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Na temelju članka 27. i članka 98. Statuta Veleučilišta u Bjelovaru, Stručno vijeće Veleučilišta u 

Bjelovaru, na 8. sjednici u akademskoj 2020./2021. godini, održanoj  25. ožujka 2021. godine donijelo 

je 

 

 

PRAVILNIK  O RADU SAVJETODAVNOG VIJEĆA 

VELEUČILIŠTA U BJELOVARU 

 

 

Članak 1. 

(1) Ovim Pravilnikom definiran je rad Savjetodavnog vijeća (u nastavku: Vijeće) Veleučilišta u Bjelovaru 

(u nastavku: Veleučilište). 

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se 

jednako na muški i ženski rod. 

 

Članak 2. 

(1) Vijeće je savjetodavno tijelo Veleučilišta koje savjetuje Upravu u razvojnim pitanjima, a vezano za: 

- preddiplomske i diplomske studijske programe, 

- izborne predmete povezane sa suvremenim spoznajama struke 

- formalne i neformalne programe cjeloživotnog obrazovanja, 

- organizaciju i pripremu gostujućih predavanja, stručnih i znanstvenih skupova, 

- organizaciju i provođenje stručne prakse, 

- stručni, znanstveno-istraživački rad i izdavačku djelatnost, 

- stvaranje partnerskih odnosa i povezivanje s poslovnim subjektima u Hrvatskoj i inozemstvu, 

- strateško planiranje i postavljenje, praćenje i vrednovanje razvojnih ciljeva Veleučilišta. 

 

Članak 3. 

(1) Specifični ciljevi Vijeća jesu: 

- savjetovati Veleučilište o kontinuiranom unapređenju kvalitete obrazovanja i razvoju 

kompetentnih stručnjaka koji odgovaraju potrebama tržišta rada i gospodarstva, 

- savjetovati Veleučilište o gospodarskim trendovima s ciljem usmjeravanja razvoja obrazovnih 

programa i predmeta prema suvremenim spoznajama struke, 

- savjetovati Veleučilište u procesu prijenosa praktičnih znanja i vještina studentima i 

polaznicima programa cjeloživotnog obrazovanja temeljenih na profesionalnim i etičkim 

načelima, 

- savjetovati Veleučilište o nabavi laboratorijske opreme, 

- pomoći Veleučilištu u stvaranju novih partnerskih odnosa vezanih za stručni, znanstveno-

istraživački rad i izdavačku djelatnost, 

- pomoći Veleučilištu u stvaranju novih partnerskih odnosa između Veleučilišta, njegovih 

studenata, nastavnika, predstavnika gospodarstva i profesionalnih udruga, 

- sudjelovati u radu Veleučilišta kroz stručnu pomoć u organizaciji stručnih i znanstvenih 

skupova, gostujućih predavanja i realizaciji stručne prakse u različitim gospodarskim 

subjektima, 

- potaknuti na razvoj i implementaciju novih ideja vezanih uz stručnu praksu i razvoj novih 

obrazovnih programa/predmeta temeljenih na suvremenim spoznajama, nastavnim metodama i 

primjerima iz prakse, 
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- poticati na suradnju i stvaranje partnerskih odnosa s tvrtkama u Hrvatskoj i inozemstvu i 

Veleučilišta te članovima akademske zajednice, 

- informirati svoje poslovne suradnike o programima i aktivnostima Veleučilišta, 

- promovirati interese Veleučilišta na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini. 

 

Članak 4. 

(1) Vijeće može imati najviše 6 članova. Mandat članova Vijeća traje četiri godine. 

(2) Članstvo u Vijeću osobno je i nije prenosivo na druge osobe. 

(3) Vijeće ima predsjednika i dopredsjednika čiji mandat traje četiri godine. 

(4) Mandati predsjednika, dopredsjednika i članova Savjetodavnog vijeća automatski se obnavljaju, a 

prestaju važiti ukoliko Stručno vijeće donese Odluku o razrješenju dužnosti predsjednika, 

dopredsjednika i/ili članova. 

 

Članak 5. 

(1) Nominacije za članstvo u Vijeću predlažu članovi stručnog vijeća Veleučilišta. 

(2) Stručno vijeće Veleučilišta glasovanjem donosi odluku o izboru novih članova Vijeća. 

(3) Članovi Savjetodavnog vijeća trebaju biti istaknuti profesionalci u struci. Pri izboru članova, Stručno 

vijeće treba voditi računa o raznolikosti članova Vijeća i zastupljenosti različitih gospodarskih sektora. 

 

Članak 6. 

(1) Vijeće se sastaje najmanje jednom godišnje. 

(2) Dekanica i Stručno vijeće Veleučilišta u obzir će uzeti mišljenja i prijedloge Vijeća usmjerene na 

razvoj, planiranje i unapređivanje kvalitete obrazovnih programa Veleučilišta te prijedloge za 

umrežavanje i unapređivanje partnerskih odnosa s gospodarskim subjektima u Hrvatskoj i inozemstvu. 

 

Članak 7. 

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, od kada se i primjenjuje. 
 
 

Bjelovar, 25. ožujka 2021. godine           

      

                                                                   Veleučilište u Bjelovaru 

                                                 Stručno vijeće 

           Dekanica: doc. dr. sc. Zrinka Puharić, prof. v. š. 

 

 

 

Pravilnik je objavljen na Internet stranicama Veleučilišta 25. ožujka 2021. godine. 
 


