika na prvoj godini studija.
Praćenje studenata prve godine osobito je važno zbog njihove akademske socijalizacije. Na višim godinama
neće više biti potrebno osigurati tako intenzivnu mentorsku podršku, već može postojati jedan ili dva mentora
nastavnika za cijelu studijsku godinu.
4.2.

Nastavnici smatraju da Sveučilište potiče suradnju između studenata te da je to omogućeno procesom
poučavanja unutar odjela. Primjerice, Odjel za psihologiju unutar različitih kolegija potiče timski rad, oblikuje
zajedničke istraživačke zadatke i zajedničke seminare na kojima studenti uče kako surađivati.
Preporuka:
Organizacija svih studijskih programa mora pružati niz mogućnosti za izgradnju kvalitetnog odnosa između
nastavnika i studenata, ali i između studenata međusobno.
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4.3.

Nastavnici smatraju da su materijali za učenje pravodobno dostupni u različitim oblicima.
Preporuka:
Ispunjenje ovog kriterija treba povezati s ispunjenjem kriterija koji se odnose na dostupnost resursa za učenje
(opremljenost knjižnica) te na prilagođenost/razvijenost informacijsko-tehnoloških sustava namijenjenih
studentima i zaposlenicima (kriteriji navedeni pod standardom „8. Resursi za učenje, prostor i okolina“).

4.4.

Nastavnici smatraju kako studenti visokog učilišta nisu posebno posvećeni i aktivni u promicanju pravednosti
i socijalne uključenosti jer oni ne znaju, ili saznaju kasno, za svoje probleme. Smatraju kako kod studenata
postoji strah od stigmatizacije i sram koji ih sprečava u otvorenom iznošenju vlastitih problema i potreba, i to
ne samo spram nastavnika, nego i spram drugih studenata.
Preporuka:
Osigurati i razvijati institucionalne mehanizme i prakse koji će omogućiti rano prepoznavanje problema te
preko kojih će se problemi moći uspješno riješiti - navodimo neke od primjera: studentske službe poput
Savjetovališta za studente, programi vršnjačke potpore, financiranje studentskih projekata usmjerenih na
razvoj pravednosti, jačanje uloge Studentskog zbora te studentskih udruga i dr.

50

Izvještaji o stanju pravednosti i socijalne uključenosti na Sveučilištu u Rijeci, Sveučilištu u Zadru i Veleučilištu „Marko Marulić“ u Kninu
Izvještaj o stanju pravednosti i socijalne uključenosti na Sveučilištu u Zadru

Ocjenjivanje i davanje povratnih informacija
Ovo poglavlje obuhvaća način na koji se oblikuje, provodi i upravlja ocjenjivanjem i davanjem povratnih informacija kako bi
se omogućilo da svi studenti pokažu svoj potencijal.
5.1.

Studenti su istaknuli veliku neujednačenost među sveučilišnim odjelima u procesima ocjenjivanja,
transparentnosti tih procesa, jasnoj definiranosti formiranja konačne ocjene i u tome do koje su mjere studenti
o tome unaprijed obaviješteni - postoje odjeli koji su standarde ovih procesa podignuli na visoku razinu, no iz
perspektive studenata postoje i oni koji imaju ozbiljnih problema u zadovoljavanju minimalnih standarda.
Preporuka:
Trebali bi postojati institucionalni nadzor i provjera procedura ocjenjivanja kako bi se osigurale konzistentnost
i usporedivost ocjenjivačkih praksi među različitim modulima, studijskim programima i odjelima.
Studenti smatraju da su kriteriji za ocjenjivanje uglavnom pravedni i nediskriminatorni - ocjenjuju ih ocjenom
četiri na skali od jedan do pet, pri čemu je jedan najslabija, a pet najbolja ocjena. Čini im se, međutim, da postoje
izazovi u ocjenjivanju studenata iz ranjivih skupina jer nastavnici imaju premalo ili uopće nemaju saznanja o
njihovim problemima i o tome kako pristupiti rješavanju problema za takve skupine. Studenti smatraju da bi
trebalo dodatno senzibilizirati članove stručnih vijeća na odjelima (koji odlučuju o različitim molbama ranjivih
skupina studenata) o problemima tih skupina i kako ih riješiti na način koji bi poštivao standarde pravednosti
i socijalne uključenosti.
Preporuka:
Preporuka je Stručnog povjerenstva da se jasnije definira stručno usavršavanje nastavnika za pitanja pravednosti
i socijalne uključenosti na pojedinim odjelima budući da su ustanovljene različite prakse među odjelima te
da nastavnici različito tumače trenutačna pravila i trenutačne prakse koji se odnose na jačanje pravednosti.
Nastavnici bi trebali imati kontinuirani pristup informacijama, savjetima i poduci kako bi oblikovali inkluzivan
kurikulum.

5.3.

Studenti smatraju da postoje neujednačene prakse među odjelima u načinu ocjenjivanja i davanju povratnih
informacija studentima. Istaknuli su primjer Odjela za sociologiju i Odjela za anglistiku gdje su ispitni rokovi
samo formalno zaokruživanje kolegija jer je većina evaluacija odrađena tijekom semestra. No, postoje odjeli
koji provode ispite na način koji je bio uobičajen prije uvođenja Bolonjskog procesa, bez kontinuiranog
ocjenjivanja tijekom semestra, s iscrpnom literaturom koja zahtijeva izrazito dugu pripremu, a povratna se
informacija daje samo jednom na kraju tog procesa.
Preporuka:
Kao što je navedeno pod točkom 1.1.

5.4.

Studenti su istaknuli da uglavnom postoji mogućnost razgovora s nastavnicima ili povjerenstvima (oformljenih
za tu vrstu) o dobivenoj ocjeni.
Preporuka:
Kao što je navedeno pod točkom 1.1., važno bi bilo da određeni pravilnici reguliraju mogućnost da studenti
razgovaraju s nastavnicima o dobivenoj ocjeni te da ocjena sadrži i povratnu informaciju za studente o tome što
je potrebno dodatno naučiti ili ispraviti kako bi se kvalitetnije svladalo određeno gradivo.
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Uključivanje studenata
Ovo je poglavlje usmjereno na suradnju visokog učilišta sa studentima u upravljanju procesom učenja i nastave te u oblikovanju i izvođenju studijskih programa. Posebnu pozornost treba dati jednakim prilikama za sve studente, posebno onima
za koje je ustanovljeno da pripadaju ranjivim skupinama.
6.1.

U skladu s postojećim sveučilišnim aktima studentski predstavnici sudjeluju u radu svih ključnih tijela
Sveučilišta. Studenti, međutim, ističu kako ih se konzultira češće u fazi provedbi određenih politika, a ne toliko
često u fazi izrade i konceptualizacije politika.
Studenti su predložili uvođenje sveučilišnog kolegija Orijentacijski praktikum za studente početnih godina
studija preko kojeg bi se studenti upoznali sa svojim pravima, načinom aktivnog uključivanja u život i rad
Sveučilišta, sa svojim studentskim predstavnicima, s mogućim uključivanjem u studentske projekte, kako
bi naučili temeljne vještine akademskog pisanja i dr. Predlažu da praktikum ima 15 predavanja u jednom
semestru. Potrebu za takvim kolegijem studenti vide primjerice u rezultatima ankete koja je pokazala da 300
studenata, od njih 1000, ne zna za postojanje Studentskog savjetovališta na Sveučilištu.
Potrebu za pokretanjem kolegija Orijentacijski praktikum studenti su dodatno obrazložili dobrim iskustvima iz
prakse sličnog kolegija koji se već tri godine provodi u sklopu Odjela za anglistiku. Smatraju da postojanje tog
kolegija rezultira činjenicom da su studenti anglistike jedni od aktivnijih na Sveučilištu, dobro su organizirani
i raspolažu relevantnim znanjima potrebnima za pokretanje određenih projekata.

2. poglavlje

Preporuka:
Redovito provoditi evaluaciju institucionalnih politika, procedura i praksi koje omogućuju uključivanje
studenata u sve ključne aspekte rada Sveučilišta. Na temelju prikupljenih podatka, ustanovljenih potreba i
analiza usmjeriti daljnje aktivnosti namijenjene uključivanju studenata. Pomoći studentima da razumiju na
koje je načine omogućeno njihovo uključivanje u organizacijske procese te da razumiju kako se koristi njihov
dosadašnji doprinos za unapređivanje rada Sveučilišta.

Razmotriti izneseni prijedlog studenata o pokretanju kolegija Orijentacijski praktikum za studente početnih
godina studija budući da se on temelji na dobrom primjeru iz prakse na matičnom Sveučilištu (sličan kolegij na
Odjelu za anglistiku).
6.2.

Studenti su također istaknuli da su studenti djelomice sami krivi što njihov utjecaj na sveučilišne politike
nije veći. Istaknuli su da većina studenata nije aktivna te da je studentskim predstavnicima teško potaknuti
studente na veće uključivanje. Takva situacija smanjuje utjecaj studenata na promjene unutar Sveučilišta.
Preporuka:
Omogućiti studentima pristup informacijama, izobrazbi i resursima koji će ih potaknuti na uključivanje,
samoorganiziranje i učinkovito izvršavanje preuzetih obveza. Pružiti studentima različite poticaje kako bi ih se
ohrabrilo na korištenje dostupnih mogućnosti za aktivno uključivanje (nagrade, priznanja, besplatan pristup
određenim resursima, financiranje studentskih projekata, uključivanje u različite projekte EU-a i dr.). Pomoći
studentima da razumiju na koje je načine omogućeno njihovo uključivanje u organizacijske procese te da
razumiju kako se koristi njihov dosadašnji doprinos za unapređivanje rada Sveučilišta. Potaknuti nastavnike
na provođenje anketa unutar svojih kolegija kako bi prikupili prijedloge studenata za unapređivanje nastavnog
procesa. Nastavnici bi mogli primjerice povećati broj studenata na konzultacijama povezujući termin
konzultacija s terminom predavanja i dr.
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6.3.

Studenti smatraju da je Uprava aktivna i posvećena u promicanju pravednosti i socijalne uključenosti osobito
spram studenata s invaliditetom (osiguran im je pristup gotovo svim sveučilišnim zgradama) i studenata
slabijega socio-ekonomskog statusa (postoje stipendije za tu skupinu). Međutim, smatraju kako bi nacionalne
politike i politike Sveučilišta trebale pronaći nove mehanizme koji bi omogućili fleksibilniji tijek studiranja za
neke druge ranjive skupine, kao što su izvanredni studenti. Izvanredni studenti često rade tijekom studija i
imaju potrebu za fleksibilnijim studiranjem koje bi im primjerice omogućilo da svoje obveze ispune u duljem
razdoblju u odnosu na redovite studente.
Preporuka:
Budući da za izvanredne studente vrijede ista pravila i obveze kao za redovite, važno je da Sveučilište ispita
pravne i druge mehanizme kojima bi moglo pokrenuti studijske programe prilagođene potrebama stvarnih
izvanrednih studenata (produljiti vrijeme studiranja i ispunjavanja studijskih obveza u odnosu na redovite
studente i dr.). Isto tako, izvanredni studenti mogu doći u situaciju da su neko vrijeme u mogućnosti ispunjavati
svoje obveze istim tempom kao i redoviti studenti. Sveučilište bi moglo ispitati kako izaći u susret objema
skupinama studenata. Svi dionici akademske zajednice trebali bi osvijestiti da se bilo koji student može (npr.
zbog nedostatka financijskih sredstava, bolesti i sl.) zateći u situaciji da mu je na određeno vrijeme potrebno
fleksibilnije studiranje te da bi Sveučilište trebalo razmotriti kako pomoći studentima u takvim situacijama.

6.4.

Na Sveučilištu se redovito provode studentske ankete (preko studomata, ali i zasebno unutar pojedinih
odjela), no studenti su istaknuli kako nisu upoznati s rezultatima tih anketa i načinom na koji se ti rezultati
koriste u poboljšavanju primjerice nastavnog procesa. Istaknuli su postojanje velikih razlika u radu pojedinih
odjela i načina na koji organiziraju studentske ankete.

6.5.

Studenti smatraju kako se suradnja između kolega u procesu učenja i poučavanja potiče uglavnom studentskim
inicijativama. Postoji studentski projekt „student mentor“ koji provode studenti unutar pojedinih odjela i koji
je financiran sredstvima Studentskog zbora te koji podupire Studentsko savjetovalište. Studenti smatraju
da je taj projekt primjer studentskog aktivizma koji ovisi primarno o samim studentima te postoji tako dugo
dok postoji motiviranost pojedinih studenata, tj. mogućnost da Studentski zbor pokriva financijske troškove.
Studentima nije poznato planira li Sveučilište dodatno razvijati i podupirati projekt.
Postoji projekt koji formalno provodi Sveučilište i koji se odnosi na dodjelu nastavnika kao mentora svakom
studentu15. Studenti smatraju kako je cilj ovog projekta važan, no ističu da u praktičnom smislu uglavnom
nije funkcionalan jer ne postoji kontinuitet rada između studenta i nastavnika mentora (oslikan studentskom
izjavom: „Koji je smisao ovog projekta ako student i mentor održe dva sastanka u pet godina?“).
Preporuka:
Preporučuje se da Sveučilište uvede procedure kontinuiranog evaluiranja projekta „student mentor“ i
„nastavnik mentor“ i njihova utjecaja na unapređivanje pravednosti i socijalne uključenosti. Na temelju
rezultata evaluacija Sveučilište će moći donijeti utemeljene odluke o daljnjim planovima povezanima s oba
projekta.

15 Ovdje se ne misli na uvriježeno i precizno definiranje mentorstva za završne i diplomske radove.
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Preporuka:
Omogućiti studentima uvid u to kako se koriste njihove evaluacije za povećanje kvalitete rada Sveučilišta.
Uprava bi kao primjer dobre prakse mogla istaknuti one odjele i nastavnike koji su uspješni u provođenju
studentskih evaluacija i nagraditi ih.
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6.6.

Studenti smatraju važnim rad Studentskog savjetovališta, posebno njegovu komponentu psihološkog
savjetovališta, te ističu kako bi taj rad mogao biti dodatno unaprijeđen stalnim zapošljavanjem djelatnika
savjetovališta. U vrijeme održavanja intervjua u Studentskom savjetovalištu Sveučilište je angažiralo jednu
djelatnicu preko programa pripravništva, kao privremenu mjeru do iznalaženja načina za financiranje stalnog
radnog mjesta.16
Preporuka:
U budućnosti bi bilo potrebno osigurati barem jedno stalno radno mjesto kojim će se osigurati kontinuitet u
pružanju usluga Studentskog savjetovališta. Stručno povjerenstvo upoznato je s ograničenjima koje nameće
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH glede dostupnih financija za nova zapošljavanja na takvim
mjestima pa predlaže da Sveučilište razmotri moguće alternativne izvore financiranja za takva radna mjesta
(projekti financirani fondovima EU-a, sredstvima lokalne samouprave i drugih donatora).

