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UVOD 

 

Izvješće o reakreditaciji Odjela za studij na talijanskom jeziku, Odjela za humanističke znanosti 

i Odjela za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli napisalo je Stručno 

povjerenstvo koje je imenovala Agencija za znanost i visoko obrazovanje, a na temelju 

Samoanalize, popratne dokumentacije i posjeta odjelima. 

 

Reakreditacija je postupak koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), 

državna agencija uvrštena u EQAR (European Quality Assurance Register for Higher 

Education) i punopravna članica ENQA-e (European Association for Quality Assurance in 

Higher Education), a koji se u skladu sa Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom 

obrazovanju provodi svakih pet godina na svim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj. 

 

Stručno povjerenstvo imenuje Akreditacijski savjet, neovisno tijelo Agencije, kako bi provelo 

neovisno stručno vrednovanje visokog učilišta i studijskih programa koje izvodi. 

 

Izvješće sadrži: 

 kratku analizu prednosti i nedostataka odjela; 

 popis primjera dobre prakse uočenih na odjelima; 

 preporuke za unapređenja i prijedloge mjera koje treba provesti u predstojećem 

razdoblju (te provjeriti naknadnim praćenjem); 

 detaljnu analizu utemeljenu na standardima i kriterijima za reakreditaciju.   

 

Članovi Stručnog povjerenstva 

 

• Prof. dr. sc. Stefano Colangelo, Università di Bologna, Italija 

 

• Prof. dr. sc. Alan O'Leary, School of Modern Languages and Cultures, University of 

Leeds, Velika Britanija 

 

• Prof. dr. sc. Leo Rafolt, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu  
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• Prof. dr. sc. Assumpta Aneas Alvarez, Facultad de Pedagogia de la Universitat de 

Barcelona, Španjolska 

 

• Prof. dr. sc. Edeltraud Röbe, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Ludwigsburg 

University of Education, Njemačka 

 

• Dr. sc. Gordan Ravančić, viši znanstveni suradnik, Institut za povijest 

 

• Barbara Vuković, studentica, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu    

 

 

Podrška radu Stručnog povjerenstva  

 

• Frano Pavić, koordinator, Agencija za znanost i visoko obrazovanje 

• Vlatka Šušnjak Kuljiš, koordinatorica, Agencija za znanost i visoko obrazovanje 

• Goran Briški, prevoditelj, Agencija za znanost i visoko obrazovanje 

 

 

Tijekom posjeta Stručno je povjerenstvo održalo sastanke: 

 

• s upravom; 

• s voditeljem Odbora za kvalitetu Sveučilišta, suradnikom u Uredu za kvalitetu i 

voditeljima svih triju odbora za kvalitetu odjela; 

• s prorektoricom za nastavu i studente; 

• s prorektoricom za znanost i istraživanje; 

• s prorektorom za međunarodnu suradnju; 

• s voditeljima znanstvenih projekata; 

• s asistentima i znanstvenim novacima; 

• s nastavnicima u stalnome radnom odnosu; 
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• sa studentima; 

• s predstojnicima odsjeka i voditeljima katedri. 

 

Povjerenstvo je obišlo knjižnicu, informatičke kabinete, studentsku referadu i učionice Odjela 

za studij na talijanskom jeziku, Odjela za humanističke znanosti i Odjela za odgojne i obrazovne 

znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli te prisustvovalo nastavi tijekom koje je porazgovaralo 

s prisutnim studentima.  

 

Nakon provedene reakreditacije, Akreditacijski savjet donosi mišljenje na temelju Izvješća, 

ocjene kvalitete Fakulteta i Izvješća o ispunjavanju kvantitativnih kriterija iz informacijskog 

sustava Agencije, koje podnosi koordinator Agencije. 

Nakon donošenja mišljenja Akreditacijskog savjeta, AZVO izdaje akreditacijsku preporuku 

kojom preporučuje ministru odgovornom za područje znanosti i visokog obrazovanja: 

1. izdavanje potvrde o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti odnosno dijela djelatnosti, 

ako je akreditacijska preporuka pozitivna;  

2. uskratu dopusnice za obavljanje djelatnosti odnosno dijela djelatnosti, ako je akreditacijska 

preporuka negativna; 

3. izdavanje pisma očekivanja s rokom uklanjanja nedostataka do tri godine. Pismo 

očekivanja može uključivati i zabranu upisa studenata na određeni rok. 

Akreditacijska preporuka koja se upućuje ministru sadrži i ocjenu kvalitete visokog učilišta s 

preporukama za poboljšanje i unapređenje kvalitete. 
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KRATAK OPIS VREDNOVANOGA VISOKOG UČILIŠTA 

 

 

NAZIV VISOKOG UČILIŠTA: Odjel za studij na talijanskom jeziku, Odjel za humanističke 

znanosti i Odjel za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 

ADRESA: I. Matetića Ronjgova 1, Pula 

REKTOR: prof. dr. sc. Alfio Barbieri 

Pročelnica Odjela za studij na talijanskom jeziku: prof. dr. sc. Rita Scotti Jurić 

Pročelnica Odjela za humanističke znanosti: dr. sc. Valnea Delbianco, izv. prof. 

Pročelnik Odjela za odgojne i obrazovne znanosti: prof. dr. sc. Fulvio Šuran 

 

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA  

Odjel za studij na talijanskom jeziku: pročelnik Odjela, voditelji katedri 

Odjel za humanističke znanosti: pročelnik Odjela, predstojnici odsjeka, voditelji katedri 

Odjel za odgojne i obrazovne znanosti: pročelnik Odjela, voditelji katedri 

 

POPIS STUDIJSKIH PROGRAMA 

Odjel za studij na talijanskom jeziku 

 Preddiplomski sveučilišni studijski program Talijanski jezik i književnost 

 Diplomski sveučilišni studijski program Talijanski jezik i književnost 

 Poslijediplomski specijalistički studijski program Prevođenje u okviru hrvatsko-talijanske 

dvojezičnosti 
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Odjel za humanističke znanosti 

Preddiplomski sveučilišni studijski programi Hrvatski jezik i književnost, Povijest i Talijanski 

jezik i književnost (dvopredmetni i jednopredmetni studiji) 

Preddiplomski sveučilišni studijski program Latinski jezik i rimska književnost (samo 

dvopredmetni studij) 

Diplomski sveučilišni studijski programi Hrvatski jezik i književnost, Povijest i Talijanski jezik 

i književnost (dvopredmetni i jednopredmetni studiji) 

 

Odjel za odgojne i obrazovne znanosti 

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studijski programi Učiteljski studij na 

hrvatskome jeziku i Učiteljski studij na talijanskome jeziku 

Stručni preddiplomski studijski programi Predškolski odgoj na hrvatskome jeziku i Predškolski 

odgoj na talijanskome jeziku 

 

BROJ STUDENATA (izvanredni/redovni/apsolventi) prema podacima iz Samoanalize 

Odjel za studij na talijanskom jeziku 

Redovni studenti: 31 

Izvanredni studenti: 0 

Apsolventi: 42 

 

Odjel za humanističke znanosti 

Redovni studenti: 253 

Izvanredni studenti: 0 

Apsolventi: 65 
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Odjel za odgojne i obrazovne znanosti 

Redovni studenti: 321 

Izvanredni studenti: 137 

Apsolventi: 150 

 

BROJ NASTAVNIKA (stalno zaposleni nastavnici, vanjski suradnici) prema podacima iz 

Samoanalize 

 

Odjel za studij na talijanskom jeziku 

Stalno zaposleni nastavnici: 5 

Asistenti: 5 

Znanstveni novaci: 3 

 

Odjel za humanističke znanosti 

Stalno zaposleni nastavnici: 26 (21 nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju i 5 nastavnika u 

nastavnom zvanju) 

Asistenti: 14 

Znanstveni novaci: 7 

 

Odjel za odgojne i obrazovne znanosti 

Stalno zaposleni nastavnici: 23 (10 nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i 13 nastavnika 

u nastavnom zvanju) 

Asistenti: 5 

Znanstveni novaci: 1 

 

 

BROJ ZNANSTVENIKA (doktora znanosti, znanstvenika izabranih u zvanje, redovnih) 

prema podacima iz Samoanalize 

 

Odjel za studij na talijanskom jeziku 

Znanstvenici: 5 
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Odjel za humanističke znanosti 

Znanstvenici: 21 

Odjel za odgojne i obrazovne znanosti 

Znanstvenici: 10 

 

UKUPNI PRORAČUN (u kunama) prema podacima iz Samoanalize 

 

Odjel za studij na talijanskom jeziku 

Ukupni proračun: 177 134,33 HRK (23.198.79 €) 

 

Odjel za humanističke znanosti 

Ukupni proračun: 808 380,88 HRK (105.871.37€) 

SREDSTVA MZOS-A (postotak): 87,5 % 

VLASTITI PRIHODI (postotak): 12,5 % 

 

Odjel za odgojne i obrazovne znanosti 

Ukupni proračun: 2 672 671,73 HRK (350.032.31€) 

SREDSTVA MZOS-A (postotak): 58 % 

VLASTITI PRIHODI (postotak): 42 % 
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KRATAK OPIS VISOKOG UČILIŠTA 

Odsjek za studij na talijanskom jeziku utemeljen je 1978. godine na Pedagoškoj akademiji u 

Puli, no prvi dvogodišnji studij Talijanski jezik i književnost osnovan je ak. god. 1961./1962., 

a ak. god. 1978./1979. taj je studij prerastao u četverogodišnji studij. Odsjek je kasnije postao 

dio Filozofskog fakulteta u Puli, koji je u to doba bio sastavnica Sveučilišta u Rijeci. Osnutkom 

Sveučilišta u Puli 2006. godine, Odsjek se pripojio Sveučilištu kao Odjel za studij na 

talijanskom jeziku.  