Uključivanje zaposlenika
U ovom se poglavlju razmatra kako visoko učilište omogućuje i ohrabruje zaposlenike svih sastavnica, studentskih službi i
drugih na ugradnju pravednosti i socijalne uključenosti u rad visokog učilišta.

2. poglavlje

7.1.

Nastavnici su istaknuli kako ugrađivanje pravednosti i socijalne uključenosti u planiranje, oblikovanje te
izvođenje studijskih programa uglavnom ovisi o vrsti studijskog programa i kolegija. Primjerice, te su teme
uključene u kolegije za stjecanje kompetencija nastavnika na Odjelu za pedagogiju, u kolegije Razvojne
psihologije i Obrazovne lingvistike jer su te teme dio kurikuluma. Neki drugi odjeli ugrađuju ih tek ako primijete
da postoje studenti iz ranjivih skupina na programu/kolegiju.
Preporuka:
Preporuka je Stručnog povjerenstva da se jasnije definira stručno usavršavanje nastavnika za pitanja pravednosti
i socijalne uključenosti na pojedinim odjelima budući da su ustanovljene različite prakse među odjelima te
da nastavnici različito tumače trenutačna pravila i trenutačne prakse. Nastavnici bi trebali imati kontinuirani
pristup informacijama, savjetima i poduci kako bi oblikovali inkluzivan kurikulum. Studijski programi trebaju
se kontinuirano evaluirati kako bi se utvrdio i spriječio mogući štetan učinak na određene skupine studenata.

7.2.

Nastavnici nisu primijetili da postoji sustav praćenja i evaluiranja individualnih postignuća zaposlenika
(nastavnog i administrativnog osoblja) i njihova učinka na promicanje pravednosti i socijalne uključenosti
na Sveučilištu. Smatraju također kako ne postoje institucionalne nagrade, priznanja i napredovanja koji
prepoznaju doprinos zaposlenika (nastavno i administrativno osoblje) u jačanju pravednosti i socijalne
uključenosti na Sveučilištu.
Preporuka:
Sveučilištu se preporučuje uvođenje sustava praćenja individualnih postignuća zaposlenika (nastavnog i
administrativnog osoblja) i njihova učinka na promicanje pravednosti i socijalne uključenosti unutar Sveučilišta.
Uvođenjem institucionalnih nagrada, priznanja i promaknuća koji prepoznaju doprinos zaposlenika (nastavnog
i administrativnog osoblja) u jačanju pravednosti i socijalne uključenosti moglo bi se motivirati zaposlenike na
veću proaktivnost te time jačati kulturu kvalitete koja prepoznaje važnost pravednosti i socijalne uključenosti.

16 Prije slanja ove publikacije u tisak koordinator projekta E-Quality na Sveučilištu u Zadru, gosp. Stipe Živaljić, obavijestio je autora publikacije da je Sveučilište u Zadru osiguralo jedno
stalno radno mjesto u Studentskom savjetovalištu. Novi je zaposlenik započeo s radom u Studentskom savjetovalištu 1. siječnja 2015., a sredstva za to radno mjesto osigurana su internom
preraspodjelom osoblja Sveučilišta. Autor ove publikacije smatra kako je ovo primjer dobre prakse Sveučilišta koje kontinuirano radi na unapređivanju usluga koje pruža studentima.
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7.3.

Ne postoji sustavan način na koji zaposlenici (nastavno i administrativno osoblje) sa specifičnom ekspertizom
u području pravednosti i socijalne uključenosti promoviraju, potiču i savjetuju druge o ugrađivanju pravednosti
i socijalne uključenosti u rad visokog učilišta. Međutim, postoje različiti primjeri preko kojih zaposlenici
promoviraju tu problematiku. Primjerice, neki su nastavnici radili na Tempus projektu „EduQuality: Education
for Equal Opportunities at Croatian Universities“ namijenjenom studentima s invaliditetom, unutar kojeg su
izdali priručnike za rad sa studentima s invaliditetom. Priručnicima su autori nastavnici učinili dostupnima
informacije o svojim istraživačkim rezultatima u tom području te na taj način popularizirali ovu temu među
zaposlenicima i studentima.
Preporuka:
Sustavno pratiti individualna postignuća zaposlenika i njihov učinak na pravednost i socijalnu uključenost
u kurikulumu. Pokrenuti inicijative na razini Sveučilišta (poput okruglih stolova, radionica i sl.) kojima će
zaposlenici sa specifičnom ekspertizom u području pravednosti i socijalne uključenosti o tome promovirati,
poticati i savjetovati druge.

7.4.

Ne postoje sustavni nadzor i provjera procedura ocjenjivanja koji bi osiguravali konzistentnost i usporedivost
ocjenjivačkih praksi među različitim modulima, studijskim programima i odjelima. Međutim, pojedini odjeli
provode zasebne evaluacije postupaka ocjenjivanja samo unutar vlastitih odjela, uglavnom za potrebe
reakreditacije, čime procjenjuju doprinos pojedinog dijela aktivnosti u konačnoj ocjeni, prosječnu izlaznost i
prolaznost na ispitima i dr.

Resursi za učenje, prostor i okolina
U ovom se poglavlju razmatraju resursi i prostor za učenje i nastavu te fizička okolina u kojoj se odvijaju učenje i nastava
kako bi se osiguralo da poštuju pravednost i socijalnu uključenost.
8.1.

Većina je studijskih programa na Sveučilištu dvopredmetna, zbog čega predstavnici Uprave ističu kako vode
računa da je raspored dovoljno fleksibilan i da uzima u obzir studentske obveze i odgovornosti. U izradi središnjeg
rasporeda nastoji se izbjeći kolizije. Ako pak do njih dođe (više ispita istodobno, paralelna predavanja),
pokušava ih se dogovorno riješiti između studenata, predstavnika odjela i centralne administracije. U Pravilniku
o studiranju propisuje se da student mora prisustvovati na 70% nastave za dobivanje potpisa profesora.
Preporuka:
Nastaviti s praksom koja raspored/satnicu nastoji učiniti dovoljno fleksibilnom, što uzima u obzir mnogostruke
studentske obveze.

8.2.

Budući da se nastava održava na različitim lokacijama, sustav se nastoji držati fleksibilnim te se, primjerice,
dopušta raniji odlazak s nekih predavanja kako bi se stiglo na vrijeme na druga udaljenija predavanja. Sve
zgrade Sveučilišta (osim studentske referade) imaju pristup za osobe koje imaju poteškoće u svladavanju
fizičkih prepreka.
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Preporuka:
Trebali bi postojati institucionalni nadzor i provjera procedura ocjenjivanja kako bi se osigurale konzistentnost
i usporedivost ocjenjivačkih praksi među različitim modulima, studijskim programima i odjelima. Jedan od
načina da se to ostvari jest uvođenje „drugog ocjenjivača“ koji bi na određenom uzorku provjerio konzistentnost
u ocjenjivanju za već ocijenjene radove studenata.
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Preporuka:
Važno je da su lokacije za učenje i nastavu dostupne te da je osiguran transfer između različitih lokacija. Voditi
računa o prilagođenosti zgrada za studente s invaliditetom.
8.3.

Sveučilište je izdalo ediciju koja obrađuje metode rada za osobe s posebnim potrebama i svi odjeli u svojim
knjižnicama imaju tu ediciju koja je važna za informiranje svih dionika o ovoj temi. Sveučilište osim odjelnih
knjižnica usko surađuje i sa Znanstvenom knjižnicom u Zadru (druga u Hrvatskoj po opremljenosti relevantnim
znanstvenim resursima) koja nije dio Sveučilišta, no predstavlja važan resurs za rad Sveučilišta.
Preporuka:
Važno je osigurati da su resursi za učenje lako dostupni, nediskriminatorni te društveno i kulturno raznoliki.

8.4.

Premda već otprije postoje izolirani primjeri sustava za učenje na daljinu na pojedinim odjelima, upravo je
započela izgradnja sustava za učenje na daljinu na razini Sveučilišta. Povjerenstvo za primjenu tehnologije u
nastavi razvija taj sustav. Sveučilište je za zaposlenike i studente osiguralo pristup relevantnim online bazama
podataka (JSTOR) za znanstveni i nastavni proces.
Preporuka:
Voditi računa o tome da informacijsko-tehnološki sustavi budu potpuno dostupni i da odgovaraju stalnim
tehnološkim promjenama, zahtjevima programa i kolegija, studentskim pravima i nastavnim metodama.

8.5.

Radi se na izradi potrebne dokumentacije za novi sveučilišni kampus koji bi se najvećim dijelom trebao
financirati iz sredstava EU-a. Na novom kampusu planira se Centar resursa za učenje unutar kojeg se planira i
nova sveučilišna knjižnica s modernom informacijsko-tehnološkom opremom.

2. poglavlje

Preporuka:
Tijekom planiranja građevinskih radova voditi računa o mnogostrukim potrebama ključnih dionika akademske
zajednice (studenti i zaposlenici) te procijeniti do koje mjere te potrebe mogu biti zadovoljene.
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3.1
Uvod u izvještaj za Veleučilište „Marko Marulić“
u Kninu
Na Veleučilištu „Marko Marulić“ u Kninu, koje je partner na projektu „E-Quality: Povezivanje kvalitete i socijalne
uključenosti u visokom obrazovanju u Hrvatskoj“, provedena je projektna aktivnost „2.2. Sastanci o osiguravanju
kvalitete na partnerskim visokim učilištima“, čiji je cilj procijeniti do koje mjere partnerske institucije na projektu imaju
razvijene institucionalne prakse koje poštuju i razvijaju pravednost i socijalnu uključenost. U tu su svrhu na Veleučilištu
1. srpnja 2014. održani intervjui s predstavnicima uprave, nastavnika, administrativnog osoblja i studenata u kojima
je sudjelovalo ukupno dvanaest sudionika. Struktura intervjua slijedila je strukturu poglavlja Smjernice za jačanje
pravednosti i socijalne uključenosti koje je dio projektnog dokumenta pod nazivom „Smjernice za jačanje pravednosti i
socijalne uključenosti na visokim učilištima“. Struktura ovog izvještaja slijedi strukturu spomenutog poglavlja.
U tekstu se koristi termin ranjive skupine studenata i ranjivi studenti te u njih ubrajamo studente slabijega socijalnoekonomskog statusa, studente s invaliditetom, studente starije od 25 godina, studente koji rade uz studij, studente koji
imaju zdravstvene teškoće, studente roditelje i studente koji žive izvan mjesta studiranja.
S jedne strane, sadržaj ovog izvještaja oslanja se na rezultate istraživanja „Institucijski poticaji i prepreke za uspjeh u
studiju: perspektiva studenata/ica“ koje je provedeno u sklopu projekta E-Quality. S druge strane, sadržaj je temeljen na
izjavama koje su dali prisutni tijekom održavanja intervjua. Na kraju, autor izvještaja i Stručno povjerenstvo samostalno
su istraživali ključne dokumente visokog učilišta i na temelju toga donijeli određene preporuke. Autor izvještaja
i Stručno povjerenstvo zahvaljuju svima koji su pomogli u organizaciji intervjua te svima koji su u njima sudjelovali.
Stručno povjerenstvo projekta činili su Vlasta Vizek Vidović i Iva Košutić (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu),
Karin Doolan (Sveučilište u Zadru), Mladenka Tkalčić i Lovro Liverić (Sveučilište u Rijeci i članovi Akreditacijskog
savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje), Đurđica Dragojević (Agencija za znanost i visoko obrazovanje), Nina
Vranešević Marinić i Ninoslav Šćukanec (Institut za razvoj obrazovanja).

3.2
Osnovne informacije o visokom učilištu
NAZIV VISOKOG UČILIŠTA: Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu
ADRESA: Kralja Petra Krešimira IV. 30, 22 300 Knin
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BROJ STUDENATA u akademskoj godini 2013./2014.:
• redoviti i izvanredni: 474
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• redoviti: 386
• izvanredni: 88
BROJ NASTAVNIKA u akademskoj godini 2013./2014.:
• redoviti (izabrani u znanstveno-nastavno zvanje): 23
• vanjski suradnici: 26
BROJ ZNANSTVENIKA: 5
UKUPNI GODIŠNJI PRORAČUN ZA 2013. (u kunama): 10.581.744,00 kn
• Od toga sredstva doznačena od MZOS-a (u kunama i postotak): 6.919.478,00 kn (65,39%)
• Vlastita sredstva (u kunama i postotak): 985.177,00 kn (9,31%)
• Ostala sredstva (projekti i sl.): 2.677.089,00 kn (25,30%)
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:
Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu započelo je s radom u akademskoj godini 2005./2006. Djelatnost Veleučilišta
obavlja se u odjelima. Odjeli su ustrojbene jedinice Veleučilišta koje obavljaju djelatnost pretežito u jednom stručnoznanstvenom polju. Odjeli Veleučilišta su: Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom, Prehrambena tehnologija,
Poljoprivreda krša i Inovacijsko središte.
Ustrojbene jedinice za obavljanje stručnih, administrativnih i općih poslova su: Ured dekana, Odjel za zajedničke opće,
stručne i tehničke poslove (Tajništvo) i Odjel za plansko-analitičke i računovodstvene poslove. Tijela Veleučilišta su
Upravno vijeće, Stručno vijeće i dekan. Veleučilištem upravlja Upravno vijeće. Dekan je čelnik i voditelj Veleučilišta te
upravlja radom Veleučilišta. Djelokrug poslova dekana Veleučilišta određen je Zakonom, Uredbom o osnivanju i Statutom
Veleučilišta. Dekanu u radu pomažu tri prodekana i pročelnici odjela.
Prodekani odgovaraju za područje rada za koje su nadležni te obavljaju određene poslove iz djelokruga rada dekana u
skladu sa Statutom Veleučilišta, a na temelju dekanova ovlaštenja. Pročelnici odjela vode djelatnost odjela, a odgovorni
su za izvođenje nastavne, stručne i razvojno znanstvene djelatnosti.
Stručni studiji traju tri godine i njihovim se završetkom stječe 180 ECTS bodova. Studiji su usklađeni s Bolonjskom
deklaracijom, što znači da omogućuju mobilnost studenata Veleučilišta na druga visoka učilišta u zemljama potpisnicama
Bolonjske deklaracije i obratno. Završetkom stručnih studija studenti mogu nastaviti studij na specijalističkim stručnim
studijima prema utvrđenim načinima prijenosa ECTS bodova.
PODACI O SASTAVNICAMA I STUDIJSKIM PROGRAMIMA:
• ukupan broj fakulteta i/ili odjela koji izvode studijske programe:
• broj fakulteta: 0
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• broj odjela: 3
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• ukupan broj studijskih programa:
• na preddiplomskoj razini: 4
• na diplomskoj razini: 1
• na poslijediplomskoj razini: 0
KRATKA POVIJEST RAZVOJA VISOKOG UČILIŠTA:
Veleučilište je osnovano Uredbom o osnivanju Vlade Republike Hrvatske u lipnju 2005. godine, pri čemu su definirane
sljedeće djelatnosti Veleučilišta:
• ustrojavanje i izvođenje stručnih studija prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statutu
Veleučilišta
• obavljanje visokostručnog razvojnog i istraživačkog rada te znanstvenog rada, uz uvjete prema posebnim propisima
• ustrojavanje i izvođenje programa stalnog usavršavanja, cjeloživotnog obrazovanja
• izdavačka, bibliotečna i informatička djelatnost povezana s temeljnom djelatnosti.
Temeljna je zadaća Veleučilišta izobrazba stručnjaka orijentiranih prema praksi s ciljem samostalne primjene stručnih
i znanstvenih metoda specifičnih za pojedino područje izobrazbe. Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu započelo je s
radom u akademskoj godini 2005./2006. Danas Veleučilište aktivno radi na povećanju kvalitete nastave, usavršavanju
zaposlenika, ali i aktivno surađuje s lokalnom zajednicom. Rezultat suradnje je i započeta izgradnja studentskog doma
zajedno s Gradom Kninom.

3.3
Prednosti, nedostaci te preporuke za unapređivanje
pravednosti i socijalne uključenosti
Prednosti
• Uprava, nastavnici i administrativno osoblje aktivni su u promicanju pravednosti i socijalne uključenosti. Poštivanje
pravednosti i socijalne uključenosti postalo je dio samorazumljive odgovornosti koju u svojem radu primjenjuje veliki
broj zaposlenika. Zaposlenici nastoje pronaći individualna rješenja za ranjive studente i njihove probleme.
• Veleučilište dopušta upis učenicima strukovnih škola koji nemaju položenu državnu maturu. Prema riječima
zaposlenika 40% studenata upisano je na taj način i većina njih uspješno završi studij. Veleučilište svojom upisnom
politikom želi proširiti pristup visokom obrazovanju za učenike trogodišnjih strukovnih škola.

3. poglavlje

• Studijski programi nastoje se prilagoditi prijašnjim razinama znanja studenata (gimnazijski, strukovni programi).
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Nastavnici su istaknuli kako imaju mnogo izazova u prilagođavanju programa jer Veleučilište upisuje studente koji su
završili trogodišnje i četverogodišnje strukovne škole. Istaknuli su kako na početku kolegija obrađuju u skraćenom
obliku temeljna gradiva iz srednje škole te kako dodatno u sklopu konzultacija rade sa studentima koji nemaju
dovoljnu razinu prijašnjih znanja.
• Prema riječima nastavnika Veleučilište omogućuje dostatnu fleksibilnost u organizaciji studijskih programa koja
uzima u obzir različitost studenata i njihovih individualnih potreba (npr. fleksibilnost u izvođenju nastave koja
uključuje poučavanje i ocjenjivanje na daljinu; različiti oblici suvremene tehnologije uključeni su u izvedbu studijskih
programa, poput videokonferencija; ističe se važnost kvalitetne terenske nastave i dr.). Studenti iz ranjivih skupina
potvrdili su kako im gotovo svi nastavnici izlaze u susret i pomažu u otklanjanju problema (toleriraju se opravdani
izostanci iz nastave, nastavnici prilagođavaju način polaganja ispita, pomažu u nabavci literature i sl.).
• Organizacija studijskih programa pruža različite mogućnosti za izgradnju kvalitetnog odnosa između nastavnika i
studenata. Nastavnici ističu kako je to teže ostvariti na prvoj godini studija na kojoj ima i do pedesetak studenata po
nastavniku, no na kasnijim godinama studija postoji u prosjeku 15-20 studenata po nastavniku pa je lakše izgraditi
kvalitetniji odnos između nastavnika i studenata. Studenti su istaknuli kako imaju jako dobru komunikaciju s gotovo
svim nastavnicima koji su lako dostupni i koji izlaze u susret opravdanim studentskim zahtjevima. Naveli su da se zbog
toga na Veleučilištu osjeća određena „kućna atmosfera“.
• Terenska nastava odvija se diljem Hrvatske i Veleučilište ulaže znatne resurse u organiziranje terenske nastave i
brine da su troškovi obavljanja terenske nastave unutar financijskih mogućnosti studenata. Veleučilište provodi
stručne studije za koje je važna praktična primjenjivost stečenih znanja i vještina pa je terenska nastava za njih
tim važnija. Veleučilište plaća svim studentima putne troškove terenske nastave i participira u troškovima hrane
tijekom pohađanja terenske nastave. Veleučilište je usustavilo provođenje terenske nastave te je osiguralo potrebne
financijske i druge resurse koji takav oblik nastave čini dostupnim svim grupama studenata.

Nedostaci
• Veleučilište među općim ciljevima Programskog ugovora s MZOS-om nije izabralo one koji bi se odnosili na određene
ranjive skupine studenata kao što su studenti slabijega socijalno-ekonomskog statusa, studenti s invaliditetom,
studenti stariji od 25 godina te izvanredni studenti, premda je postojala takva mogućnost. Stručno povjerenstvo je u
razgovoru s dionicima i na temelju provedenog istraživanja ustanovilo kako se na Veleučilištu među ranjive studente
mogu ubrojiti svi ovdje navedeni, ali također i studenti koji rade, studenti koji imaju zdravstvene teškoće, studenti
s djecom i studenti koji žive izvan mjesta studiranja. Stručno povjerenstvo nije u ključnim razvojnim dokumentima
Veleučilišta pronašlo na jednom mjestu objedinjenu informaciju o potencijalno ranjivim skupinama studenata na
Veleučilištu.
• Postojeća institucionalna kultura Veleučilišta potiče individualni pristup rješavanju studentskih problema kada se
oni pojave ili kada postanu vidljivi. Ne postoji institucionalni okvir s formalnim procedurama koji bi kontinuirano
promicao i osiguravao pravednost i socijalnu uključenost.
• Veleučilište povremeno organizira radionice i seminare za nastavnike na kojima se obrađuju didaktičko-metodički
aspekti rada s obrazovno ranjivim skupinama studenata. Međutim, ne postoji kontinuirano stručno usavršavanje
zaposlenika (nastavno i administrativno osoblje) kako bi se izgrađivala njihova ekspertiza i kapacitet za ugradnju
pravednosti i socijalne uključenosti u različite aspekte rada Veleučilišta. Ne postoji formalni sustav koji osigurava
pristup informacijama, savjetima i poduci kako se oblikuje inkluzivan kurikulum.
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• Studenti su istaknuli da trenutačno ne postoji nikakav oblik uključivanja studenata u rad Veleučilišta jer je Studentski
zbor kao predstavničko tijelo studenata prestao djelovati početkom 2014. godine. Samim time ne postoje više
studentski predstavnici u ključnim tijelima Veleučilišta. Studenti smatraju kako ne sudjeluju u procesu odlučivanja
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o kurikulumu. No, istaknuli su kako je Studentski zbor, dok je postojao, imao vrlo uspješnu suradnju s Upravom
Veleučilišta i studentski predstavnici bili su zastupljeni u svim tijelima važnima za rad Veleučilišta. Studenti smatraju
kako je Uprava ostala i dalje otvorena za suradnju sa studentima na individualnoj razini te uglavnom nastoji izaći u
susret individualnim studentskim potrebama.
• Studenti smatraju kako su oni sami, ali i Uprava Veleučilišta, krivi što se nisu organizirali novi izbori studenata u
Studentski zbor u 2014. godine jer je time značajno narušena kvaliteta rada Veleučilišta (posebno standard kvalitete
koji se odnosi na participaciju studenata u radu Veleučilišta). Studenti ističu pasivnost kao opću karakteristiku
najvećeg broja studenata. Uglavnom se mire sa zatečenim stanjem, uglavnom nisu buntovni, čak i kad postoje
okolnosti koje negativno utječu na njihovo studiranje.
• Studenti smatraju da se trenutačno ne provode studentske ankete (u 2014. godini) ili se pak ne provode redovito.
Prije 2014. godine studentske su se ankete redovito provodile. Studenti ističu da nisu imali uvid u to kako su se
koristili rezultati studentskih anketa za povećanje kvalitete rada Veleučilišta.

Preporuke za unapređivanje pravednosti i socijalne uključenosti
Upravljanje visokim učilištem
• Ako Veleučilište namjerava razvijati i dodatno ojačati politiku pravednosti i socijalne uključenosti, predlaže se
eksplicitno definiranje pravednosti i socijalne uključenosti u Strategiji Veleučilišta, posebno u misiji, viziji i ključnim
strateškim ciljevima. Time će se unaprijediti upravljački mehanizmi za provedbu i evaluaciju ciljeva Strategije koji se
odnose na jačanje pravednosti i socijalne uključenosti.
• Nepostojanje formalnih dokumenata, mehanizama i procedura za jačanje politike pravednosti, kao i formalnih
procedura za evaluaciju provedbe pripadajućih ciljeva i aktivnosti, onemogućuje argumentirani uvid u stvarno stanje
pravednosti koji bi se temeljio na podacima i analizama. Bez postojanja formalnih institucionalnih praksi prijeti
opasnost da potrebe ranjivih skupina neće biti prepoznate te da njihova prava neće biti ostvarena.
• Preporučuje se Veleučilištu da razvije standardizirane procedure za prikupljanje podataka kojima bi kontinuirano
evaluiralo i nadziralo učinkovitost i utjecaj praksi koje pridonose postizanju ciljeva povezanih s pravednosti i
socijalnom uključenosti. Usmjeravanje budućih aktivnosti trebalo bi se temeljiti na konkretnim podacima i potrebama.
Razvoj politika i procedura koje potiču pravednost i socijalnu uključenost
• Ako bi se Veleučilište odlučilo za donošenje zasebne politike i zasebnog dokumenta za promicanje pravednosti i
socijalne uključenosti, svakako bi u njemu trebalo definirati ulogu pravednosti te u njemu objediniti sve mehanizme
kojima Veleučilište jača te procese. Ako će jačanje pravednosti biti dugoročna strateška razvojna odrednica
Veleučilišta, preporučujemo da se iduća generacija Programskog ugovora koristi kao jedan od mehanizama za
financiranje aktivnosti koje će biti usmjerene na jačanje pravednosti.
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• Osigurati institucionalni okvir i mehanizme (ustrojbene jedinice i/ili zadužiti određene zaposlenike) koji će
kontinuirano biti na raspolaganju studentima, posebno onima iz ranjivih skupina - navodimo neke od primjera:
studentske službe poput Savjetovališta za studente, programi vršnjačke potpore, program nastavnik mentor,
financiranje studentskih projekata usmjerenih na razvoj pravednosti, jačanje uloge Studentskog zbora te studentskih
udruga i dr. Veća je vjerojatnost da će se student s problemom obratiti stručnoj službi ili stručnoj osobi, nego sam
pokrenuti proceduru realizacije svojih prava. Važno je pokrenuti mehanizme koji će omogućiti rano prepoznavanje
problema ranjivih studenata.
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• Stručno povjerenstvo upoznato je s ograničenjima koje nameće Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH (MZOS)
glede dostupnih financija za nove studentske službe i nova zapošljavanja pa predlaže da Veleučilište razmotri moguće
alternativne izvore njihova financiranja: projekti financirani fondovima EU-a, sredstvima lokalne samouprave,
gospodarskih subjekata i drugih donatora.
• Postojanje Studentske službe iznimno je važno za zadovoljavanje potreba ranjivih studenata. Važno bi bilo osigurati
pružanje psihološkog, pravnog i savjetovanja za razvoj karijere te savjetovanja za osobe s invaliditetom kao sastavni
dio usluga koje pruža Studentska služba. Potrebno bi bilo osigurati dugoročni kontinuitet rada i pružanja ovakvih
usluga sa strane Studentske službe. Dodatno, važno je osigurati da svi odjeli te svi zaposlenici i studenti budu
detaljno upoznati s uslugama koje pruža Studentska služba.
Oblikovanje studijskih programa
• Važno je na početku svih studijskih programa preko organizirane aktivnosti studente jasno informirati o njihovim
pravima i obvezama. U sklopu te aktivnosti važno je studentima objasniti mehanizme preko kojih mogu iznositi svoje
otegotne okolnosti te tražiti moguća rješenja. To će omogućiti da se problemi ranjivih studenata na vrijeme ustanove
i na vrijeme rješavaju. Posebno je važno osigurati intenzivnu mentorsku podršku preko mentora nastavnika na prvoj
godini studija. Praćenje studenata prve godine osobito je važno zbog njihove akademske socijalizacije.
Ocjenjivanje i davanje povratnih informacija
• Trebali bi postojati institucionalni nadzor i provjera procedura ocjenjivanja kako bi se osigurale konzistentnost i
usporedivost ocjenjivačkih praksi među različitim modulima, studijskim programima i odjelima.
Uključivanje studenata
• Redovito provoditi evaluaciju institucionalnih politika, procedura i praksi koje omogućuju uključivanje studenata
u sve ključne aspekte rada Sveučilišta. Na temelju prikupljenih podatka, ustanovljenih potreba i analiza usmjeriti
daljnje aktivnosti namijenjene uključivanju studenata. Pomoći studentima da razumiju na koje je načine omogućeno
njihovo uključivanje u organizacijske procese te da razumiju kako se koristi njihov doprinos za unapređivanje rada
Sveučilišta.
• Omogućiti studentima pristup informacijama, izobrazbi i resursima koji će ih potaknuti na uključivanje,
samoorganiziranje i učinkovito izvršavanje preuzetih obveza. Pružiti studentima različite poticaje kako bi ih se
ohrabrilo na korištenje dostupnih mogućnosti za aktivno uključivanje (nagrade, priznanja, besplatan pristup
određenim resursima, financiranje studentskih projekata, uključivanje u različite projekte EU-a i dr.).
• Pohvalno je što Veleučilište omogućuje i potiče blisku suradnju između studenata i profesora. Predlažemo da se ovaj
potencijal iskoristi za pokretanje projekta nastavnik mentor koji bi onda u formalnom smislu osigurao mentorsku
podršku tijekom studija.
Uključivanje zaposlenika
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• Preporuka je Stručnog povjerenstva da se definiraju planovi za stručno usavršavanje nastavnika i drugih zaposlenika
za pitanja pravednosti i socijalne uključenosti. Nastavnici bi trebali imati kontinuirani pristup informacijama,
savjetima i poduci kako bi oblikovali inkluzivan kurikulum. Studijski programi trebaju se kontinuirano evaluirati kako
bi se utvrdio i spriječio mogući štetan učinak na određene skupine studenata.
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• Veleučilištu se preporučuje uvođenje sustava praćenja i evaluiranja individualnih postignuća zaposlenika (nastavnog
i administrativnog osoblja) i njihova učinka na promicanje pravednosti i socijalne uključenosti. Uvođenjem
institucionalnih nagrada, priznanja i promaknuća koji prepoznaju doprinos zaposlenika u jačanju pravednosti i
socijalne uključenosti moglo bi se motivirati zaposlenike na veću proaktivnost te time jačati kulturu kvalitete koja
prepoznaje važnost pravednosti i socijalne uključenosti.
Resursi za učenje, prostor i okolina
• Važno je osigurati da su lokacije za učenje i nastavu dostupne svim studentima. Zbog toga je važno čim prije omogućiti
pristup i kretanje po zgradi Veleučilišta za studente s invaliditetom, neovisno o činjenici što Veleučilište trenutačno
nema studente s invaliditetom. Ako im se osigura pristup, moguće je da će se studenti s invaliditetom češće upisivati.
• Budući da Veleučilište provodi programe stručnih studija za koje je važna praktična primjenjivost njihovih znanja i
vještina na tržištu rada, važno bi bilo da Veleučilište pomogne studentima u osiguravanju kvalitetnih stručnih praksi,
primarno unutar matične županije ili šire. Strukturirati studijske programe na način koji će omogućiti provjeru i
evaluiranje znanja i vještina koje su studenti stekli tijekom obavljanja stručne prakse.