Slična je povijest i Odjela za humanističke znanosti (osnovana 1961. godine) i Odjela za 

odgojne i obrazovne znanosti (osnovana 1948. godine). Oba su odjela bila dio Pedagoške 

akademije u Puli, potom Filozofskog fakulteta u Puli, a 2006. godine postala su sastavnice 

Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 
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ZAKLJUČCI STRUČNOG POVJERENSTVA 

 

PREDNOSTI VISOKOG UČILIŠTA 

 

Prednosti su: 

1. kvalitetna politika uključivanja rezultata znanstveno-istraživačkog rada u studijske 

programe na razini izbornih kolegija, posebno na Odsjeku za povijest; 

2. integrativna struktura, koja omogućava brzu rotaciju nastavnog osoblja s jedne na drugu 

sastavnicu, za potrebe studijskih programa; 

3. veličina odjela, blizak odnos sa studentima i kolegijalna atmosfera nastavnog osoblja; 

4. dinamičan Odsjek za povijest; 

5. stručnost i razina akademske brige koja se posvećuje lokalnim, regionalnim, širim 

regionalnim i nacionalnim temama; 

6. potencijal „globalno-lokalnog“ razvoja kao dio policentrične mreže manjih sveučilišta; 

7. jedinstvenost dvojezičnosti i multikulturnosti u lokalnom kontekstu; 

8. atraktivnost prirodnog i kulturnog okružja; 

9. predanost i posvećenost nastavnog osoblja. 

 

NEDOSTACI VISOKOG UČILIŠTA 

 

Nedostaci su: 

1. veličina odjela, koja je i nedostatak i nedovoljno razrađena vizija razvoja; 

2. institucijska anomalija paralelnih programa talijanskog jezika i književnosti na Odjelu 

za humanističke znanosti i Odjelu za studij na talijanskom jeziku (treba razjasniti 

strukturu); 

3. kolizije u nastavnom planu i programu dvopredmetnih studija; 

4. slabo razvijena istraživačka kultura; 

5. postupci za osiguravanje kvalitete, koji nisu u potpunosti primijenjeni; 
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6. individualni (prije nego institucijski) otpor promjenama i usvajanju modela dobre prakse 

sličnih sveučilišta (vidljiv i u izrazito negativnu stavu pojedinih nastavnika prema 

reakreditaciji); 

7. međunarodna suradnja ostvarena samo sa susjednim zemljama; 

8. slabo razvijena strategija internacionalizacije; 

9. manjak komunikacije i transparentnosti u procesima odlučivanja, na koji imaju 

primjedbe neki nastavnici (posebno na jednome odsjeku); 

10. staromodan, „srednjoškolski“ pristup i odnos prema studentima na nekim odsjecima; 

11. partikularni interesi pojedinaca ili odjela, koji katkad nadjačaju interese studenata 

(primjer je preklapanje programa talijanskog jezika); 

12. neodgovarajuća infrastruktura i kašnjenja s osiguravanjem nužnog prostora; 

13. nedostatak suradnje, raspodjele odgovornosti i kolegijalnosti ponegdje u nastavnoj i 

istraživačkoj kulturi; 

14. nacionalna regulativa o zapošljavanju i financiranju, koja ograničava autonomiju i 

mogućnost djelovanja. 

 

 

PRIMJERI DOBRE PRAKSE 

 

Primjeri su dobre prakse: 

1. uključenost studenata u znanstveno-istraživački rad i objavljivanje (kao i uvijek u 

ovakvim slučajevima, treba osigurati etički ispravan pristup njihove uključenosti); 

2. uključenost u razvoj istarske regije; 

3. razvoj lokalnih i regionalnih kulturnih interesa, povezan posebno sa studijima 

talijanskog i povijesti; 

4. pažnja posvećena jezičnoj manjini (talijanska manjina); 

5. rani početak stjecanja praktičnih iskustava studenata i praćenje stručne prakse na Odjelu 

za odgojne i obrazovne znanosti; 

6. korištenje autobiografskih elemenata u opisivanju prijelaza iz učenika u nastavnika na 

Odjelu za odgojne i obrazovne znanosti; 
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7. percepcija učenika i interpretacija njihova ponašanja u svjetlu teorijskih pristupa (Odjel 

za odgojne i obrazovne znanosti); 

8. pokretanje novih izbornih predmeta na temelju povratnih informacija studenata;  

9. različiti načini obavještavanja javnosti o aktivnostima Sveučilišta; 

10. njegovanje dobrih odnosa s bivšim studentima (Odjel za studij na talijanskom jeziku). 
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PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE KVALITETE 

 

1. Upravljanje visokim učilištem i osiguravanje kvalitete 

 

• Uvesti planiranje i strateški pristup osiguravanju kvalitete. 

• Osigurati kvalitetnu komunikaciju na svim razinama Sveučilišta, od uprave prema nastavnom 

osoblju i studentima i obratno. 

 

2. Studijski programi 

 

• Pokušati izbjeći kolizije u rasporedu dvopredmetnih programa. 

• Aktivno uključiti jedinice za osiguravanje kvalitete u oblikovanje novih nastavnih planova i 

programa. 

• Ujednačiti ECTS bodove na svim razinama, posebno preddiplomskim programima, kako bi 

se olakšala i potaknula unutarnja mobilnost studenata. 

• U programe više uključiti znanstveno-istraživačke aktivnosti (pozitivna je iznimka Odsjek za 

povijest). 

• Racionalizirati broj kolegija kako bi se preklapanja kolegija i kurikula svela na što manju 

mjeru. 

• Povećati stupanj interdisciplinarnosti u programima (pozitivni su primjeri Talijanski jezik i 

književnost i Povijest). 

• Poticati unutarnju i vanjsku mobilnost (na razini cijeloga Sveučilišta). 

• Poticati pokretanje diplomskog studija latinskog jezika i rimske književnosti. 

• Poticati profiliranje "globalnih" i transkulturnih interesa u stvaranju novoga 

interdisciplinarnog diplomskog studijskog programa i kolegija. 

• Povećati broj izbornih kolegija u nekim područjima (hrvatski studiji i moderna povijest). 
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3. Studenti 

 

• Poboljšati komunikaciju nastavnika i studenata (u pogledu mogućnosti žalbenog postupka). 

• Izraditi strateški plan poboljšanja mentorstva i drugih oblika potpore studentima. 

 

4. Nastavnici 

 

  Nastaviti s pozitivnim razvojem završne godine studija na svim odjelima. 

  Primijeniti učinkovitu politiku rasta utemeljenu na transparentnosti i jasnoj komunikaciji, 

uključivanjem svih institucijskih tijela. 

  Ustrajati u pozitivnim nastojanjima i razvoju i koristiti primjere dobre prakse sa sličnih 

institucija. 

  Dužnost prorektora za znanost i istraživanje trebala bi biti i provedba cjelovita programa koji 

bi znanstvenom osoblju omogućio stjecanje specifičnih vještina i znanja o istraživačkim 

metodama i teorijama i kojim bi se prije svega stvorila i poticala "istraživačka kultura" na 

Sveučilištu. Istraživački dan (barem jednom godišnje) i redoviti sastanci nužni su za stvaranje 

i poticanje zajedničkoga istraživačkog duha unutar Sveučilišta, kao temelja za 

interdisciplinarnost i internacionalizaciju. 

  Ključno je osigurati zadovoljstvo djelatnika radnim opterećenjem (gdje je moguće) i poticati 

njihovu angažiranost. Treba definirati procedure koje bi omogućile određenu prilagodljivost 

u raspodjeli radnog opterećenja, ako je to potrebno i ako je moguće (primjerice, za potrebe 

završavanja projekta, disertacije itd.). 

 

5. Znanstvena i stručna djelatnost 

 

• Uspostaviti dosljedniji pristup planiranju i praćenju istraživačkih aktivnosti na svakome 

odjelu i odsjeku. 
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• Pokazatelji uspješnosti trebali bi biti jasno navedeni i primijenjeni tijekom cijelog razdoblja 

petogodišnjega strateškog plana. 

• Trebalo bi osigurati aktivniji pristup objavljivanju radova svih odjela i odsjeka. 

• Radi postizanja većega međunarodnog ugleda odjela i pojedinih istraživača, znanstveno-

nastavno osoblje trebalo bi poticati na objavljivanje na engleskom i drugim stranim jezicima, 

za što bi se trebala osigurati odgovarajuća sredstva za prevođenje. 

• Poticati objavljivanje radova u međunarodnim časopisima s većim čimbenikom odjeka. 

• Razviti i jasnije odrediti aktivnosti prijenosa i razmjene znanja. 

 

6. Međunarodna suradnja i mobilnost 

 

• Razviti i primijeniti institucijsku strategiju internacionalizacije. 

• Poticati čvrsto usmjeren pristup ciljanim međunarodnim programima i projektima. Odrediti i 

slijediti korake za priključivanje konkretnim programima. 

• Uspostaviti veze sa strukturiranim istraživačkim organizacijama (primjerice, Utrechtska 

mreža). 

Uspostaviti višejezičnost kao teorijski temelj, kako bi se povećalo zanimanje inozemnih 

akademskih institucija (primjerice iz Kanade, SAD-a ili Japana) koje stavljaju sve veći 

naglasak na tu temu kao područje od značajna znanstvenog interesa. 

 

 

7. Resursi, stručne službe, prostor, oprema i financije 

 

• Ubrzati aktivnosti povezane s otvaranjem novog kampusa i obnovom postojeće zgrade. 

• Provesti politiku e-knjižnice na svim sastavnicama Sveučilišta. 

• Poticati digitalizaciju resursa za učenje. 

• Poboljšati informatičku infrastrukturu i zaposliti još informatičkog osoblja. 

• Usvojiti promišljenu politiku unapređivanja sadržaja službenih mrežnih stranica, uključujući 

i prijevod sadržaja na engleski jezik. Tu politiku povezati s ciljem jačanja uloge studenata i 

općenitim poboljšanjem komunikacije te politikom internacionalizacije.  
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DETALJNA ANALIZA NA TEMELJU KRITERIJA ZA REAKREDITACIJU 

 

1. Upravljanje visokim učilištem i osiguravanje kvalitete 

1.1  

Razvijen je strateški plan s popisom aktivnosti, rokovima za izvršenje, odgovornim osobama i 

mehanizmima praćenja (prema podacima iz Samoanalize Odjela za odgojne i obrazovne 

znanosti, str. 17 i Samoanalize Odjela za humanističke znanosti, str. 22). Odjel za studij na 

talijanskom jeziku i Odjel za odgojne i obrazovne znanosti navode primjere suradnje s 

dionicima (poduzećima, lokalnom samoupravom, turističkim subjektima, školama) u 

osmišljavanju studijskih programa. Međutim, Povjerenstvu nisu predočeni pokazatelji 

ostvarenja te suradnje. 

 

1.2.  

Tri su odjela dostavila svoje organigrame. Međutim, postoje određene dvojbe o učinkovitosti 

organizacijske strukture. Riječ je o manjim organizacijskim jedinicama koje imaju ograničen 

broj odgovarajuće kvalificiranih i stalno zaposlenih nastavnika, zbog čega dolazi do fenomena 

multifunkcionalnosti (svaki nastavnik ima po nekoliko funkcija). Povjerenstvo je zamijetilo 

slabu koordiniranost i određenu izoliranost triju odjela koji dijele zgradu, resurse i strukture. 

 

1.3.   

Rektor je iznio svoju viziju Sveučilišta u Puli. Iz Samoanalize triju odjela vidljiva je međusobna 

povezanost strateških ciljeva sastavnica i Sveučilišta. Istaknuta je želja za očuvanjem istarske 

kulture te otvaranjem Sveučilišta svijetu (nove aktivnosti i internacionalizacija Sveučilišta). 

 

1.4. 

Neki studijski programi idu u ovome smjeru, premda bi možda trebali osuvremeniti izvedbu i 

metodologije. U tome su smislu potrebne promjene u programu učiteljskog studija (dosad su 

uvedeni samo kolegiji „animator slobodnog vremena“ i informacijsko-komunikacijske 

tehnologije koje se mogu preklapati s kolegijima Fakulteta ekonomije i turizma). 
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Rektor je iznio plan razvoja zdravstvenih studija, no preporučljivo bi bilo razmotriti i programe 

iz područja psihopedagogije, interkulturne komunikacije ili društvenog obrazovanja  kako bi se 

Sveučilište više istaknulo svojom ponudom programa. 

Odjel za humanističke znanosti treba razmotriti program menadžmenta u kulturi ili kulturnog 

turizma, u suradnji s Fakultetom ekonomije i turizma. 

 

1.5.  

Na Sveučilištu u Puli uspostavljen je sustav osiguravanja kvalitete koji je strukturno povezan 

sa svim trima odjelima. Izrađeni su brojni dokumenti o sustavu, no Povjerenstvo je steklo dojam 

da postoji određeno nerazumijevanje značenja pojma „kvaliteta“. Tijekom sastanaka s 

Povjerenstvom, različiti su sugovornici pokazali različito shvaćanje toga pojma. Povjerenstvo 

je primijetilo i nedovoljnu predanost uprave u korištenju podataka prikupljenih sustavom 

osiguravanja kvalitete kao alata za zajednička poboljšanja. Po svemu sudeći, sustav funkcionira 

samo vertikalno, odozgo prema dolje (top-down). 

Podaci prikupljeni sustavom osiguravanja kvalitete ne prenose se ostalim dionicima 

(nastavnicima, pomoćnom i administrativnom osoblju, studentima) kao povratne informacije 

važne za razvoj odjela. Povjerenstvo je imalo prilike vidjeti podatke, ali ne i odgovarajuće 

analize podataka. 

 

1.6.  

Što se tiče poboljšanja kvalitete nastave, jedina navedena strategija koja sadrži konkretne 

aktivnosti, rokove, odgovorne osobe i mehanizme praćenja, studentska je anketa, koja nije 

najbolji pokazatelj. Tijekom razgovora spomenuto je praćenje rezultata studiranja, vrednovanje 

učenja i korištenje informatičkih usluga (Moodle), no ne postoji sustavan proces vrednovanja 

inovacija, obrazovanja i istraživanja o poučavanju (didaktika, nove tehnologije itd.). 

 

1.7.  

Što se tiče poboljšanja kvalitete istraživačkog rada, jedino strateško promišljanje s konkretnim 

aktivnostima, rokovima, odgovornim osobama i mehanizmima praćenja nalazi se u poticanju 

izrade i provedbe multidisciplinarnih programa i istraživanja. Na sva su tri odjela u programe 
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uključeni i nastava i istraživanje, s konkretnim ciljevima i osiguranim financijskim i 

materijalnim sredstvima. 

 

1.8.  

Tri samoanalize navode postojanje etičkog kodeksa, ali je njegova stvarna primjena upitna. 

Poteškoće u pristupu informacijama vrednovanja kvalitete i sukob oko studijskog programa 

Talijanski jezik Odjela za humanističke znanosti stvaraju određenu sumnju u potpunu 

transparentnost i etičku profesionalnost. 

 

2. Studijski programi 

 

2.1.  

Općenito uzevši, Sveučilište nije još u potpunosti primijenilo učinkovite postupke praćenja i 

unapređenja kvalitete studijskih programa. Povjerenstvo smatra da je to u početnoj fazi razvoja. 

Na svakoj od triju sastavnica postoji odbor za kvalitetu, a na rektoratu djeluje i sveučilišni 

Odbor za kvalitetu. Opći je dojam Povjerenstva da odbori nisu dobro usklađeni i među njima 

nema odgovarajuće komunikacije; Odbor za kvalitetu Sveučilišta pokušao je provesti neke 

postupke (primjerice povjerenstva, radionice, prezentacije, transparentni sustavi anketiranja i 

prikupljanje povratnih informacija o studentskim anketama) za samovrednovanje i poboljšanje 

svih razina kvalitete sveučilišnih sastavnica, no nažalost u tome još nije uspio (novi su članovi 

Odbora za kvalitetu izabrani tek nedavno). Predstavnik Odbora za kvalitetu Sveučilišta iskazao 

je nadu da će ubuduće komunikacija biti mnogo bolja. Postupci koji se koriste za praćenje 

razvoja, inovacija i poboljšanja na postojećim studijskim programima transparentni su i 

dostupni na mrežnim stranicama Odbora za kvalitetu Sveučilišta. U teoriji ti postupci uključuju 

studente i vanjske dionike iz privatnog i javnog sektora te organizacije civilnog društva. 