3.4
Analiza područja s detaljnim preporukama za jačanje
pravednosti i socijalne uključenosti
Upravljanje visokim učilištem
U ovom se poglavlju razmatra kako visoko učilište organizira, upravlja i koordinira aktivnostima povezanima s unapređivanjem
pravednosti (equity) i socijalne uključenosti.

3. poglavlje

1.1.

Definicija i vizija pravednosti i socijalne uključenosti nije eksplicitno uključena u ključni strateški dokument
Veleučilišta, „Strategija razvitka veleučilišta Marko Marulić u Kninu za razdoblje 2013. - 2017.“17 Predstavnici
Veleučilišta istaknuli su kako je jedan od razloga osnivanja Veleučilišta doprinos pravednosti i socijalnoj
uključenosti u pristupu i uspješnom završetku visokog obrazovanja za najveći broj građana u lokalnoj i
regionalnoj zajednici (s posebnim naglaskom na osobe nižega socio-ekonomskog statusa te one koji rade
i istodobno žele studirati). Zbog toga, prema riječima predstavnika Veleučilišta, Veleučilište nije posebno
naglašavalo i razrađivalo pravednost i socijalnu uključenost u Strategiji jer smatraju kako se podrazumijeva
njihovo poštivanje kroz sve redovite aktivnosti Veleučilišta. Naglasili su kako je Veleučilište mala institucija
na kojoj zaposlenici poznaju svakog studenta i u pravilu uvijek nastoje izaći u susret specifičnim potrebama
ranjivih skupina studenata.18

17 Izvor: Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu. (2013). Strategija razvitka Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu za razdoblje 2013. - 2017. Knin: Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu.
U nastavku teksta koristimo se skraćenim nazivom ovog dokumenta - Strategija.
18 Termin obrazovno ranjivih skupina objašnjen je u točki 1.5. pod preporukom.
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Uvidom u Strategiju može se zaključiti da vizija Veleučilišta sadrži elemente koji pridonose razvoju pravednosti
i socijalne uključenosti: Veleučilište pokretanjem partnerstva s dionicima u zajednici namjerava pokazati
„svoju javnu odgovornost i pridonijeti tranziciji u društvo znanja“, planira poticati „razvijanje poduzetničke
energije i izražavanje talenta svakog pojedinca (nastavnika, asistenta, referenta i studenta)“ te će „visoka
fleksibilnost studija“ ostati jednom od glavnih značajki Veleučilišta. Dodatno, Strategija s pripadajućim
strateškim ciljevima i planiranim aktivnostima velikim je dijelom usmjerena na poštivanje i razvoj pravednosti
i socijalne uključenosti.
Preporuka:
Ako Veleučilište namjerava razvijati i dodatno ojačati politiku pravednosti i socijalne uključenosti, predlaže se
da ono eksplicitno definira svoje shvaćanje pravednosti i socijalne uključenosti u Strategiji, posebno u misiji,
viziji i ključnim strateškim ciljevima. Time će se unaprijediti upravljački mehanizmi za provedbu i evaluaciju
ciljeva Strategije koji se odnose na jačanje pravednosti i socijalne uključenosti. Predlaže se da Strategija ima
izravne i jednoznačne ciljeve koji se odnose na pravednost.

Nepostojanje formalnih dokumenata, mehanizama i procedura za jačanje politike pravednosti, kao i formalnih
procedura za evaluaciju provedbe pripadajućih ciljeva i aktivnosti, onemogućuje argumentirani uvid u stvarno
stanje pravednosti koji bi se temeljio na podacima i analizama. Bez postojanja formalnih institucionalnih
praksi prijeti opasnost da potrebe ranjivih skupina neće biti prepoznate te da njihova prava neće biti ostvarena.
Manje institucije su u prednosti što se mogu više posvetiti individualnim potrebama studenata, no veličina
institucija ne smije se koristiti kao argument za postojanje ili nepostojanje formalnih mehanizama za zaštitu
prava ranjivih skupina studenata.
1.2.

Misija Veleučilišta navedena u Strategiji eksplicitno ne spominje pravednost i socijalnu uključenost, no
naglašava važnost Veleučilišta za razvoj zajednice (želja je „Veleučilišta u Kninu da svojim djelovanjem
doprinese ubrzanom i kvalitetnom razvoju grada Knina i okolice, Šibensko-kninske županije i šire“).
Preporuka:
Definirati misiju tako da sadrži i promiče poštivanje pravednosti i socijalne uključenosti.
Pomnijom analizom strateških ciljeva i aktivnosti opisanih u Strategiji jasno je da oni sadrže elemente kojima
se naglašava odgovornost Veleučilišta za razvoj zajednice i kojima se promiče politika pravednosti i socijalne
uključenosti, unatoč činjenici da se pravednost i socijalna uključenost eksplicitno ne spominju - u nastavku
navodimo primjere.
U dijelu Strategije koji govori o nastavnom procesu navodi se strateški cilj: „rad na povećanju postignuća
studenata na svim studijskim programima u pogledu uspješnosti studiranja i ishoda učenja“. Ispunjenje ovog
cilja planira se preko sljedećih aktivnosti:
• „ocjenjivanje studenata na temelju javnih, adekvatnih i jednoznačnih kriterija i pravila koja se
primjenjuju dosljedno, a s njima su upoznati studenti na svim studijskim programima“
• uspješnost upisa na višu godinu studija planira se „povećati na 60% u razdoblju od 5 godina“
• planira se povećati broj studenata koji završe fakultet
• planira se povećati „uspješnost studenata u kontinuiranom svladavanju gradiva (kolokviji) po
pojedinim predmetima“
• planira se „poboljšanje studentskog standarda“ otvaranjem Studentskog centra sa studentskim
domom.
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U Strategiji se nadalje navodi niz aktivnosti koje izravno ili neizravno pridonose razvoju pravednosti i socijalne uključenosti na Veleučilištu - navodimo primjere:
• „kontinuirano ocjenjivanje nastavnika putem studentske ankete“
• „povećanje udjela e-alata u nastavi“
• povećanje učinkovitosti „uporabe web-stranica Veleučilišta i Moodle sustava otvorenog koda za
upravljanje online učenjem“
• „povećanje knjižničnog fonda stručnim knjigama i časopisima“
• uvođenje e-knjižnice
• „poboljšanje opremljenosti informatičke učionice računalima“
• „intenziviranje komunikacije student nastavnik kroz uvođenje sustava mentorstva na svim
odjelima Veleučilišta“
• „suradnja sa Studentskim zborom Veleučilišta“
• komunikacija s vanjskim dionicima
• upoznavanje javnosti o „postignućima studenata, novim studijskim programima, kvalitativnim i
kvantitativnim pokazateljima rada Veleučilišta“
• komunikacija „sa završenim studentima uključenim u udrugu Alumni“
• „povezivanje s gospodarskom i lokalnom zajednicom“.
Nadalje, Strategija sadrži niz ciljeva i aktivnosti kojima se planira razvoj internog sustava osiguravanja kvalitete,
a među njima se navodi kako „javne informacije o radu i rezultatima rada sustava osiguravanja kvalitete trebaju
biti dostupne svim dionicima“.
Preporuka:
Strategija ne sadrži na jednom mjestu objedinjenu informaciju o tome što je pravednost, od čega se sastoji i
zašto je ona važna za razvoj Veleučilišta. Smatramo kako bi postojanje takvog objašnjenja omogućilo da različiti
dionici, studenti, nastavnici, administrativno osoblje imaju jedinstveno tumačenje politike pravednosti
i socijalne uključenosti. Bez toga postoji opasnost da dionici (a) ne znaju što je pravednost i kako je ona
definirana u temeljnim nacionalnim (Strategija razvoja obrazovanja, znanosti i tehnologije RH) i međunarodnim
dokumentima (ministarska priopćenja vezana uz Bolonjski proces), (b) ne razumiju poveznice i utjecaj između
politike pravednosti i ostalih politika Veleučilišta ili (c) imaju različita tumačenja što je pravednost i čemu ona
služi. Sve to kumulativno bi moglo oslabiti efektivnost i efikasnost u ispunjavanju pojedinih ciljeva Strategije
koji se odnose na pravednost i socijalnu uključenost.

Predlažemo da Veleučilište razmotri donošenje zasebne politike pravednosti i socijalne uključenosti i zasebnog
dokumenta koji bi definirao ulogu pravednosti te objedinio sve mehanizme kojima Veleučilište jača te procese.

3. poglavlje

1.4.

Etički kodeks Veleučilišta iz 2008. godine19 među temeljnim načelima ističe jednakost i pravednost koji su
razrađeni u članku 4. U navedenom se članku ističe kako se svi članovi veleučilišne zajednice trebaju „ponašati
u skladu s načelom jednakosti i pravednosti na način da je isključena svaka diskriminacija, zlostavljanje,
uznemiravanje ili iskorištavanje“. Veleučilište je, navodi se, „dužno osigurati uvjete za ostvarenje načela

19 Izvor: Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu. (2008). Etički kodeks Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu. Knin: Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu.
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jednakosti i pravednosti“. U istom se članku navodi kako „svim članovima veleučilišne zajednice treba osigurati
jednake uvjete ostvarivanja profesionalnih obveza, iskazivanja intelektualnih sposobnosti i napredovanja“.
Preporuka:
Vrlo je važno što Etički kodeks jasno ističe i definira načelo jednakosti i pravednosti. Načelo pravednosti u
visokom obrazovanju podrazumijeva da svatko ima pravo pristupiti i uspješno završiti studij u skladu s osobnim
mogućnostima, neovisno o životnim okolnostima ili osobnim karakteristikama koje bi mogle otežati uspjeh na
studiju. Predlaže se da Etički kodeks naglasi kako Veleučilište mora osigurati da životne okolnosti ili osobne
karakteristike studenata (kao što su npr. nedostatak financijskih sredstava za studij, rad uz studij, zdravstvene
teškoće, roditeljske obveze, udaljenost od mjesta studiranja, podrška okoline za studij) ne utječu na pristup,
uspješan tijek i završetak studija.
1.5.

Važno je istaknuti Programski ugovor između Veleučilišta i MZOS-a iz 2013. godine20 koji sadrži ciljeve i
aktivnosti koje također pridonose razvoju pravednosti i socijalne uključenosti za razdoblje 2012.-2015.
godine. Niže navedeni ciljevi u Programskom ugovoru u skladu su sa strateškim ciljevima obuhvaćenima u
ranije spominjanoj Strategiji.
Među općim ciljevima Veleučilište je navelo21:
• „stjecanje kvalifikacija u razdoblju predviđenome studijskim programom“
• studijski programi bit će „utemeljeni na principu ishoda učenja s ECTS bodovima procijenjenim
na temelju radnog opterećenja studenata potrebnog za stjecanje predviđenih ishoda učenja“ te u
skladu s „potrebama osobnog razvoja te društvenog i gospodarskog razvoja Hrvatske“.
Među posebnim je ciljevima Veleučilišta:
• „povećanje kvalitete nastave“.
Preporuka:
Veleučilište među općim ciljevima Programskog ugovora nije izabralo one koji bi se odnosili na određene
ranjive skupine studenata kao što su studenti slabijega socio-ekonomskog statusa, studenti s invaliditetom,
studenti stariji od 25 godina te izvanredni studenti, premda je postojala takva mogućnost. Stručno povjerenstvo
je u razgovoru s dionicima i na temelju provedenog projektnog istraživanja22 ustanovilo kako se na Veleučilištu
među ranjive studente mogu također ubrojiti i studenti koji rade, studenti koji imaju zdravstvene teškoće,
studenti s djecom i studenti koji žive izvan mjesta studiranja. Stručno povjerenstvo nije u ključnim razvojnim
dokumentima Veleučilišta pronašlo na jednom mjestu objedinjenu informaciju o potencijalno ranjivim
skupinama studenata na Veleučilištu.

20 Puni je naziv ovog dokumenta „Ugovor o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i
2014./2015.“
21 Ibidem
22 U sklopu projekta E-Quality provedeno je istraživanje pod nazivom „Institucijski poticaji i prepreke za uspjeh u studiju: perspektiva studenata/ica“ koje je objavljeno kao zasebna
publikacija na projektnoj internetskoj stranici http://www.ipa-equality.eu/.
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će jačanje pravednosti biti dugoročna strateška razvojna odrednica Veleučilišta, preporučujemo da se iduća
generacija Programskog ugovora koristi kao jedan od mehanizama za financiranje aktivnosti koje će biti
usmjerene na jačanje pravednosti i socijalne uključenosti.
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1.6.

Tijekom razgovora s predstavnicima Uprave, nastavnika, administrativnog osoblja i studenata Stručno
povjerenstvo zaključilo je da Uprava Veleučilišta uglavnom poštuje načela pravednosti i socijalne uključenosti
premda ne postoji formalna politika te formalni mehanizmi i procedure koji bi sustavno pridonosili jačanju
pravednosti i socijalne uključenosti. U ovom izvješću donosimo niz primjera koji pokazuju kako Veleučilište
nastoji ojačati inkluzivnost na institucionalnoj razini.
Preporuka:
Vidi prethodnu preporuku.

1.7.