Preporučujemo uključivanje predstavnika tih dionika u unapređenje kvalitete na svim 

sastavnicama. 
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2.2. 

Uzevši u obzir društvene potrebe, možda treba promijeniti predložene upisne kvote. Postoji 

značajan problem zapošljivosti završenih studenata Odjela za humanističke znanosti, uzme li 

se u obzir da većina sveučilišta u RH (a pogotovo obližnje Sveučilište u Rijeci) izvodi slične 

programe. Odjel za studij na talijanskom jeziku i Odjel za odgojne i obrazovne znanosti 

održavaju izravan kontakt s bivšim studentima, između ostalog putem projekata za alumnije, i 

zadovoljavaju potrebe tržišta. Odsjek za povijest također je usklađen s tržišnim potrebama. S 

druge strane, odsjeci za kroatistiku, talijanistiku te klasičnu i romansku filologiju ne uzimaju 

dovoljno u obzir potrebe društva ni tržišta. 

 

2.3. 

Upisne su kvote usklađene s resursima potrebnim za kvalitetnu nastavu i analizama stopa 

prolaznosti. Na Odsjeku za kroatistiku, Odsjeku za talijanistiku, Odsjeku za povijest, Odsjeku 

za romansku i klasičnu filologiju te Odjelu za odgojne i obrazovne znanosti zadovoljni su 

upisnim kvotama i smatraju da su one usklađene s potrebama tržišta rada. Međutim, na Odjelu 

za studij na talijanskom jeziku smatraju da upisne kvote nisu odgovarajuće zbog konkurencije 

sa sličnim studijima na istome Sveučilištu (na Odjelu za humanističke znanosti) te sveučilištima 

u regiji (primjerice Sveučilištu u Rijeci). 

 

2.4. 

Definirani ishodi učenja jasno opisuju znanja i vještine koje će studenti imati nakon završetka 

studija; oni su određeni u suradnji s različitim pedagoškim odborima, u skladu s područjima 

društvenih i humanističkih znanosti. Neki nastavnici smatraju da mnogi od tih ishoda nisu u 

potpunosti usklađeni s područjem humanističkih i društvenih znanosti te da se na „vještine“ 

stavlja veći naglasak nego na „znanje“. 

 

2.5. 

Nastavnici na pojedinim studijskim programima osiguravaju da je provjera znanja studenata u 

skladu s utvrđenim ishodima učenja i razinom kvalifikacije te da se provjerava cijeli spektar 

znanja. Za praćenje su zadužene jedinice za osiguravanje kvalitete na odjelima, a praćenje se 
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osigurava i primjenom različitih istraživačkih strategija u kurikulu. Odsjek za povijest posebno 

je dobro organiziran u tome pogledu. 

 

2.6. 

Raspodjela ECTS bodova ne odražava realnu procjenu studentskog opterećenja. To se odnosi 

na sva tri odjela, a vidljivo je iz opisa programa i kolegija. Treba jasnije odrediti obvezatne i 

izborne znanstvene izvore i radove potrebne za svaki kolegij, kao i njihovu poveznicu sa 

studentskim obavezama. Vidljiva je određena nedosljednost na vertikalnoj razini, unutar 

programa pojedinih odjela i odsjeka, ali i na horizontalnoj razini, unutar istih semestara na 

različitim odjelima i odsjecima, što vjerojatno otežava, a možda i onemogućava horizontalnu 

mobilnost.  

 

2.7. 

Sadržaj i kvaliteta studijskih programa nisu uvijek usklađeni s međunarodno prihvaćenim 

standardima i ne temelje se uvijek na najnovijim znanstvenim spoznajama, kako u tematskom 

tako i u metodološkom smislu. To je posebice primjetno na programima Odsjeka za kroatistiku 

i Odsjeka za talijanistiku Odjela za humanističke znanosti. Primjetno je i da neki odsjeci 

(Odsjek za kroatistiku, Odsjek za romansku i klasičnu filologiju) ne uključuju dovoljno 

istraživačke aktivnosti u preddiplomske ili diplomske programe. Na tim odsjecima nije 

dovoljno razvijena ni aktivnost na istraživačkim projektima. S druge strane, Odsjek za povijest 

u potpunosti uključuje istraživački rad u svoj kurikul. 

 

2.8. 

Nastavnici odabiru odgovarajuće nastavne metode za ono što se poučava i za različite načine 

učenja i trude se poticati studente na samostalno učenje. Potiču studente na odlaske na 

studentske konferencije i sudjelovanje na konferencijama s mentorima te na objavljivanje 

radova, što je čak i nagrađivano ECTS bodovima. Preporučujemo da Odjel za odgojne i 

obrazovne znanosti promijeni, odnosno osuvremeni svoje metodologije. 
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2.9. 

Nastavnici i zaposlenici Sveučilišta stavili su na raspolaganje odgovarajuću količinu dodatnih 

sadržaja, uključujući elektroničke baze časopisa ili znanstvene literature i druge izvore koji 

pomažu u stjecanju znanja. Kao veliku prednost željeli bismo istaknuti pristup JSTOR-u i 

drugim bazama (SCOPUS). Studenti su na odgovarajući način obaviješteni o načinima 

korištenja tih baza podataka. 

 

2.10. 

U skladu s planiranim ishodima učenja, studenti mogu ponoviti i primijeniti naučeno u 

kontekstu praktične primjene, primjerice stručne prakse u različitim kulturnim institucijama 

(muzejima, knjižnicama, javnim medijima), poslovne suradnje s izdavačkim kućama, 

volonterskog rada i slično. Prednost je to što studenti za te aktivnosti stječu 4 ECTS boda. 

Odsjek za povijest može se istaknuti kao dobar primjer primjene i ostvarivanja ishoda učenja. 

 

Napomena 

Postoje dokazi o preklapanju strukture programa između Odjela za studij na talijanskom jeziku 

i Odsjeka za talijanistiku na Odjelu za humanističke znanosti. Njihovi preddiplomski i 

diplomski programi gotovo su istovjetni, a dio nastavnika predaje iste predmete (kolegije) na 

obama programima. Minimalne su razlike vidljive u ponuđenim izbornim predmetima te u 

redoslijedu kolegija u kurikulima dvaju programa. Primjerice, kolegij koji se na jednome 

programu izvodi na trećoj godini preddiplomskog studija, na drugom se programu izvodi na 

prvoj godini studija, na jednome je studiju on na popisu obvezatnih kolegija dok je na drugome 

izborni kolegij itd. Konačno, program Odsjeka za talijanistiku na Odjelu za humanističke 

znanosti nije akreditiran i inicijalno odobren kao neovisan program ili Sveučilište nije bilo u 

stanju predočiti Povjerenstvu odgovarajuću dopusnicu i dokumentaciju. Stoga možemo 

zaključiti da je program Odsjeka za talijanistiku na Odjelu za humanističke znanosti svjesno 

vrlo sličan, ako ne i istovjetan programu Odjela za studij na talijanskom jeziku. Moglo bi se 

reći da je posrijedi gotovo preslika s nekoliko različitih nastavnika (premda je većina nastavnika 

ista) te ponešto drukčijom misijom (prva se godina studija na programu Odjela za humanističke 

znanosti izvodi na hrvatskom jeziku). Povjerenstvo preporučuje da se dvije organizacijske 
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jedinice (Odjel i Odsjek) spoje, ali da se zadrži paralelna prva godina programa kako bi studenti 

mogli slušati kolegije na hrvatskome i talijanskome jeziku.  

 

3. Studenti 

 

3.1.  

Kompetencije kandidata koje se provjeravaju pri upisu na studij djelomično su usklađene sa 

zahtjevima i očekivanjima u budućoj karijeri studenata. Sveučilište djelomično analizira upisne 

kriterije, uzimajući u obzir akademski uspjeh studenata. 

Odjel za odgojne i obrazovne znanosti koristi motivacijski razgovor na upisu, što je prednost. 

Razgovor se sastoji od pitanja o motivaciji kandidata, zanimanju za studij, volonterskom radu, 

zanimanju za sport ili glazbu te srednjoškolskim ocjenama, a osim rezultata državne mature 

važno je i kakav je dojam kandidat ostavio na motivacijskom razgovoru. 

Preporuka za unapređenje: razviti strateški plan. 

 

3.2.  

Visoko učilište uglavnom pruža potporu studentima u njihovim izvannastavnim aktivnostima. 

Nekoliko je primjera dobre prakse. Odsjek za povijest omogućava studentima stjecanje 4 ECTS 

boda izvannastavnim aktivnostima, kao što je rad u arhivima, muzejima ili institutima. Postoji 

i odlična suradnja s podružnicom Međunarodne udruge studenata povijesti u Puli.  Odjel za 

studij na talijanskom jeziku organizira putovanja u Italiju, dramaturšku grupu i Tjedan 

talijanske kulture. Studenti Odjela za odgojne i obrazovne znanosti nisu posve zadovoljni 

mogućnostima izvannastavnih aktivnosti.  

 

3.3.   

Visoko učilište nudi i omogućava savjetovanja, mentorstva i resurse za stručno usmjeravanje 

kako bi osiguralo osobni i stručni razvoj svojih studenata. 

Primjer dobre prakse: nastavnici studentima omogućavaju sudjelovanje na konferencijama i rad 

u okviru suradnje s drugim sveučilištima. 

Nedostatak: nema strateškog plana za poboljšanje. 
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3.4.  

Načini i postupci provjere znanja uglavnom su uspostavljeni i objavljeni. Koriste se različite 

metode provjere znanja, uključujući i povratne informacije nastavnika radi poboljšanja znanja 

studenata, no studenti nemaju uvijek mogućnost žalbe na ocjene. 

Preporuke za unapređenje: poboljšati komunikaciju studenata i nastavnika u ovome pogledu. 

 

3.5.  

Visoko učilište djelomično (neformalno) održava kontakte sa svojim bivšim studentima i vodi 

statistiku o njihovoj zaposlenosti. 

Prednost: udruženje bivših studenata trenutačno je u fazi osnivanja. Nastavnici uglavnom ostaju 

u kontaktu sa svojim bivšim studentima. 

 

3.6.  

Visoko učilište redovito obavještava javnost o svojim studijskim programima, ishodima učenja, 

kvalifikacijama i mogućnosti zapošljavanja. 

Primjeri dobre prakse: Odjel za odgojne i obrazovne znanosti obavještava javnost na Danima 

otvorenih vrata, tiskanih materijala, televizijskih emisija, posjeta srednjim školama i osobnih 

kontakata.  

 

3.7.  

Studenti mogu iskazati svoje mišljenje i dati prijedloge za poboljšanje i djelomično utjecati na 

postupak donošenja odluka i rješavanje problema koji se njih tiču. 

Primjeri dobre prakse: studenti mogu iskazati svoje mišljenje i dati prijedloge za poboljšanje 

putem studentskih anketa, e-maila, sandučića za prijedloge, svojih mentora. Na inicijativu 

studenata, Odjel za studij na talijanskom jeziku pokrenuo je dva nova izborna predmeta. 

 

3.8.  

Studenti ne dobivaju povratnu informaciju o mjerama provedenim na temelju njihovih 

mišljenja i prijedloga za poboljšanje kvalitete studiranja, odnosno mjerama za rješavanje 

problema koji se njih tiču. 
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Primjeri dobre prakse (kao i pod 3.7): na inicijativu studenata, Odjel za studij na talijanskom 

jeziku pokrenuo je dva nova izborna predmeta. 

 

4. Nastavnici 

 

4.1. 

Prema dostavljenim samoanalizama, sva tri odjela zapošljavaju dovoljan broj kvalificirana 

znanstveno-nastavnog osoblja, u skladu s Pravilnikom. Prema podacima iz dostavljene 

dokumentacije i onih dobivenih tijekom sastanaka možemo zaključiti da su proteklih godina 

ostvareni neki pozitivni pomaci. Navodimo nekoliko primjera. 

- Na Odjelu za humanističke znanosti broj je vanjskih suradnika smanjen s 27 na 10. Surađujući 

s vanjskim suradnicima, nastavnici osjećaju da dobivaju potporu, uz nove kontakte i 

potencijalne kandidate za buduća zapošljavanja. Neki nastavnici kao pozitivan aspekt ističu 

prosječnu dob redovnih profesora od 53,7 godina, docenata od 38,4 godina, asistenata od 34,6 

godina te znanstvenih novaka od 34,3 godine. I oni su, kao i njihove kolege s Odjela za odgojne 

i obrazovne znanosti, zadovoljni činjenicom da su mlad odjel. 

- Na Odjelu za studij na talijanskom jeziku broj vanjskih suradnika jednak je broju stalno 

zaposlenih nastavnika. Uzevši u obzir to da se većina kolegija izvodi na talijanskom jeziku, 

angažiranje honorarnih nastavnika (izvornih govornika) s raznih talijanskih sveučilišta 

doprinosi kvaliteti studija. Prosječna je dob djelatnika Odjela od 34 do 60 godina i Odjel se 

navodi kao odlično mjesto za mlade znanstvenike. 

- Na Odjelu za odgojne i obrazovne znanosti oko 50 % nastave izvode vanjski suradnici, što je 

često popraćeno problemima slabe motivacije zbog niskih honorara, neodgovarajuće 

kvalificiranosti za rad u nastavi te problemima neusklađenosti sa satnicom (što znači predavanja 

u večernjim satima itd.), zbog kojih posebno trpe studenti. 

 

 

4.2. 

Ne možemo jasno odrediti ima li ovo visoko učilište politiku rasta i razvoja ljudskih resursa 

utemeljenu na izvrsnosti, koja vodi računa o potencijalnom umirovljenju i održivosti studijskih 

programa i znanstvene djelatnosti. Situaciju najbolje ilustriraju sljedeći primjeri: 
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- u slučaju umirovljenja nastavnika, Odjel nastoji sačuvati ispražnjeno mjesto u očekivanju 

konačne odluke rektora; 

- svakih 5 godina nastavnici imaju mogućnost napredovanja i trebaju priložiti podatke o 

objavljenim radovima, projektima, studentskoj anketi i mentorskom radu. 

 

4.3.  

Visoko učilište vodi računa o broju stalno zaposlenih nastavnika, tako da je omjer studenata i 

stalno zaposlenih nastavnika optimalan. 

Na Odjelu za odgojne i obrazovne znanosti omjer nastavnika i studenata na integriranome 

preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom Učiteljskom studiju varirao je u proteklome 

petogodišnjem razdoblju od 1 : 16 do 1 : 8. Na Odjelu za studij na talijanskom jeziku omjer 

nastavnika i studenata varirao je od 1 : 11 do 1 : 18,2, što je prilično nizak omjer, radi 

individualnog pristupa u nastavi. 

Uzevši u obzir to da omjer nastavnika i studenata ne smije biti viši od 1 : 30, omjer je prema 

predočenoj dokumentaciji povoljan. 

 

4.4.  

Postoje razlike u nastojanjima da se odrede pravila za nastavno osoblje koja osiguravaju njihovo 

usavršavanje u skladu s potrebama misije Sveučilišta. 

Prema dostupnim informacijama, samo Odsjek za povijest ima razrađene sustavne načine 

poticanja usavršavanja znanstveno-nastavnog osoblja. Asistenti i znanstveni novaci drugih 

odjela nisu znali navesti konkretne napore svojih odjela u poticanju njihova usavršavanja. 

Kao i druga sveučilišta i ovo ulaže sredstva u nabavu tehničke opreme za nastavu. Međutim, 

nedostaju usmjerenost i konkretni ciljevi u korištenju tehničkih pomagala (koja nisu ograničena 

samo na digitalne medije kao zamjenu za "kredu i ploču"), pronalaženjem različitih načina 

njihova korištenja i poticanjem studenata na samostalno učenje. 

Što se znanstveno-istraživačkog rada tiče, ambicioznom i motiviranom mlađem osoblju 

potrebna je stručna institucijska podrška. Povjerenstvo smatra da većina znanstvenih novaka 

radi samostalno i neovisno umjesto u timu, što im onemogućava vidljivost u javnosti. 
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4.5. 

Pravila povezana s radnim opterećenjem nastavnika trebala bi osigurati jasnu i jednaku 

raspodjelu obveza, uključujući nastavu, istraživački rad, mentorstvo, konzultacije, 

administrativne zadaće te sudjelovanje u radu različitih tijela i odbora na razini odjela i 

Sveučilišta, što je nužno za pravilno funkcioniranje institucije. 

Nastavnici su potvrdili da je uvođenjem bolonjskog procesa došlo i do povećanja opsega posla. 

Bez obzira na to, nastavnici Odjela za odgojne i obrazovne znanosti smatraju da su spremni na 

sve promjene koji im slijede. S druge strane, nastavnici Odjela za studij na talijanskom jeziku 

te nekih odsjeka Odjela za humanističke znanosti nisu zadovoljni povećanim nastavnim i 

administrativnim opterećenjem te smatraju da im to utječe na znanstveno-istraživački rad (ali i 

privatni život).  

 

4.6.  