Postojeća institucionalna kultura Veleučilišta potiče individualni pristup rješavanju studentskih problema
čija je prednost u tome što omogućuje oblikovanje rješenja koja odgovaraju specifičnim potrebama pojedinih
studenata. Ne postoji institucionalni okvir koji bi kontinuirano promicao pravednost i socijalnu uključenost
- ne postoji primjerice studentsko savjetovalište koje bi pružalo psihološku i pravnu pomoć te koje bi davalo
informacije i savjete za razvoj karijera.
Preporuka:
Osigurati institucionalni okvir (ustrojbene jedinice i/ili zadužiti određene zaposlenike) koji će kontinuirano
biti na raspolaganju studentima, posebno onima iz ranjivih skupina. Veća je vjerojatnost da će se student s
problemom obratiti stručnoj službi ili stručnoj osobi, nego sam pokrenuti proceduru realizacije svojih prava.

1.8.

Veleučilište ulaže ljudske, financijske i materijalne resurse kojima se odgovara na potrebe studenata iz ranjivih
skupina, no oni nisu objedinjeni u jednu politiku koja sustavno brine o ugradnji i razvoju pravednosti i socijalne
uključenosti unutar cijele institucije i svih njezinih studijskih programa. Zaposlenici smatraju kako su resursi
koji su dostupni na Veleučilištu dostatni za rješavanje problema ranjivih skupina studenata.
Preporuka:
Predlažemo da Sveučilište razmotri donošenje zasebne politike pravednosti i socijalne uključenosti i zasebnog
dokumenta koji bi definirao ulogu pravednosti te objedinio sve mehanizme kojima Veleučilište jača ove
procese.

1.9.

Postoje primjeri uspješne suradnje između odjela, tj. između nastavnika i Studentske službe u rješavanju
studentskih molbi koje se zaprimaju formalnim (pismenim) i neformalnim (usmenim) putem, što pridonosi
širenju kulture koja ima razumijevanje za specifične probleme studenata iz ranjivih skupina.
Preporuka:
Pohvalno je što je poštivanje nekih načela pravednosti i socijalne uključenosti postalo dio samorazumljive
odgovornosti u radu velikog broja zaposlenika. Pohvalno je što zaposlenici nastoje pronaći individualna
rješenja za studente koji se suočavaju s problemima. Kako bi poštivanje pravednosti bilo uključeno u sve
funkcije Veleučilišta i kako bi se tretiralo kao kontinuiran proces unapređivanja kvalitete, potrebno je osigurati
i formalne mehanizme kojima će se kontinuirano unapređivati i evaluirati prava ranjivih studenata.

1.10.

Zaposlenici su izjavili da ne postoje nastavnici s relevantnom ekspertizom (u području pravednosti i socijalne
uključenosti) kojima je dana strateška odgovornost i koje Uprava angažira kod ugradnje pravednosti i socijalne
uključenosti u rad visokog učilišta.

3. poglavlje

Preporuka:
Preporučuje se da politika upravljanja ljudskim resursima (nastavno i administrativno osoblje) i studijskim
programima jača institucionalnu i osobnu odgovornost za ugradnju pravednosti i socijalne uključenosti
u kurikulum. Predlaže se uvođenje kolegija i programa stručnog usavršavanja svih zaposlenika o politici
pravednosti i socijalne uključenosti u visokom obrazovanju.
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1.11.

Postoje studentske ankete kojima se, prema riječima zaposlenika, redovito evaluira nastavni proces.
Zaposlenici smatraju da se rezultati studentskih anketa sustavno koriste za unapređivanje nastave. Studenti
pak smatraju da su rezultati studentskih anketa neobvezujući za nastavnike pa stoga i ne dovode do konkretnih
poboljšanja. Premda su se ranijih godina redovito provodile studentske ankete, ove godine studenti nisu dobili
nikakvu obavijest o provođenju ankete. Za detaljnije informacije o studentskim anketama vidi točke 4.6. i 6.3.
Stručno povjerenstvo nije ustanovilo postojanje dodatnih standardiziranih procedura za prikupljanje i analizu
kvantitativnih i kvalitativnih podataka kojima bi se nadzirao utjecaj praksi koje se odnose na promicanje
pravednosti i socijalne uključenosti. Zaposlenici kao glavnu prepreku u prikupljanju podataka ističu strah od
stigmatizacije kod studenata, što je dodatno pojačano općim međusobnim nepovjerenjem koje postoji među
građanima u zajednici u kojoj djeluje Veleučilište.
Preporuka:
Preporučuje se Veleučilištu da razvije standardizirane procedure za prikupljanje podataka kojima bi
kontinuirano evaluiralo i nadziralo učinkovitost i utjecaj praksi koje pridonose postizanju ciljeva vezanih
uz pravednost i socijalnu uključenost. Preporučuje se da se spomenute procedure povežu s evaluacijom
ispunjavanja ciljeva navedenih u Strategiji i Programskom ugovoru. Postojanje aktivnosti koje unapređuju
pravednost bez osiguranih evaluacijskih mehanizma neće osigurati konzistentnost u ispunjavanju definiranih
strateških i programskih ciljeva.

Uprava Veleučilišta trebala bi se učinkovitije služiti rezultatima studentskih anketa razvojem mehanizama
kojima bi se jasno i transparentno ukazalo studentima i zaposlenicima na koji se način nalazi u anketi koriste
za unapređivanje kvalitete Veleučilišta u različitim aspektima njegova rada. Time će se jačati povjerenje i
proaktivnost studenata i nastavnika u daljnjem razvoju studentskih anketa.

Razvoj politika i procedura koje potiču pravednost i socijalnu uključenost
U ovom se poglavlju razmatraju politike i procedure koje omogućuju i potiču ugradnju pravednosti i socijalne uključenosti
u rad visokog učilišta.
2.1.

Predstavnici Uprave i stručnih službi izjavili su kako relevantni pravilnici ugrađuju pravednost i socijalnu
uključenost u rad visokog učilišta ako zakonski propisi to nalažu. Ne postoji zasebna politika koja bi regulirala
sustavnu ugradnju pravednosti i socijalne uključenosti u sve aspekte rada Veleučilišta.

2.2.

Veleučilište povremeno organizira radionice i seminare za nastavnike na kojima se obrađuju didaktičkometodički aspekti rada s ranjivim skupinama studenata. Ne postoji kontinuirano stručno usavršavanje kako bi
se izgrađivala ekspertiza i kapacitet zaposlenika (nastavno i administrativno osoblje) za ugradnju pravednosti
i socijalne uključenosti u rad Veleučilišta. Zaposlenici su istaknuli kako vrlo često sami uče iz vlastite prakse
o ovom području. Kada se suoče s problemom pojedinih ranjivih studenata, najčešće se pomoću literature
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Preporuka:
Ako bi strateška odluka Veleučilišta bila da sustavno i dugoročno jača politiku pravednosti i socijalne
uključenosti, predlaže se izrada plana u kojemu bi se jasno definiralo koje će ključne dokumente i pravilnike
Veleučilište revidirati, te u kojem razdoblju, kako bi u njih ugradilo elemente koji osiguravaju poštivanje
pravednosti i socijalne uključenosti. Predlaže se pogledati izvješće o nalazima istraživanja provedenog u sklopu
projekta E-Quality pod nazivom „Institucijski poticaji i prepreke za uspjeh u studiju: perspektiva studenata/
ica“. Spomenuto izvješće sadrži poglavlje „4.6. Prijedlozi za institucijsko poticanje uspjeha u studiju“ koje nudi
konkretne prijedloge na koji bi način Veleučilište moglo poticati razvoj pravednosti i socijalne uključenosti.
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i interneta informiraju kako pristupiti rješavanju problema te skupine. Premda nije usustavljena razmjena
primjera dobre prakse i istraživanja o pravednosti i socijalnoj uključenosti unutar Veleučilišta te između
Veleučilišta i srodnih institucija, nastavnici traže informacije od drugih nastavnika unutar svojih odjela i
pomažu si međusobno kada se suoče s problemima kod pojedinih ranjivih studenata.
Preporuka:
Predlaže se uvođenje programa stručnog usavršavanja svih zaposlenika o pravednosti i socijalnoj uključenosti
u visokom obrazovanju. Potrebno je usustaviti razmjenu primjera dobre prakse i istraživanja o pravednosti i
socijalnoj uključenosti među zaposlenicima.
2.3.

Zaposlenici Veleučilišta istaknuli su kako studenti iz ranjivih skupina pri upisu i kasnije tijekom studija uglavnom
ne žele iznositi svoje probleme zaposlenicima Veleučilišta ili drugim studentima. Zbog toga Veleučilište nema
primjerice ni jednog službeno evidentiranog studenta s invaliditetom - studenti se ne žele tako klasificirati pa
se time ujedno ne koriste svim pravima koja im zakon omogućuje i koja bi imali kad bi formalno regulirali svoj
otegotni položaj. Time studenti, smatraju zaposlenici, sami sebe diskriminiraju u ispunjavanju svojih vlastitih
prava.
Nastavnici često sami primijete problem kod studenata s vidljivim teškoćama. Studenti iz ranjivih skupina
koji se odluče iznijeti problem nastavniku, vrlo često to učine tek na završnom ispitu, što je kasno jer je to
kraj nastavnog procesa. Zaposlenici su istaknuli niz pozitivnih primjera iz prakse koji pokazuju razumijevanje
Uprave, nastavnika i administrativnog osoblja za probleme studenata iz ranjivih skupina te njihovu uspješnost
u pronalaženju zadovoljavajućih rješenja i za studente i za Veleučilište. Naveli su kako se službeno ne bilježi
rad s ranjivim skupinama studenata. Istaknut je primjer studenta s disleksijom kojemu je odobreno polaganje
samo usmenog ispita, premda je obvezno polaganje i usmenog i pismenog ispita.
Preporuka:
Važno je na početku svih studijskih programa preko organizirane aktivnosti studente (posebno ranjive
skupine) jasno informirati o njihovim pravima i obvezama. U sklopu te aktivnosti važno je studentima objasniti
mehanizme preko kojih mogu komunicirati svoje otegotne okolnosti te tražiti moguća rješenja. To će omogućiti
da se problemi ranjivih studenata na vrijeme ustanove i na vrijeme rješavaju. Posebno je važno osigurati
intenzivnu mentorsku podršku preko mentora nastavnika na prvoj godini studija. Praćenje studenata prve
godine osobito je važno zbog njihove akademske socijalizacije. Na višim godinama neće više biti potrebno
osigurati tako intenzivnu mentorsku podršku, već može postojati jedan ili dva mentora nastavnika za cijelu
studijsku godinu.

2.4.

Stručno povjerenstvo zaključilo je kako Veleučilište provodi politiku otvorenih vrata koja studentima omogućuje
izravno obraćanje članovima Uprave (dekan i prodekani), nastavnicima i članovima Stručnog vijeća s molbom za
rješavanje problema koji moguće negativno utječu na njihov studij. Njeguje se individualni pristup rješavanju
studentskih problema, i to kada studenti iznesu problem ili ga zaposlenici uoče kod studenata. Individualni
pristup prilagođen potrebama svakog pojedinačnog studenta moguć je jer se radi o maloj instituciji po
broju studenata. Izbjegava se pokretanje formalnih procedura ako je problem moguće dogovorno riješiti s
nastavnicima i drugim zaposlenicima Veleučilišta. Uprava ne potiče osnivanje stalnih studentskih službi za
rješavanje problema studenata iz ranjivih skupina jer smatraju kako je Veleučilište mala institucija po broju
studenata. Teško je osigurati potrebna financijska sredstva za pokretanje novih studentskih službi.

3. poglavlje

Preporuka:
Pohvalno je što zaposlenici nastoje pronaći individualna rješenja za studente koji se suočavaju s problemima.
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Kako bi poštivanje pravednosti bilo uključeno u sve funkcije Veleučilišta i kako bi se tretiralo kao kontinuiran
proces unapređivanja kvalitete, potrebno je osigurati i formalne mehanizme kojima će se kontinuirano
unapređivati i evaluirati prava ranjivih studenata. Stoga predlažemo da se osigura institucionalni okvir
(ustrojbene jedinice i/ili zadužiti određene zaposlenike) koji će kontinuirano biti na raspolaganju studentima,
posebno onima iz ranjivih skupina. Veća je vjerojatnost da će se student s problemom obratiti stručnoj službi
ili stručnoj osobi, nego sam pokrenuti proceduru realizacije svojih prava. Stručno povjerenstvo upoznato je s
ograničenjima koje nameće MZOS glede dostupnih financija za nove studentske službe i nova zapošljavanja pa
predlaže da Veleučilište razmotri moguće alternativne izvore financiranja (projekti financirani fondovima EUa, sredstvima lokalne samouprave, gospodarskih subjekata i drugih donatora).
2.5.

U Hrvatskoj je položena državna matura prevladavajući uvjet za upis na visoka učilišta. Sadržaj državne mature
prilagođen je nastavnom programu učenika gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola. Prema zakonu
učenici trogodišnjih strukovnih škola mogu pristupiti državnoj maturi samo ako polože dodatne razlikovne
ispite. Zbog navedenog su učenici trogodišnjih strukovnih škola u nepovoljnijem položaju u odnosu na učenike
gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola ako se odluče na upis na visoka učilišta.
Veleučilište dopušta upis učenicima iz strukovnih škola koji nemaju položenu državnu maturu. Prema riječima
zaposlenika, postoji 40% studenata koji su upisani na taj način i koji uglavnom uspješno završavaju studij.
Veleučilište svojom upisnom politikom želi proširiti pristup visokom obrazovanju za učenike trogodišnjih
strukovnih škola.
Preporuka:
Pohvalno je što Veleučilište otvara i širi pristup ranjivoj skupini učenika trogodišnjih strukovnih škola, posebno
onima koji ne pristupaju ispitima državne mature. Važno je nastaviti s tom praksom i u budućnosti.

2.6.