Tijekom razgovora s upravom navedeno je da Sveučilište ima središnje procedure kojima se 

osigurava da nastavni i znanstveno-istraživački zadaci nastavnika nisu ugroženi njihovim 

obvezama izvan Sveučilišta. 

 

5. Znanstvena i stručna djelatnost 

 

5.1. 

Nacrt se sveučilišne istraživačke strategije odnosi na razdoblje od 5 godina (2014. - 2019. 

godine). Sveučilišni su odjeli i odsjeci doprinijeli nacrtu strateškog dokumenta, no nemaju sve 

sastavnice i odsjeci vlastite istraživačke programe. Pismeni dokaz priloga sveučilišnoj strategiji 

i individualni istraživački plan Povjerenstvu je na uvid dostavio samo Odsjek za povijest. 

Različiti odjeli i odsjeci imaju individualne pristupe planiranju znanstveno-istraživačkih 

aktivnosti (tako je primjerice Odsjek za talijanistiku Odjela za humanističke znanosti predočio 

planove za pojedine djelatnike Odsjeka). Potreban je dosljedan, zajednički pristup na razini 

Sveučilišta, a svakako na razini odjela. Nije posve jasno jesu li postupci provedbe i praćenja 

strateškog plana dosljedno primijenjeni na svim odjelima i odsjecima u proteklih pet godina, 

premda postoji središnje prikupljanje podataka o objavljenim radovima. To bi trebalo biti 

definirano u novome strateškom planu, uz praćenje odgovarajućih pokazatelja uspješnosti u 
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idućem petogodišnjem razdoblju. Nije posve jasno jesu li plan i ciljevi povezani s 

međunarodnim prioritetnim područjima (primjerice, Obzor 2020, EU strategije), no to će 

možda postati jasnije daljnjom razradom dokumenta. Strategijom su obuhvaćeni nacionalni i 

regionalni prioriteti.  

 

5.2. 

Uspostavljena je suradnja s drugim visokim učilištima i znanstvenim organizacijama, iako ona 

nije ujednačena među odjelima i odsjecima - i u tome je aspektu Odsjek za povijest posebno 

aktivan. Nije potpuno jasno jesu li u izradu strategije bili uključeni i dionici i partneri iz drugih 

organizacija, a nema ni dokaza korištenja neke druge vrste vanjskog savjetovanja kao podrške 

u strateškom planiranju i upravljanju (Povjerenstvo je obaviješteno da takav doprinos nije 

obvezatan). Međutim, osoblje je istaknulo kako su individualni kontakti doveli do stvaranja 

strukturirane/institucijske mreže međunarodnih kontakata te da u tome postoji aktivna podrška 

Ureda za međunarodnu suradnju na Sveučilištu. Postoje brojni primjeri suradnje s vanjskim 

partnerima (ne nužno znanstvenim institucijama) na lokalnoj i regionalnoj razini, a predočeni 

su i dokazi da suradnja u nastavi dovodi do suradnje u znanstveno-istraživačkim aktivnostima.  

 

5.3. 

Općenito uzevši, odgovarajući su broj i profil znanstvenika za ispunjavanje strateškog 

programa znanstvenih istraživanja, iako su djelatnici nekih odsjeka naveli da nacionalna 

politika o zapošljavanju otežava dosezanje optimalna broja zaposlenog znanstveno-nastavnog 

osoblja. Mlađi su djelatnici uglavnom u postupku stjecanja doktorata. Postoji određena bojazan 

da istraživački interesi znanstvenog osoblja neće biti dovoljno vidljivi na međunarodnoj pa čak 

ni na nacionalnoj razini, zbog svoga izrazito lokalnog i regionalnog karaktera. Povjerenstvo 

smatra da je jedna od snaga znanstvenog osoblja (pa i same ove institucije) stručnost u različitim 

aspektima lokalnog, regionalnog i nacionalnog okružja, no znanstvenike bi trebalo poticati da 

pronađu načine kako predstaviti značaj svoga znanstveno-istraživačkog rada i izvan granica 

regije (razvojem metodologije i usporednog rada, češćim sudjelovanjem na međunarodnim 

konferencijama itd.).  
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5.4. 

Broj objavljenih visokokvalitetnih znanstvenih radova razlikuje se između pojedinih odjela i 

odsjeka. Samo je malen broj radova objavljen u časopisima indeksiranim u međunarodnim 

bazama podataka, no Povjerenstvo je svjesno da indeksi citatnosti i bibliometrija često nisu 

odgovarajuća referenca u kontekstu humanističkih znanosti, posebno za neke discipline. Neki 

odjeli/odsjeci imaju zamjetan profil u pogledu objavljivanja radova u značajnijim časopisima, 

no drugi su mnogo manje aktivni – trebalo bi definirati procedure kojima bi se osiguralo da su 

svi odsjeci odgovarajuće aktivni u objavljivanju rezultata znanstveno-istraživačkog rada. 

Znatan broj znanstvenika objavljuje vrlo stručne radove u odgovarajućim publikacijama, 

premda je i tu prisutan problem slabe međunarodne vidljivosti, već spomenut pod točkom 5.3. 

Objavljuju dva vlastita časopisa (Odjel za odgojne i obrazovne znanosti i drugi odsjeci mogli 

bi također razmotriti mogućnost objavljivanja vlastitog časopisa), a korisno bi bilo omogućiti i 

pristup tim časopisima on-line, čime bi se postigla bolja međunarodna vidljivost. Veći se dio 

radova objavljuje u hrvatskim časopisima i na hrvatskom jeziku i iznenađujuće je malo radova 

dostupno na stranim jezicima (uz izuzetak talijanskog). Radi postizanja većega međunarodnog 

ugleda odjela i pojedinih istraživača, znanstveno-nastavno osoblje trebalo bi poticati na 

objavljivanje na engleskom i drugim stranim jezicima, za što bi se trebala osigurati 

odgovarajuća sredstva za prevođenje. 

 

5.5. 

Sveučilište je usvojilo nacionalne kriterije za vrednovanje i napredovanje znanstveno-

nastavnog osoblja. Svakom su nastavniku osigurana godišnja sredstva za putovanja i druge 

aktivnosti, premda postoje i planovi raspodjele sredstava na temelju pojedinih istraživačkih 

planova i aktivnosti. Voditelji timova biraju se glasovanjem (katkad i tajnim).  

 

5.6. 

Rezultati su u ovome pogledu prosječni. Povjerenstvo ne smatra da se radovi objavljuju u 

odgovarajućem broju i odgovarajućim intenzitetom na svim razinama Sveučilišta. Ne čini se da 

je dovoljno razvijena svijest o razini znanstvene produktivnosti i vidljivosti kod drugih, 

usporedivih europskih sveučilišta. Treba poticati objavljivanje u međunarodno vidljivim 

publikacijama - čak i u onim znanstvenim područjima i poljima koja naizgled imaju samo 
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lokalni/regionalni značaj. Radno je opterećenje ovdje svakako čimbenik;  mnogi su nastavnici 

tijekom razgovora istaknuli (a isto je navedeno i u samoanalizama) da nastavne i 

administrativne obveze utječu na njihov istraživački rad.  

 

5.7. 

Povjerenstvo je svjesno činjenice da sudjelovanje u međunarodnim projektima i programima 

manjim institucijama može biti otežano zbog početnog ulaganja i Sveučilište u Puli već uzima 

u obzir određena ograničenja, no treba jasnije definirati središnju strategiju odabira i poticanja 

takvih aktivnosti. Visoko je učilište u posljednjih pet godina sudjelovalo u nekim 

međunarodnim projektima, a u planu je i dodatna suradnja. Premda se dostavljeni podaci 

odnose uglavnom na financirane projekte, treba napomenuti da istraživačke projekte treba 

razvijati i kad sredstva nisu osigurana (ili se ona tek očekuju). Međunarodnu suradnju također 

treba trajno razvijati i na individualnoj razini (što se već u jednoj mjeri i čini), budući da se i na 

taj način otvaraju mogućnosti financiranja i većih projektnih prijedloga. Većina je projekata 

navedenih u samoanalizama gotova i treba poraditi na njihovu produžavanju ili osiguravanju 

novih projekata. Premda je većina znanstveno-nastavnog osoblja razmjerno zadovoljna tim 

aspektom (jedino se u Samoanalizi Odjela za studij na talijanskom jeziku to navodi kao 

negativno), Povjerenstvo ne smatra da je postignuta zadovoljavajuća razina prikupljanja i 

diseminacije informacija o natječajima za projekte i mogućnostima financiranja. Sveučilište u 

Puli u tome bi smislu trebalo istražiti primjere dobre prakse sličnih i usporedivih sveučilišta.  

Kao pohvalan se primjer može istaknuti Odsjek za povijest koji je na natječaju (rezultati kojega 

su objavljeni tijekom posjeta Povjerenstva) osigurao sredstva za dva nacionalna projekta. 

 

5.8. 

Sveučilište podržava prijenos znanja ciljanim dionicima, iako se te veze održavaju uglavnom 

na individualnoj razini ili razini odjela/odsjeka. Osoblje Odsjeka za povijest obavijestilo je 

Povjerenstvo i o međunarodnom projektu ADRIFORT u suradnji s regijom Veneto, s ciljem 

razvoja postupaka i politika u upravljanju kulturnom baštinom. U samoanalizama se navodi i 

podatak o projektu Strategije uspješnog starenja.  

Međutim, uzevši u obzir stručnost i čvrste veze s regijom, Povjerenstvo smatra da aspekt 

razmjene i prijenosa znanja nije dovoljno razvijen ili barem nije odgovarajuće artikuliran.  
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Treba napomenuti da se na međunarodnoj razini taj aspekt sve više ocjenjuje i vrednuje. S 

obzirom na jedinstvenu povezanost s lokalnim institucijama i zajednicom, Sveučilište u Puli 

trebalo bi se pozicionirati kao glavni pokretač i nositelj takvih aktivnosti, no potreban je dodatan 

trud u dokumentiranju i izvještavanju. 

 

5.9. 

Nije primjenjivo.  

 

5.10. 

Vrednovani Odjeli trenutačno ne izvode nijedan doktorski program. Dva su doktorska 

programa u planu (iz povijesti te iz odgojnih i obrazovnih znanosti koji bi se zajednički izvodio 

sa Sveučilištem u Rijeci, a možda i Sveučilištem u Zadru), no rokovi za provedbu još nisu 

određeni. Znanstveno-nastavno osoblje ne smatra da nedostatak takva studija ima negativan 

utjecaj na istraživačku kulturu. Tijekom razgovora s Povjerenstvom istaknut je čak i stav da 

studiranje doktorskog studija na drugim institucijama ima pozitivan učinak u smislu bogaćenja 

istraživačke kulture na Sveučilištu, uspostavljanja kontakata na nacionalnoj i međunarodnoj 

razini itd. Povjerenstvo je svjesno da za instituciju te veličine postoje očite poteškoće u 

pokretanju i održavanju doktorskog studija, no to bi bilo preporučljivo radi međunarodnoga 

ugleda odjela i razvoja istraživačke kulture. Uspostava doktorskog programa jedan je od 

znakova zrelosti mlade institucije pa bi bilo preporučljivo odrediti konkretne rokove za 

provedbu te aktivnosti.   

 

6. Međunarodna suradnja i mobilnost 

 

6.1. 

Uzevši u obzir međunarodne standarde internacionalizacije koji se trenutačno primjenjuju u 

akademskom kontekstu usporedivom sa Sveučilištem u Puli (u smislu veličine i kulturnih 

značajki akademskog života), možemo utvrditi da je Sveučilište privlačno odredište za 

inozemne studente. Taj se aspekt počeo razvijati tek posljednjih nekoliko godina, nakon što je 

provedeno usklađivanje studijskih programa sa zahtjevima bolonjskog procesa. U tome bi 

smjeru trebalo poduzeti dodatne korake i izraditi strateški plan poboljšanja, koji može 
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uključivati veći broj ljetnih programa, informacijske pakete na mrežnim stranicama i druge 

promotivne aktivnosti. Opći kriteriji za upis na studijske programe jasni su i dobro izrađeni te 

omogućavaju i upis stranih studenata. Isto tako, usklađivanje prethodno stečenih znanja stranih 

studenata s postojećim studijskim programima ne predstavlja poseban problem. Razlog je tomu 

to što su aktivnosti međunarodne suradnje sa stranim visokim učilištima uglavnom 

usredotočene na susjedne zemlje - Italiju, Sloveniju, Austriju i Mađarsku, uz izuzetak nekih 

institucija u Njemačkoj i Španjolskoj. Suradnja sa stranim institucijama u svakom se slučaju 

temelji na učinkovitoj mreži pojedinačnih, osobnih kontakata znanstveno-nastavnog osoblja 

Sveučilišta. Tu mrežu treba još proširiti i nadograditi, kako bi se povećala dolazna mobilnost 

stranih studenata. 

 

6.2. 

Sveučilište u Puli nedavno je potpisalo nekoliko ugovora o studentskoj mobilnosti. Sveučilište 

je čvrsto usredotočeno na povećanje te vrste mobilnosti, uz dobru integraciju u nastavne i 

istraživačke aktivnosti. Sveučilište sudjeluje u međunarodnim programima Erasmus i Ceepus. 

Poseban je odjel zadužen za davanje informacija studentima o studijskim programima u 

inozemstvu i rješavanje administrativnih pitanja. Mogućnost završavanja dijela studija u 

inozemstvu, studenti smatraju pozitivnom. Neki studenti imaju primjedbe na neažurno 

objavljivanje informacija o programima razmjene, no općenito su zadovoljni podrškom koju 

dobivaju tijekom boravka u inozemstvu i nakon povratka na Sveučilištu u Puli, prije svega u 

smislu priznavanja stečenih ECTS bodova. Visoko učilište pokriva samo dio troškova 

studentske razmjene. Trenutačno se ne organiziraju posjeti ili pripremna predavanja studenata 

s institucija domaćina, no to bi se moglo poticati zajedno s dolaznom mobilnošću. Jasno je da 

se na ovome visokom učilištu studentska mobilnost smatra vrlo važnim čimbenikom u 

cjelokupnom iskustvu studiranja, čak i u ovome razdoblju globalne gospodarske krize. Zbog 

toga se studente koji sudjeluju u programima akademske razmjene potiče na organiziranje 

međunarodnih konferencija kako bi se povećala učinkovitost međunarodne suradnje. Studenti 

dobivaju dodatak diplomi (Diploma Supplement), s podacima o uspjehu postignutom u 

programu razmjene. Postotak je studenata koji koriste mogućnost mobilnosti još uvijek 

razmjeno malen, no neki odjeli Sveučilišta imaju planove za poboljšanje i poticanje većeg broja 

studenata na studiranje u inozemstvu. 
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6.3. 

Uzevši u obzir trenutačno stanje na vrednovanim odjelima, Povjerenstvo smatra da je potreban 

plan poticanja sudjelovanja nastavnika u međunarodnim programima akademske razmjene. 

Tim bi planom, dakako, trebalo uzeti u obzir vrlo veliko nastavno opterećenje, koje podjednako 

uključuje i asistente i znanstvene novake. Te su dvije skupine djelatnika naročito zainteresirane 

i motivirane za međunarodnu suradnju, uzmemo li u obzir to da je dobar dio njih dio doktorskog 

studija završio u inozemstvu. Preporučuje se središnji, institucijski i strateški razvoj mreže 

osobnih kontakata koje su tijekom zadnjih nekoliko godina uspostavili nastavnici i znanstveni 

novaci. Uz to, Povjerenstvo preporučuje uspostavljanje općih kriterija vrednovanja 

međunarodne aktivnosti nastavnika i istraživača, kako bi se identificirala i nagradila 

individualna sposobnost uspostavljanja novih kontakata i suradnje i kako bi znanstvena 

postignuća cijele ove institucije bila međunarodno vidljivija. 

 

6.4. 

Svi vrednovani odjeli sudjeluju u nizu međunarodnih projekata i suradnji. Međutim, treba 

napomenuti da postojeći oblici suradnje još nisu dovoljno razvijeni i organizirani da bi osigurali 

uspješno prijavljivanje za programe Europske unije kao što su Erasmus+ ili neki drugi 

značajniji izvori financiranja. Radovi se objavljuju i u međunarodnim časopisima, no ne postoji 

sustavna usmjerenost ka unapređivanju međunarodnog značaja i utjecaja istraživačkog rada. 

Isto tako, ne potiče se u dovoljnoj mjeri objavljivanje radova na engleskom i drugim stranim 

jezicima osim talijanskog; nema sredstava posebno namijenjenih za prevođenje radova niti se 

organiziraju tečajevi i/ili radionice akademskog pisanja na stranim jezicima. Mlađe osoblje i 

znanstveni novaci trude se ipak popraviti to stanje, potičući proces šire internacionalizacije, 

organizirajući ili sudjelujući u međunarodnim radionicama i simpozijima, kao i objavljujući ili 

sudjelujući u objavljivanju članaka i radova na stranim jezicima i pozivajući strane predavače. 

 

6.5. 