Zaposlenici su istaknuli neke od mjera koje postoje na Veleučilištu za poticanje uspješnog tijeka studiranja
za ranjive skupine studenata: Veleučilište je pokrenulo program studenti mentori preko kojeg studenti viših
godina studija pomažu onima na nižim godinama u privikavanju na studentski život te u svladavanju nastavnog
gradiva. Omogućeno je obročno plaćanje školarine studentima lošijega socio-ekonomskog stanja, što su
studenti istaknuli kao važnu pomoć. Nastava za izvanredne studente održava se poslijepodne, kako bi se izašlo
u susret onima koji rade.
Preporuka:
Ovo su dobri primjeri iz prakse koji pridonose jačanju pravednosti i socijalne uključenosti. Kao što je ranije
spomenuto, preporučuje se objedinjavanje ovih brojnih i vrijednih aktivnosti i mjera za jačanje pravednosti u
jednu politiku razvoja pravednosti i socijalne uključenosti, kako bi se osigurala veća uspješnost u postizanju
željenih rezultata.
Studentska služba je organizacijska jedinica Veleučilišta namijenjena radu sa studentima u širokom spektru
njihovih potreba, od administrativnih do različitih oblika savjetovanja. Zbog toga su aktivnosti Studentske
službe korisne i za studente iz ranjivih skupina. Budući da je riječ o maloj instituciji po broju studenata,
moguć je individualni rad sa studentima u Studentskoj službi i pronalaženje pojedinačnih rješenja za svakog
studenta. Zaposlenici ove službe prosljeđuju također formalne molbe studenata do odgovarajućih zaposlenika
ili nadležnih tijela, no također neformalno povezuju studente i nastavnike u procesu pronalaženja odgovora na
probleme studenata. Članovi Uprave također su uključeni u razne oblike savjetovanja studenata, što je pak na
drugim većim visokim učilištima u domeni hijerarhijski nižih organizacijskih jedinica.
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Preporuka:
Postojanje Studentske službe iznimno je važno za zadovoljavanje potreba ranjivih studenata. Zbog toga bi
bilo važno osigurati pružanje psihološkog, pravnog i savjetovanja za razvoj karijere te savjetovanja za osobe
s invaliditetom kao sastavni dio usluga koje pruža Studentska služba. Važno je osigurati da svi odjeli te svi
zaposlenici i studenti budu detaljno upoznati s uslugama koje pruža Studentska služba.

Oblikovanje studijskih programa
Ovo je poglavlje usredotočeno na oblikovanje studijskih programa te uključuje planiranje, ocjenjivanje, evaluaciju i reviziju
studijskih programa.
3.1.

Nastavnici Veleučilišta posvećeni su i aktivni u promicanju pravednosti i socijalne uključenosti, unatoč tome
što ne postoje formalni mehanizmi koji bi to od njih zahtijevali. Nastavnici su istaknuli kako nastoje biti
fleksibilni i kako nastoje izaći u susret svakom studentu koji ih pravodobno i argumentirano obavijesti o svojim
problemima. Istaknuli su kako su otvoreni i dostupni za bilo koji oblik komunikacije sa studentima (osobno,
mobitel, e-pošta). Naglašavaju da je studentima koji imaju problem često lakše pristupiti nastavniku nego
Tajništvu Veleučilišta. Nastavnici pristupaju svakom studentu individualno te rješenja donose ili samostalno
ili, ovisno o vrsti problema, u suradnji s Upravom Veleučilišta. Istaknuli su kako je studentima neugodno
pokrenuti formalne procedure za rješavanje njihovih problema jer se onda osjećaju manje vrijednima. Skloniji
su neformalnoj komunikaciji s nastavnicima s kojima rješavaju konkretne probleme vezane uz proces nastave
i učenja. Pojedini su nastavnici istaknuli dilemu između djelovanja prema savjesti koja ih potiče na pomoć
studentima iz ranjivih skupina i potrebe da se jednako tretira sve studente.
Preporuka:
Ovdje je važno istaknuti da ranjive skupine studenata nemaju jednake osobne i životne okolnosti kao ostali
studenti. Zadatak politike pravednosti i socijalne uključenosti jest omogućiti tim ranjivim skupinama drukčiji
tretman u odnosu na ostale kako bi se njihove mogućnosti izjednačile s mogućnostima ostalih studenata. Dakle,
ne mogu se svi studenti jednako tretirati jer su njihove osobne karakteristike i životne okolnosti drukčije.

Također, važno je na početku svih studijskih programa preko organizirane aktivnosti studente jasno informirati
o njihovim pravima i obvezama. U sklopu te aktivnosti važno je studentima objasniti mehanizme preko kojih
mogu iznijeti svoje otegotne okolnosti te tražiti moguća rješenja. To će omogućiti da se problemi ranjivih
studenata na vrijeme ustanove i na vrijeme rješavaju. Posebno je važno osigurati intenzivnu mentorsku podršku
preko mentora nastavnika na prvoj godini studija. Praćenje studenata prve godine osobito je važno zbog
njihove akademske socijalizacije. Nastavnici mogu također češće provjeravati znanje i češće zadavati domaće
zadaće na početku studijske godine jer će to pripomoći u ranom uočavanju problema ranjivih studenata.

3. poglavlje

3.2.
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Nastavnici smatraju da je Uprava posvećena promicanju pravednosti i socijalne uključenosti. Po njima Uprava
je katkad i previše fleksibilna u uvažavanju i odobravanju zahtjeva studenata jer postoje studenti koji zlorabe
svoj deprivilegirani status. Nastavnici su naveli da Uprava, ali i sami nastavnici, vodi računa o poštivanju svih
zakonskih i drugih obvezujućih propisa koji se odnose na poštivanje pravednosti i socijalne uključenosti.
Uprava ne uvodi dodatne formalne mehanizme koji bi kontinuirano vodili računa o poštivanju pravednosti i
socijalne uključenosti jer studenti osjećaju strah i nelagodu ako službeno evidentiraju svoje otežavajuće
osobne karakteristike ili otežavajuće životne okolnosti. Zato prevladava individualni pristup u rješavanju
studentskih problema, što je moguće s obzirom na to da je riječ o manjem Veleučilištu po broju studenata.
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Preporuka:
Navedene aktivnosti pokazuju da su i Uprava i nastavnici aktivni u promicanju pravednosti i socijalne
uključenosti. Važno je osigurati mehanizme praćenja i evaluacije svih aktivnosti koje su dio planova/programa/
strategije za razvoj pravednosti i socijalne uključenosti kako bi se mogao utvrditi doprinos pojedinih aktivnosti
postizanju zadanih ciljeva. To će također omogućiti da se odlučivanje i usmjeravanje budućih aktivnosti temelje
na prikupljenim podacima i ustanovljenim potrebama.
3.3.

Ugradnja pravednosti i socijalne uključenosti u oblikovanje i izvođenje studijskih programa u razvojnoj je fazi.
Premda ne postoje formalne politike i procedure, vidljiv je napor Uprave, nastavnika i administrativnog osoblja
u rješavanju problema studenata iz ranjivih skupina. Problem je što se promjene uvode tek nakon što se uoči
problem, umjesto da se oblikuju institucionalne politike i pravila koji će kontinuirano unapređivati pravednost
i socijalnu uključenost.
Preporuka:
Potrebno je osigurati sustavnu edukaciju svih nastavnika o potrebama ranjivih studenata. Važno je kontinuirano
poticati uključenost svih dionika u oblikovanje i izvođenje studijskih programa.

3.4.

Studijski programi prilagođeni su, koliko je to moguće, prijašnjim razinama znanja studenata (gimnazijski,
strukovni programi). Nastavnici su istaknuli da imaju brojne izazove u prilagođavanju programa jer Veleučilište
upisuje studente koji su završili trogodišnje i četverogodišnje strukovne škole. Istaknuli su kako na početku
kolegija obrađuju u skraćenom obliku temeljna gradiva iz srednje škole te kako dodatno u sklopu konzultacija
rade sa studentima koji nemaju dovoljnu razinu prijašnjih znanja (često studente upućuju i na dodatnu
literaturu pomoću koje mogu brže svladati potrebno gradivo).
Preporuka:
Navedeno upućuje na to da izvođenje studijskih programa uključuje različite pristupe učenju i poučavanju koji
uzimaju u obzir različitost studenata te koji grade uspješan radni odnos između nastavnika i studenata. Ovo
je dobar primjer iz prakse koji pokazuje da je Veleučilište spremno prilagoditi studijske programe prijašnjim
razinama znanja studenata. Važno je sustavno potaknuti sve odjele da svoje studijske programe prilagode
prijašnjim razinama znanja studenata.

3.5.

Nastavnici su jednoglasno istaknuli da studijski programi uključuju različite oblike ocjenjivanja i davanja
povratnih informacija (pismeni ispiti, usmeni ispiti i dr.).
Preporuka:
Preporučujemo Veleučilištu da vodi računa o ujednačenosti procesa ocjenjivanja među odjelima i sastavnicama,
o transparentnosti tih procesa, o jasnim kriterijima za formiranje konačne ocjene i u tome do koje su mjere
studenti o tome unaprijed obaviješteni.
Studentima s invaliditetom omogućeno je prilagođeno polaganje ispita. Budući da zgrada Veleučilišta nema
osiguran pristup studentima s invaliditetom (posebno ne na više katove), nastavnici su istaknuli kako se
prilagođavaju potrebama tih studenata. Ako se na određeni studij upišu studenti s invaliditetom, nastavnici
nastoje nastavu i ispite održavati u prizemlju zgrade.
Preporuka:
Važno je omogućiti neometan pristup zgradi i prostorijama Veleučilišta za studente s invaliditetom. Također, važno
je izvođenje nastave, način polaganja ispita te ocjenjivanje prilagoditi potrebama studenata s invaliditetom.
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3.7.

Prema riječima nastavnika, Veleučilište omogućuje dostatnu fleksibilnost u organizaciji studijskih programa
koja uzima u obzir različitost studenata i njihovih individualnih potreba (npr. fleksibilnost u izvođenju nastave
koja uključuje poučavanje i ocjenjivanje na daljinu; različiti oblici suvremene tehnologije uključeni su u izvedbu
studijskih programa, poput videokonferencije; ističe se važnost kvalitetne terenske nastave i dr.). Studenti iz
ranjivih skupina potvrdili su kako im gotovo svi nastavnici izlaze u susret i pomažu u otklanjanju problema
(toleriraju se opravdani izostanci iz nastave, nastavnici prilagođavaju način polaganja ispita, pomažu u nabavci
literature i sl.).
Preporuka:
Stvoriti sustav ili mreže preko kojih bi se zaposlenici i studenti informirali o dobrim primjerima iz prakse koji
pridonose jačanju pravednosti i socijalne uključenosti. Važno je također uklopiti razmjenu tih primjera dobre
prakse unutar Veleučilišta u širi okvir rada na politici pravednosti kako bi svi dionici razumjeli ulogu tih procesa
u sklopu širih nastojanja Veleučilišta u jačanju inkluzivnosti.

3.8.

Postoji načelna mogućnost uključivanja studenata u oblikovanje studijskih programa, ali nastavnici su
istaknuli da studenti većinom nisu proaktivni u tom smislu i ne iznose prijedloge takve vrste. Istaknuli su
kako, posebno na nižim godinama studija, gotovo polovina studenata ispadne iz sustava zbog neispunjavanja
minimalnih studijskih obveza. Jedan je od razloga za to, navode, i činjenica da znatan broj studenata upisuje
studij primarno kako bi se koristio različitim socijalnim pravima koja omogućuje studentski status, a ne želja za
studiranjem. U takvom okruženju izazov je uključiti studente u oblikovanje studijskih programa.
Preporuka:
Pohvalno je što su omogućeni različiti mehanizmi uključivanja studenata, no vrlo je važno omogućiti studentima
sudjelovanje i u fazi oblikovanja studijskih programa kako bi se osiguralo da oni odgovaraju potrebama
različitih skupina studenata.

Omogućiti studentima pristup informacijama, izobrazbi i resursima koji će ih potaknuti na uključivanje,
samoorganiziranje i efektivno izvršavanje preuzetih obveza. Pružiti studentima različite poticaje kako bi ih se
ohrabrilo na korištenje dostupnih mogućnosti za aktivno uključivanje (nagrade, priznanja, besplatan pristup
određenim resursima, financiranje studentskih projekata, uključivanje u različite projekte EU-a i dr.). Pomoći
studentima da razumiju na koje je načine omogućeno njihovo uključivanje u organizacijske procese te da
razumiju kako se koristi njihov dosadašnji doprinos za unapređivanje rada Veleučilišta.
3.9.

Stručno povjerenstvo nije ustanovilo postojanje kontinuiranih evaluacija studijskih programa kako bi se utvrdio
i spriječio mogući štetan učinak na određene skupine studenata.
Preporuka:
Preporučuje se Veleučilištu da razvije standardizirane procedure za prikupljanje podataka kojima bi
kontinuirano evaluiralo i nadziralo učinkovitost i utjecaj praksi koje pridonose postizanju ciljeva vezanih
uz pravednost i socijalnu uključenost. Preporučuje se da se spomenute procedure povežu s evaluacijom
ispunjavanja ciljeva navedenih u Strategiji i Programskom ugovoru. Postojanje aktivnosti koje unapređuju
pravednost bez osiguranih evaluacijskih mehanizma neće osigurati konzistentnost u ispunjavanju definiranih
strateških i programskih ciljeva.

3. poglavlje
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Kao što je navedeno pod točkom 2.2., Veleučilište povremeno organizira radionice i seminare za nastavnike
na kojima se obrađuju didaktičko-metodički aspekti rada s ranjivim skupinama studenata. Međutim, ne
postoji kontinuirano stručno usavršavanje kako bi se izgrađivala ekspertiza i kapacitet zaposlenika (nastavno i
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administrativno osoblje) za ugradnju pravednosti i socijalne uključenosti u rad Veleučilišta. Ne postoji formalni
program koji osigurava pristup informacijama, savjetima i poduci kako bi se oblikovao inkluzivan kurikulum.
Preporuka:
Preporučujemo da programi stručnog usavršavanja zaposlenika kvalitetno informiraju sve zaposlenike o
politici pravednosti koju provodi Veleučilište. Nastavnici bi trebali imati kontinuirani pristup informacijama,
savjetima i poduci kako bi oblikovali inkluzivan kurikulum.

Izvođenje studijskih programa
Ovo je poglavlje usredotočeno na to kako se izvodi studijski program da bi se osigurale pravednost i uključenost svih
studenata u procesu učenja i nastave.
4.1.

Voditelj Studentske službe, u sklopu svečanog otvaranja prvog dana studija, svim novim studentima predstavi
Pravilnik o studiranju koji sadrži popis studentskih prava i obveza. Dodatno, Veleučilište je pripremilo
prezentaciju o pravima i obvezama studenata koja se prosljeđuje svim nastavnicima kako bi na početku svojih
kolegija upoznali studente s njihovim pravima i obvezama.
Nastavnici su istaknuli kako je uobičajeno da je prvi sat svakog kolegija uvodni sat koji jasno opisuje „pravila
igre“. Osim uvodnog sata, naglasili su, studentima se omogućuje uvid u njihova prava i obveze na internetskoj
stranici Veleučilišta gdje se nalazi Pravilnik o studiranju, popis literature, popisi mogućih pitanja na ispitima i
dr. Nastavnici su dostupni za pitanja na predavanjima, konzultacijama, preko „sandučića“ koji se nalazi ispred
ureda nastavnika te telefonom i e-poštom.
Preporuka:
Pohvalno je što Veleučilište ima razrađene procedure zahvaljujući kojima se na početku studija preko
organizirane aktivnosti studente informira o njihovim pravima i obvezama. Posebno je važno osigurati
intenzivnu mentorsku podršku preko mentora nastavnika na prvoj godini studija. Praćenje studenata prve
godine osobito je važno zbog njihove akademske socijalizacije.