Kao što je već i spomenuto, trenutačno nema mnogo studenata iz inozemstva. Međutim, 

potencijal za rast postoji, pod uvjetom da Sveučilište ima aktivniju promociju uključenu u sve 
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njegove međunarodne aktivnosti. Osim prirodnih i povijesnih znamenitosti koju Pulu čine 

privlačnim mjestom za studij, vrednovani bi odjeli trebali pronaći zajednički pristup i strategiju 

jačanja akademske ponude stranim studentima, na temelju značajki regije i njihove uloge u tom 

kontekstu. 

 

6.6. 

Vrednovani su odjeli u više prilika pozivali strane predavače i na odgovarajući način pratili 

ishode njihove nastave. Na temelju pozitivnih povratnih informacija, preporuka je Povjerenstva 

da se ta dobra praksa potiče i dalje primjenjuje. 

 

6.7. 

Na temelju podataka dobivenih iz Samoanalize i razgovora s upravom, pročelnicima odjela, 

studentima, znanstveno-nastavnim i administrativnim osobljem, može se zaključiti da su 

aktivnosti povezane s internacionalizacijom razmjerno odgovarajuće i imaju velik potencijal 

razvoja u idućih nekoliko godina. Neki su odjeli, primjerice, uspješno sudjelovali u projektu 

Tempus, dok drugi ističu planove za sudjelovanje u FP7 i sličnim programima.  Potpisan je niz 

bilateralnih sporazuma, premda se ostvarenje zajedničkih programa sa stranim suradnicima 

trenutačno ipak ne čini mogućim. S druge strane, Sveučilište u Puli u cjelini sudjeluje u 

lokalnim društvima i projektima u Istri i široj regiji i ima snažan utjecaj u regionalnom 

kontekstu. 

 

7. Resursi, stručne službe, prostor, oprema i financije 

 

7.1.  

Što se tiče dostupnosti resursa za učenje studentima upisanim na vrednovane odjele, 

Povjerenstvo smatra da Sveučilište samo dijelom ispunjava zahtjeve budući da ukupan broj 

raspoloživih učionica jedva zadovoljava stvarne potrebe. Ipak, učionice su odgovarajuće 

opremljene (LCD projektorima, stolnim ili prijenosnim računalima). Međutim, opremu treba 

osuvremeniti i standardizirati. S druge strane, stanje je manje zadovoljavajuće u kontekstu 

nastavničkih kabineta. Po tri ili više nastavnika dijeli isti kabinet, što rezultira prilično gustim 

rasporedom konzultacija i nastavnici uglavnom ne mogu održavati konzultacije u 



35 

 

odgovarajućem prostoru. Slična ograničenja postoje i s knjižničnim prostorom. Naime, iako 

postoji središnja sveučilišna knjižnica, ona se ne nalazi u blizini zgrade triju vrednovanih odjela. 

Ti odjeli imaju vlastiti knjižnični prostor u prizemlju zgrade u kojoj studenti imaju predavanja. 

Uzevši u obzir ograničenost resursa, ta je knjižnica prilično dobro opremljena nužnom 

literaturom (obvezna i izborna literatura za sve studijske programe), no ne postoji i 

odgovarajuća čitaonica, tj. postojeći prostor za učenje nije posve odgovarajući. Izgradnjom 

objekata na novome sveučilišnom kampusu u idućih 5 godina, taj će se problem najvjerojatnije 

riješiti. Povjerenstvo preporučuje da se postojeća zgrada Odjela za humanističke znanosti 

obnovi. Preko MZOS-a omogućen je pristup bibliografskim on-line bazama kao što su Scopus 

i WoS, što svakako pomaže u istraživačkim i nastavnim aktivnostima. Kako bi se potaknuo 

razvoj istraživanja u području društvenih i humanističkih znanosti, odnedavno je omogućen i 

potpuni pristup bazi JSTOR. U tom je smislu nužno i proširiti politiku e-knjižnice (koja je 

trenutačno u ranoj fazi primjene na Fakultetu ekonomije i turizma) na razini cijeloga Sveučilišta 

i svih njegovih sastavnica.  

 

7.2.  

Na temelju podataka iz samoanaliza triju odjela i izravnih razgovora sa zaposlenicima o njihovu 

zadovoljstvu uslugama nenastavnog osoblja, Povjerenstvo smatra da je trenutačno omjer 

nastavnog i nenastavnog osoblja uglavnom zadovoljavajući. Jedina je preporuka osigurati bolju 

informatičku podršku, tj. po mogućnosti zaposliti još djelatnika u informatičkoj službi, koji bi 

pomogli ne samo u rješavanju poteškoća s hardverom i softverom, već i u aktivnostima 

povezanim s  digitalnom i e-humanistikom. 

 

7.3.  

Uzevši u obzir to da je upravljanje administrativnim (nenastavnim) dijelom aktivnosti 

centralizirano zbog organizacijske strukture integriranoga sveučilišta, Povjerenstvo nije bilo u 

prilici odgovarajuće procijeniti ovaj kriterij tijekom posjeta vrednovanim odjelima. Ipak, uzevši 

u obzir podatke dobivene iz Samoanalize i tijekom razgovora s dionicima, Povjerenstvo smatra 

da nenastavno osoblje ima brojne mogućnosti stručnog usavršavanja, sudjelovanja na 

radionicama pa čak i sudjelovanja u programu Erasmus. Međutim, nije posve jasno tko sve 

može sudjelovati u ovim aktivnostima.  
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7.4.  

Na odjelima trenutačno nema laboratorija, a uzevši u obzir opći rast digitalne i e-humanistike, 

jačanja drugih standardnih metodologija u nastavi (primjerice, Montessori, koji se ne predaje 

na Sveučilištu u Puli) te pojačano korištenje informatičkih tehnologija, to će pitanje sve više 

dobivati na važnosti. U buduća će proračunska planiranja trebati uvrstiti i stavku uspostavljanja 

i opremanja barem audiovizualnog laboratorija (te filmske knjižnice za različite discipline), kao 

i  laboratorija za učiteljski studij (u kojemu će se budući nastavnici moći  izravno upoznati s 

materijalima koji se koriste u nastavi s djecom). Nastavno na prethodne preporuke o potrebi za 

osuvremenjivanja metodologija na učiteljskom studiju, Povjerenstvo preporučuje osigurati 

dodatne didaktičke resurse za Odjel za odgojne i obrazovne znanosti, uz odgovarajuću opću i 

informatičku podršku.  

 

7.5.  

Kao što je već navedeno pod 7.1, korištenje suvremene opreme u nastavnom procesu 

djelomično je primijenjeno. Gotovo su sve učionice opremljene računalima i LCD 

projektorima, premda je dio te opreme znatno zastario i treba je zamijeniti i standardizirati, u 

skladu s financijskim mogućnostima (no svakako kao jedan od prioriteta). U računalnoj 

učionici Odjela za odgojne i obrazovne znanosti postojeći računalni sustav (jedan server i 

nekoliko klijenata) prilično je zastario i potrebna je njegova što brža zamjena novim sustavom, 

uzevši u obzir to da kvaliteta nastave na takvim kolegijima značajno ovisi o funkcionalnosti 

softvera, koji se na ovakvim računalima ne može koristiti na odgovarajući način. 

 

7.6. 

Kao što je već navedeno pod 7.1, središnja i odjelne knjižnice uglavnom su odgovarajuće 

opremljene nužnom literaturom. Međutim, očit je manjak prostora za knjige i učenje studenata. 

Taj će problem, kako je istaknuto tijekom razgovora, biti riješen premještanjem knjižnice na 

novi kampus u idućih 5 godina. Uz navedeno, potrebno je još jednom istaknuti kako je, iako 

Sveučilište osigurava pristup važnim bibliografskim bazama podataka, politiku e-knjižnice 

nužno proširiti na sve sastavnice Sveučilišta. 
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7.7.  

Premda svi studijski programi ovise o državnom financiranju, nije zanemariv ni udio prihoda 

koje Sveučilište ostvaruje na tržištu (i do 40 % ukupnih prihoda). Prihodi uglavnom dolaze od 

studentskih školarina, a u manjoj mjeri iz drugih izvora navedenih u Samoanalizi. Iz 

prikupljenih se informacija može zaključiti da su svi studijski programi financijski održivi, uz 

uvjet da upis studenata ostane na manje-više istoj razini. Postupci raspodjele prihoda i drugih 

sredstava transparentni su i uređeni tako da Sveučilište ima mogućnost financijski pomagati 

pojedinim odjelima (studijskim programima) koji privremeno imaju manji broj upisanih 

studenata. 

 

7.8.  

Na razini Sveučilišta definirana je takva politika da svaka sastavnica ima određenu slobodu u 

raspolaganju dodijeljenim financijskim sredstvima. Svaki odjel osigurava izvjesnu količinu 

novca (oko 700 eura po osobi) za svakoga pojedinog nastavnika (uključujući i asistente i 

znanstvene novake), koji se koristi u nastavne i istraživačke svrhe.  