4.2.

Organizacija studijskih programa pruža različite mogućnosti za izgradnju kvalitetnog odnosa između nastavnika
i studenata. Nastavnici ističu kako je to teže ostvariti na prvoj godini studija na kojoj ima i do pedesetak
studenata po nastavniku, no na kasnijim godinama studija postoji u prosjeku 15-20 studenata po nastavniku
pa je lakše izgraditi kvalitetniji odnos između nastavnika i studenata. Studenti su istaknuli da imaju jako dobru
komunikaciju s gotovo svim nastavnicima koji su lako dostupni i koji izlaze u susret opravdanim studentskim
potrebama. Naveli su kako se zbog toga na Veleučilištu osjeća određena „kućna atmosfera“.
Preporuka:
Vidi prethodnu preporuku.
Nastavnici smatraju da Veleučilište potiče i omogućuje suradnju između studenata te da je to ostvareno
procesom poučavanja unutar odjela. Unutar različitih kolegija potiče se timski rad, oblikuju se zajednički
istraživački zadaci, timski se izvode vježbe u laboratorijima kao i vježbe tijekom terenske nastave na kojima
studenti uče kako surađivati. Također, uvedena je shema demonstrature preko koje stariji studenti pomažu u
procesu nastave i učenja mlađim studentima.

75

3. poglavlje

4.3.

Izvještaji o stanju pravednosti i socijalne uključenosti na Sveučilištu u Rijeci, Sveučilištu u Zadru i Veleučilištu „Marko Marulić“ u Kninu
Izvještaj o stanju pravednosti i socijalne uključenosti na Veleučilištu „Marko Marulić“ u Kninu

Preporuka:
Pohvalno je što organizacija studijskih programa pruža niz mogućnosti za izgradnju kvalitetnog odnosa između
nastavnika i studenata, ali i između studenata međusobno.
4.4.

Nastavnici smatraju da su materijali za učenje pravodobno dostupni u različitim oblicima. Za dodatne
informacije vidi točku 8.4.
Preporuka:
Ispunjenje ovog kriterija treba povezati s ispunjenjem kriterija koji se odnose na dostupnost resursa za učenje
(opremljenost knjižnica) te na prilagođenost/razvijenost informacijsko-tehnoloških sustava namijenjenih
studentima i zaposlenicima (kriteriji navedeni pod područjem „8. Resursi za učenje, prostor i okolina“).

4.5.

Nastavnici smatraju kako studenti visokog učilišta nisu posebno posvećeni i aktivni u promicanju pravednosti
i socijalne uključenosti jer oni međusobno ne znaju, ili saznaju kasno, za svoje probleme. Smatraju da kod
studenata postoji strah od stigmatizacije i sram koji ih sprečava u otvorenom iznošenju vlastitih problema i
potreba, i to ne samo spram nastavnika, nego i spram drugih studenata.
Nastavnici su naveli kako postoje velike razlike između generacija te da je u nekim generacijama primjetan
egoizam i nedostatak timskog duha, dok postoje generacije s većom razinom solidarnosti za probleme
studenata iz ranjivih skupina. Nastavnici nastoje vlastitim primjerom u obliku pomoći studentima s različitim
poteškoćama, posebno u praktičnom dijelu nastave, osnažiti duh solidarnosti i međusobne potpore.
Preporuka:
Osigurati i razvijati institucionalne mehanizme i prakse koji će omogućiti rano prepoznavanje problema ranjivih
studenata te preko kojih će se problemi moći uspješno riješiti - navodimo neke od primjera: studentske
službe poput Savjetovališta za studente, programi vršnjačke potpore, program nastavnik mentor, financiranje
studentskih projekata usmjerenih na razvoj pravednosti, jačanje uloge Studentskog zbora te studentskih
udruga i dr.

4.6.

Na pitanje postoje li nadzor i provjera procedura ocjenjivanja koja osigurava konzistentnost i usporedivost
ocjenjivačkih praksi među različitim modulima, studijskim programima i odjelima, nastavnici su odgovorili da
postoji studentska anketa koja se provodi svake godine i koja upućuje na moguće probleme s ocjenjivanjem.
Pojavi li se problem s ocjenjivanjem kod nekih profesora, ističu nastavnici, veleučilišni Centar za osiguravanje
kvalitete obraća se nastavnicima s kojima dogovorno pronalazi rješenja za uočene probleme.
Studenti, pak, naglašavaju kako su se ranije redovito provodile studentske ankete, no ta je praksa prekinuta
2014. godine. Međutim, nisu bili obaviješteni o rezultatima tih anketa. Zbog toga su studenti nepovjerljivi
spram učinka studentskih anketa, boje se mogućeg negativnog utjecaja na njih same pa vrlo često ne
ispunjavaju ankete.

3. poglavlje

Preporuka:
Omogućiti studentima uvid u to kako se koriste njihove evaluacije za povećanje kvalitete rada Veleučilišta.
Uprava bi mogla istaknuti kao primjer dobre prakse one odjele koji su uspješni u provođenju studentskih
anketa i nagraditi ih.
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Ocjenjivanje i davanje povratnih informacija
Ovo poglavlje obuhvaća način na koji se oblikuje, provodi i upravlja ocjenjivanjem i davanjem povratnih informacija kako bi
se omogućilo da svi studenti pokažu svoj potencijal.
5.1.

Studenti su istaknuli kako su procesi ocjenjivanja uglavnom jasni i transparentni te da je uglavnom jasno
definiran način formiranja konačne ocjene i o tome su svi studenti unaprijed obaviješteni. No, istaknuli su da
u manjem broju slučajeva postoji i odstupanje od ovog pravila.
Preporuka:
Trebali bi postojati institucionalni nadzor i provjera procedura ocjenjivanja kako bi se osigurala konzistentnost
i usporedivost ocjenjivačkih praksi među različitim modulima, studijskim programima i odjelima.

5.2.

Studenti smatraju da su kriteriji za ocjenjivanje uglavnom pravedni i nediskriminatorni.
Preporuka:
Nastavnici bi trebali imati kontinuiran pristup informacijama, savjetima i poduci kako bi oblikovali inkluzivan
kurikulum. Time bi se osiguralo da ocjenjivanje i općenito vrednovanje studentskih postignuća služe za
izgradnju i osvješćivanje obrazovnih potencijala studenata.

5.3.

Studenti ističu da se kontinuirano koriste različiti načini ocjenjivanja i davanja povratnih informacija kako bi
se studentima omogućilo da dobiju više od jednog pokazatelja kojim se dokazuje kako su ostvarili planirane
ishode učenja.
Preporuka:
Vidi prethodnu preporuku.

5.4.

Studenti su naveli da uvijek postoji mogućnost razgovora s nastavnicima o dobivenoj ocjeni, posebno u sklopu
konzultacija. Naglasili su kako su nastavnici maksimalno fleksibilni i uvažavaju posebne potrebe koje imaju
studenti iz ranjivih skupina.
Preporuka:
Bilo bi važno da i određeni pravilnici reguliraju mogućnost da studenti razgovaraju s nastavnicima o dobivenoj
ocjeni. Nastavnici bi također trebali obrazložiti svoje ocjene te navesti preporuke kako student može ostvariti
bolji rezultat, tj. ispraviti uočene nedostatke.

Uključivanje studenata
Ovo je poglavlje usmjereno na suradnju visokog učilišta sa studentima u upravljanju procesom učenja i nastave te u
oblikovanju i izvođenju studijskih programa. Posebnu pozornost treba dati jednakim prilikama za sve studente, posebno
onima za koje je ustanovljeno da pripadaju ranjivim skupinama.
Studenti su istaknuli da trenutačno ne postoji nikakav oblik uključivanja studenata u rad Veleučilišta jer je
Studentski zbor kao predstavničko tijelo studenata prestao djelovati početkom 2014. godine. Samim time ne
postoje više studentski predstavnici u ključnim tijelima Veleučilišta. Studenti smatraju kako ne sudjeluju u
procesu oblikovanja studijskih programa. No, istaknuli su kako je Studentski zbor dok je postojao imao vrlo
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uspješnu suradnju s Upravom Veleučilišta i studentski predstavnici bili su zastupljeni u svim tijelima važnima
za rad Veleučilišta. Studenti smatraju da je Uprava ostala i dalje otvorena za suradnju sa studentima na
individualnoj razini te uglavnom nastoji izaći u susret individualnim studentskim potrebama.
Studenti smatraju kako su i studenti sami, ali i Uprava Veleučilišta, krivi što se nisu organizirali novi izbori
studenata u Studentski zbor u 2014. godini jer je time značajno narušena kvaliteta rada Veleučilišta (posebno
standard kvalitete koji se odnosi na participaciju studenata u radu Veleučilišta). Studenti ističu pasivnost
kao opću karakteristiku najvećeg broja studenata. Uglavnom se mire sa zatečenim stanjem, uglavnom nisu
buntovni, čak i kad postoje okolnosti koje negativno utječu na njihovo studiranje.
Preporuka:
Redovito provoditi evaluaciju institucionalnih politika, procedura i praksi koje omogućuju uključivanje
studenata u sve ključne aspekte rada Sveučilišta. Na temelju prikupljenih podatka, ustanovljenih potreba
i analiza usmjeriti daljnje aktivnosti namijenjene uključivanju studenata. Omogućiti studentima pristup
informacijama, izobrazbi i resursima koji će ih potaknuti na uključivanje, samoorganiziranje i efektivno
izvršavanje preuzetih obveza. Pružiti studentima različite poticaje kako bi ih se ohrabrilo na korištenje dostupnih
mogućnosti za aktivno uključivanje (nagrade, priznanja, besplatan pristup određenim resursima, financiranje
studentskih projekata, uključivanje u različite projekte EU-a i dr.). Pomoći studentima da razumiju na koje je
načine omogućeno njihovo uključivanje u organizacijske procese te da razumiju kako se koristi njihov doprinos
za unapređivanje rada Sveučilišta.
6.2.

Studenti su istaknuli da redovito među studentima postoje ranjive skupine studenata, a posebno su istaknuli
one sa zdravstvenim teškoćama. Njihov je dojam kako nastavnici redovito izlaze u susret potrebama studenata iz
ranjivih skupina, no nisu primijetili da postoji bilo kakva sustavna institucionalna politika koja bi im omogućila
ispunjavanje njihovih posebnih potreba. Naglasili su da je veliki nedostatak Veleučilišta nepostojanje prilaza
ili rampe za studente s invaliditetom.
Preporuka:
Nepostojanje formalnih dokumenata, mehanizama i procedura za jačanje politike pravednosti, kao i formalnih
procedura za evaluaciju provedbe ciljeva i pripadajućih aktivnosti, onemogućuje argumentirani uvid u stvarno
stanje pravednosti koji bi se temeljio na podacima i analizama. Bez postojanja formalnih institucionalnih
praksi prijeti opasnost da potrebe ranjivih skupina neće biti prepoznate te da njihova prava neće biti ostvarena.
Predlažemo da Veleučilište razmotri donošenje zasebne politike pravednosti i socijalne uključenosti i zasebnog
dokumenta koji bi definirao ulogu pravednosti te objedinio sve mehanizme kojima Veleučilište jača ove
procese. Omogućiti čim prije pristup Veleučilištu za studente s invaliditetom.

6.3.

Studenti smatraju da se trenutačno ne provode studentske ankete (u 2014. godini) ili se pak ne provode
redovito. Prije 2014. godine studentske su se ankete redovito provodile. Studenti ističu da nisu imali uvid u to
kako su se koristile studentske ankete za povećanje kvalitete rada visokog učilišta.

3. poglavlje

Preporuka:
Jedan od strateških ciljeva Strategije ističe važnost aktivnosti „kontinuiranog ocjenjivanja nastavnika putem
studentske ankete“. Budući da postoji nepodudarnost između cilja vezanog uz studentsku anketu navedenog
u Strategiji i problema u praksi s provođenjem studentskih anketa u 2014. godini, preporučujemo Veleučilištu
da usustavi pravila i aktivnosti u vezi s provođenjem studenskih anketa i o tome obavijesti sve studente i
nastavnike.
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6.4.

Potiče se suradnja između vršnjaka/kolega u procesu učenja i poučavanja. Kao što je ranije opisano pod
točkom 4.3., nastavnici potiču studente na timski rad kroz proces poučavanja (zajednički seminarski radovi,
zajednički istraživački zadaci, timske vježbe u laboratorijima i dr.). Studenti naglašavaju kako i sami studenti
kontinuirano razmjenjuju informacije usmeno i e-poštom o nastavnom procesu, obvezama, razmjenjuju
literaturu i sl. Studenti su istaknuli konzultacije koje izvode studenti studentima kao dobar primjer iz prakse za
međusobno potpomaganje u svladavanju nastavnih obveza. Istaknuli su kako im je žao da se ta aktivnost nije
nastavila nakon što je prestao djelovati Studentski zbor, koji je do tada organizirao ovu aktivnost.
Studenti su spomenuli i da postoje vrlo različite dobne skupine studenata (od onih mlađih koji nastavljaju
studij odmah nakon završetka srednje škole do starijih studenata koji većinom rade i imaju svoju obitelj) to također uzrokuje manju interakciju među pojedinim dobnim skupinama studentima pa se time smanjuje
mogućnost međusobne pomoći.
Preporuka:
Preporučuje se da stručne službe prikupe više podataka o projektima poput studenta mentora i njihova utjecaja
na unapređivanje pravednosti i socijalne uključenosti. Na temelju podataka i pripadajućih analiza Veleučilište
bi moglo donijeti utemeljene odluke o potpori ili nastavku sličnih projekata kako bi se kontinuirano poticala
suradnja među studentima.

6.5.

Studenti su više puta kao veliku prednost naglasili pristupačnost nastavnika (svim komunikacijskim
sredstvima), njihovu spremnost da za individualne probleme pronađu individualna rješenja, otvorenost
i raspoloživost za konzultacije i mentorski rad. Smatraju kako je razlog tomu i veličina institucije koja ima
relativno mali broj studenata.
Preporuka:
Pohvalno je što Veleučilište omogućuje i potiče blisku suradnju između studenata i nastavnika. Predlažemo da
se taj potencijal iskoristi za pokretanje projekta nastavnik mentor koji bi onda u formalnom smislu osigurao
mentorsku podršku na početnim godinama studija, što je posebno važno zbog akademske socijalizacije
studenata. Na višim se godinama intenzitet mentorske podrške može smanjivati.

Uključivanje zaposlenika
U ovom se poglavlju razmatra kako visoko učilište omogućuje i ohrabruje zaposlenike svih sastavnica, studentskih službi i
drugih na ugradnju pravednosti i socijalne uključenosti u rad visokog učilišta.
Ne postoji sustavan pristup koji bi osigurao da nastavnici ugrađuju pravednost i socijalnu uključenost u
planiranje, oblikovanje te izvođenje studijskih programa. No, uočljivo je da je većina nastavnika osjetljiva na
probleme studenata iz ranjivih skupina ako se problemi pojave te da gotovo uvijek izlaze u susret potrebama tih
studenata kroz prilagodbe u izvođenju studijskih programa. Ako sami ne mogu pronaći rješenje, konzultiraju se
s ostalim nastavnicima, administrativnim osobljem ili Upravom.
Preporuka:
Preporuka je Stručnog povjerenstva da se definiraju planovi za stručno usavršavanje nastavnika i drugih
zaposlenika za pitanja pravednosti i socijalne uključenosti. Nastavnici bi trebali imati kontinuirani pristup
informacijama, savjetima i poduci kako bi oblikovali inkluzivan kurikulum.
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Valja razmisliti o obvezatnosti pohađanja programa stručnog usavršavanja za sve zaposlenike. Studijski
programi trebaju se kontinuirano evaluirati kako bi se utvrdio i spriječio mogući štetan učinak na određene
skupine studenata.
7.2.

Ne postoji institucionalna politika zahvaljujući kojoj bi zaposlenici (nastavno i administrativno osoblje) sa
specifičnom ekspertizom u području pravednosti i socijalne uključenosti promovirali, poticali i savjetovali
druge zaposlenike o ugrađivanju pravednosti i socijalne uključenosti u rad visokog učilišta. Ne prate se
i ne evaluiraju individualna postignuća zaposlenika (nastavno i administrativno osoblje) i njihov učinak na
promicanje pravednosti i socijalne uključenosti na visokom učilištu.
Na pitanje postoje li institucionalne nagrade, priznanja i napredovanja koji prepoznaju doprinos zaposlenika
(nastavno i administrativno osoblje) u jačanju pravednosti i socijalne uključenosti na visokom učilištu,
nastavnici su odgovorili da postoje samo oni kojima se potiče izvrsnost nastavnika i razvoj znanstvene
djelatnosti. Kao primjer naveli su nagradu „Srebrno pero“ kojom se potiče objavljivanje znanstvenih radova.
Istaknuli su da Veleučilište potiče i upisivanje i završavanje doktorata zaposlenika.
Preporuka:
Veleučilištu se preporučuje uvođenje sustava praćenja i evaluiranja individualnih postignuća zaposlenika
(nastavnog i administrativnog osoblja) i njihova učinka na promicanje pravednosti i socijalne uključenosti.
Uvođenjem institucionalnih nagrada, priznanja i promaknuća koji prepoznaju doprinos zaposlenika (nastavno
i administrativno osoblje) u jačanju pravednosti i socijalne uključenosti moglo bi se motivirati zaposlenike na
veću proaktivnost te time jačati kulturu kvalitete koja prepoznaje važnost pravednosti i socijalne uključenosti.

Resursi za učenje, prostor i okolina
U ovom se poglavlju razmatraju resursi i prostor za učenje i nastavu te fizička okolina u kojoj se odvijaju učenje i nastava
kako bi se osiguralo da poštuju pravednost i socijalnu uključenost.
8.1.

Raspored/satnica dovoljno je fleksibilan i uzima u obzir studentske obveze i odgovornosti. Veleučilište
ima veliki broj vanjskih suradnika te nastoji uskladiti njihovu satnicu sa satnicom stalnih zaposlenika te
sa studentima. Na pojedinim studijskim programima organizira se intenzivna nastava u nekoliko blokova
(„turnusa„; u trajanju od primjerice tjedan dana) tijekom akademske godine. Izvanredni se studiji održavaju
uglavnom poslijepodne jer je većina tih studenata zaposlena. Ako nekim nastavnicima nedostaje sati za
ispunjavanje nastavnog plana na kraju semestra i ako žele povećati prolaznost na svojim kolegijima, postoje
primjeri održavanja nastave vikendom, koja je izborna za studente.
Preporuka:
Pohvalno je što Sveučilište nastoji raspored/satnicu učiniti dovoljno fleksibilnim i što uzima u obzir mnogostruke
studentske obveze. Budući da za izvanredne studente vrijede ista pravila i obveze kao za redovite, važno
je da Veleučilište ponovno ispita pravne i druge mehanizme kojima bi moglo pokrenuti studijske programe
prilagođene potrebama izvanrednih studenata (produljiti vrijeme studiranja i ispunjavanja studijskih obveza u
odnosu na redovite studente i dr.).

3. poglavlje

8.2.
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Nastavnici se uglavnom individualno dogovaraju sa studentima i opravdavaju nedolazak na nastavu onima koji
imaju otežavajuće okolnosti (trudne studentice, studenti roditelji, studenti sa zdravstvenim poteškoćama,
studenti koji rade i dr.).

Izvještaji o stanju pravednosti i socijalne uključenosti na Sveučilištu u Rijeci, Sveučilištu u Zadru i Veleučilištu „Marko Marulić“ u Kninu
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Preporuka:
Vidi prethodnu preporuku.
8.3.

U podrumu zgrade Veleučilišta nalazi se Narodna knjižnica s kojom Veleučilište ima ugovor i kojom se mogu
koristiti svi studenti bez naplate članarine. Veleučilište nastoji osigurati da knjižnica raspolaže literaturom
koja je potrebna za nastavu i za polaganje ispita. U slučaju da knjižnica ne raspolaže potrebnom literaturom,
studenti mogu naručiti knjigu i knjižnica će pomoću sustava međuknjižnične suradnje posuditi knjigu od neke
druge narodne knjižnice u Hrvatskoj. U sklopu novog studentskog doma planira se novi veći prostor za Narodnu
knjižnicu koja će vjerojatno raspolagati i s većim knjižnim fondom. Studenti su pak izrazili nezadovoljstvo
opremljenošću knjižnice jer smatraju da ima premalo dostupne obvezne literature. Dodatni resurs za učenje
koji su istaknuli zaposlenici jest infokabinet s pristupom internetu koji je dostupan svim studentima tijekom
radnog vremena Veleučilišta.
Preporuka:
Omogućiti da knjižnica raspolaže obveznom literaturom te osigurati da ima dovoljan broj primjeraka obvezne literature.

8.4.

Sustavom Moodle e-learning nastavnici osiguravaju dostupnost Power Point prezentacija, popisa literature,
e-udžbenika, skripata, informacija o praktikumima, nastavnih planova, primjeraka ispita i sl. za sve studente.
Navedeni sustav odgovara stalnim tehnološkim promjenama, zahtjevima programa i kolegija, studentskim
pravima i nastavnim metodama. Osim usmenih konzultacija, nastavnici su dostupni e-poštom i mobitelom.
Veleučilište se koristi i videokonferencijskom vezom za organiziranje različitih skupova.
Zaposlenici su naglasili da Veleučilište sustavno brine o opremljenosti cjelokupnog Veleučilišta suvremenom
tehnologijom. Naglasili su jako dobru opremljenost laboratorija suvremenom opremom. Uprava i nastavnici
sudjeluju u različitim projektima EU-a kojima financiraju nabavku opreme.
Preporuka:
Nastaviti s nastojanjima da se osigura što je moguće više resursa za učenje u elektroničkom formatu. Pohvalno
je što Veleučilište sustavno vodi računa o tome da informacijsko-tehnološki sustavi budu potpuno dostupni
i da odgovaraju stalnim tehnološkim promjenama, zahtjevima programa i kolegija, studentskim pravima i
nastavnim metodama.
Studentski dom je u izgradnji i trebao bi biti otvoren sljedeće akademske godine. Zbog toga studenti koji
imaju prebivalište izvan Knina unajmljuju stanove u Kninu ili putuju. Studentska prehrana subvencionirana je i
dostupna u obližnjem restoranu s kojim Veleučilište ima ugovor.
Pri izgradnji novog studentskog doma primjenjuju se svi pozitivni zakonski propisi koji osiguravaju prostornu
dostupnost za osobe s invaliditetom. Nažalost, osnovna zgrada Veleučilišta u kojoj se izvodi nastava nema
osiguranu dostupnost za osobe s invaliditetom. Uprava naglašava kako postoje planovi da se osigura pokretna
rampa za osobe s invaliditetom u toj zgradi. Ako bi se pojavila potreba pristupa toj zgradi za pojedine studente
prije nego što se instalira pokretna rampa, predstavnici Uprave naglašavaju da bi se zasigurno pronašlo
adekvatno rješenje (smatraju kako trenutačno takva potreba ne postoji među studentima).
Preporuka:
Važno je osigurati da su lokacije za učenje i nastavu dostupne svim studentima. Zbog toga je važno čim prije
omogućiti pristup i kretanje po zgradi Veleučilišta za studente s invaliditetom, neovisno o činjenici što na
Veleučilištu trenutačno nema studenata s invaliditetom.
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8.5.
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8.6.

Koristi se metoda poučavanja na daljinu unutar nekih kolegija, no ne postoje cijeli studijski programi ili kolegiji
koji bi se izvodili na daljinu. Ovaj aspekt poučavanja važan je za studente koji imaju problem u redovitom
pohađanju nastave (studenti putnici, studenti koji rade i dr.).
Preporuka:
Razmisliti o uvođenju cjelokupnog (ili dijela) studijskog programa na daljinu.

8.7.

Veleučilište ima veći broj potpisanih ugovora o suradnji s obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
(OPG), gradskim i županijskim tijelima za obavljanje stručne prakse za studente Veleučilišta. Studenti su,
međutim, naglasili kako nisu zadovoljni dostupnošću kvalitetnih stručnih praksi. Navode kako uglavnom
nemaju mogućnost steći praktična znanja i vještine na stručnoj praksi jer poslodavci nemaju za njih vremena,
nemaju pravog mentora na praksi te se sve uglavnom svodi na ispunjavanje forme (izdavanja potpisa i pečata
za pohađanu stručnu praksu) bez pravog sadržaja. Studenti bi htjeli vidjeti veću predanost Veleučilišta u
iznalaženju kvalitetnih stručnih praksi zahvaljujući kojima bi oni kao studenti stručnih studija doista dobili
priliku i steći stručna znanja.
Preporuka:
Budući da Veleučilište provodi programe stručnih studija za koje je važna praktična primjenjivost znanja i
vještina na tržištu rada, važno bi bilo da Veleučilište pomogne studentima u osiguravanju kvalitetnih stručnih
praksi, primarno unutar matične županije ili šire. Strukturirati studijske programe na način koji će omogućiti
provjeru i evaluiranje stečenih znanja i vještina tijekom obavljanja prakse. Preporučujemo da se studente
potiče na korištenje programa Erasmus stručnih praksi.

8.8.

Svaki nastavnik na početku semestra prijavi potrebu za terenskom nastavom nakon čega Veleučilište radi
raspored održavanja terenske nastave vodeći računa o tome da ne bude preklapanja te da svi studenti
mogu prisustvovati nastavi. Terenska nastava odvija se diljem Hrvatske i Veleučilište ulaže znatne resurse
u organiziranje terenske nastave i brine da su troškovi obavljanja terenske nastave unutar financijskih
mogućnosti studenata. Veleučilište provodi stručne studije za koje je važna praktična primjenjivost stečenih
znanja i vještina pa je terenska nastava za njih tim važnija. Veleučilište plaća svim studentima putne troškove
terenske nastave i participira u troškovima hrane tijekom pohađanja terenske nastave.

3. poglavlje

Preporuka:
Nastaviti osiguravati potrebne financijske i druge resurse za provođenje terenske nastave kako bi se ona
zadržala dostupnom svim skupinama studenata.
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Edicija E-Quality, serija publikacija o unapređivanju kvalitete te jačanju pravednosti i socijalne uključenosti u visokom
obrazovanju, sastoji se od sljedećih pojedinačnih publikacija:
Doolan, K., Košutić, I. i Barada, V. (2015). Institucijski poticaji i prepreke za uspjeh u studiju: perspektiva studenata/ica
(Izvješće o nalazima istraživanja). Zagreb: Institut za razvoj obrazovanja.

Izvještaj o provedenom istraživanju pomoću kojega su identificirane institucijske prepreke i poticaji uspjeha u
studiju za ranjive skupine studenata.
Šćukanec, N. (2015). Izvještaji o stanju pravednosti i socijalne uključenosti na Sveučilištu u Rijeci, Sveučilištu u Zadru
i Veleučilištu „Marko Marulić“ u Kninu (Nalazi i preporuke projekta E-Quality). Zagreb: Institut za razvoj obrazovanja.

Izvještaji o vanjskom vrednovanju visokih učilišta koji procjenjuju poštivanje pravednosti i socijalne
uključenosti u upravljanju visokim učilištima, u oblikovanju i izvođenju studijskih programa te u vrednovanju
postignuća studenata i zaposlenika.
Šćukanec, N. (2015). Smjernice za jačanje pravednosti i socijalne uključenosti na visokim učilištima (Smjernice za visoka
učilišta u Hrvatskoj). Zagreb: Institut za razvoj obrazovanja.

Prikaz strukture i upotrebe alata pomoću kojega visoka učilišta mogu kontinuirano unapređivati pravednost i
socijalnu uključenost.
Thomas, L. (2015). Oznaka kvalitete za unapređivanje pravednosti i socijalne uključenosti u visokom obrazovanju u Hrvatskoj (Preporuke i pregled međunarodne dobre prakse). Zagreb: Institut za razvoj obrazovanja.

Prijedlog uvođenja inovativnog mehanizma za osnaživanje i nagrađivanje visokih učilišta koja unapređuju
pravednost i socijalnu uključenost.
Šćukanec, N. (2015). Kako jačati pravednost i socijalnu uključenost na visokim učilištima? (Glavni nalazi i preporuke
projekta E-Quality). Zagreb: Institut za razvoj obrazovanja.

Sažetak ključnih aktivnosti projekta E-Quality i preporuke za obrazovnu politiku.
Šćukanec, N., Doolan, K., Thomas, L., Košutić, I. i Barada, V. (2015). Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju kroz
jačanje pravednosti i socijalne uključenosti (Pregled rezultata projekta E-Quality). Zagreb: Institut za razvoj obrazovanja.

Završna publikacija projekta E-Quality s pregledom ostvarenih rezultata.
Iscrpnije informacije o projektu E-Quality, kao i elektroničke verzije spomenutih publikacija, dostupne su za preuzimanje na internetskoj stranici projekta www.ipa-equality.eu ili na internetskoj stranici IRO-a, www.iro.hr, a mogu se
dobiti i na zahtjev preko e-adrese iro@iro.hr.
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