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1 .  U V O D  

 

Internacionalizacija na Veleučilištu Velika Gorica (u daljnjem tekstu: Veleučilište) vođena je 

kao kontinuirani i dinamičan proces u svrhu jačanja međunarodne mobilnosti u obrazovanju 

te formalne suradnje obrazovne politike s javnim politikama koje su važne u kontekstu 

mobilnosti kao i jačanja suradnje s gospodarskim tržištem. Veleučilište Velika Gorica 

kontinuirano radi na modernizaciji svojih programa, mehanizmima za osiguravanje kvalitete 

nastavnog procesa i stvaranju konkurentnih kadrova prilagođenih akademskoj razmjeni i 

budućem europskom i svjetskom tržištu rada koje se suočava s nizom promjena u cilju 

stvaranja gospodarskog napretka i održivog rasta.  

 

Strategija internacionalizacije Veleučilišta izrađena je sukladno Strategiji obrazovanja, 

znanosti i tehnologije (NN, br. 124/14), Akcijskom planu za internacionalizaciju obrazovanja 

za razdoblje 2015. do 2016. godine koju je izdalo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 

„Obrazovanje i osposobljavanje 2020“ – krovnim strateškim dokumentom Europske unije o 

obrazovanju te Strategiji razvitka Veleučilišta Velika Gorica. 

 

Veleučilište kao strateški cilj do 2020. postavlja ostvarenje indikatora od 10% ukupne odlazne 

mobilnosti (nastavnici i studenti) i 5% dolazne mobilnosti u ovisnosti od sredstava dobivenih 

od strane Agencije za mobilnost i programe EU i vlastitih sredstava Veleučilišta.  

 

U cilju transparentnosti i jačanja kvalitete obrazovanja kroz mobilnost Veleučilište će 

kontinuirano raditi na uklanjanju administrativnih prepreka i osiguravanju priznavanja 

razdoblja mobilnosti kroz različite alate (priznavanje ECTS bodova, upis priznatih ECTS 

bodova i razdoblja mobilnosti u Dopunsku ispravu o studiju, Europski kvalifikacijski okvir). 

 

Veleučilište je proces internacionalizacije započelo od samog osnivanja. Proces 

internacionalizacije proširen je ulaskom Veleučilišta u LLP Erasmus program, Erasmus+ 

program i međunarodne projekte te se nastavilo kroz niz drugih aktivnosti u kojima je 

Veleučilište aktivno surađivalo s inozemnim partnerima. Veleučilište od 2011. godine 

sudjeluje u Erasmus programu mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja. U 

okviru Erasmus programa Veleučilište je dobilo proširenu povelju koja omogućuje studentima 

osim mobilnosti na studijski boravak i mobilnost u svrhu stručne prakse. 

 



 

   

 

Veleučilište od svojih početaka razvija programe za cjeloživotno učenje te osim redovitih i 

izvanrednih studija provodi tečajeve i seminare u okviru svojih programa, a koji su 

namijenjeni osim studentima svim zainteresiranim osobama svih životnih dobi.  

 

Osim studenata iz Republike Hrvatske studijski programi otvoreni su i za studente svih ostalih 

nacija i nacionalnosti te se značaj daje nediskriminaciji studenata i osoblja kao i promicanju 

tolerancije i demokratskog građanstva. 

 

Stručna praksa uključena je u kurikulum svih preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta. 

Studenti Veleučilišta svoje vještine stečene na nastavi razvijaju kroz praktični rad. 

Veleučilište će aktivno raditi na promicanju Erasmus+ stručne prakse kako bi studenti osim 

profesionalnih i praktičnih vještina razvili i socijalne i međukulturalne vještine.  

 

Veleučilište aktivno sudjeluje u razvoju gospodarstva i zajednice što je osim suradnje u 

lokalnoj zajednici potaklo lokalnu zajednicu i Veleučilište na proširenje suradnje izvan 

granica Republike Hrvatske. Osim suradnje kroz lokalnu zajednicu i Grad Veliku Goricu, 

Veleučilište ostvaruje suradnju s gospodarskim subjektima iz Europe i svijeta na zajedničkim 

projektima, odlaskom studenata na studij i stručnu praksu u inozemstvo te pozivanjem gostiju 

predavača iz inozemstva s praktičnim iskustvom iz gospodarstva. 

 

Veleučilište će se aktivno uključiti u stvaranje standarda zanimanja i standarda kvalifikacija 

koji će se uvesti u Hrvatski kvalifikacijski okvir što je nužan preduvjet za usuglašavanje s 

Europskim kvalifikacijskim okvirom i jačanje internacionalnog karaktera. Time će 

Veleučilište svojim studentima olakšati priznavanje i međunarodno prepoznavanje 

kvalifikacija u europskom gospodarskom prostoru, promicati bolju transparentnost 

kvalifikacija i stvoriti nove vrijednosti. Studentima jasnoća kvalifikacija i kompetencija 

omogućuje lakše vrednovanje i priznavanje stečenih kompetencija i osiguranje konkurentnosti 

na tržištu rada. Ishodi učenja prilagođavat će se potrebama hrvatskog i europskog tržišta rada. 

 

Studentima koji su sudjelovali na mobilnosti pruža se transparentnost, olakšava postupak 

priznavanja predmeta položenih na drugim visokim učilištima, usporedba i prenosivost 

kvalifikacija. Veleučilište će radna iskustva stečena u inozemstvu studentima koji su 

sudjelovali u mobilnosti na njihov zahtjev upisati u Europass mobilnost dokument. 

 



 

   

 

 

VIZIJA 

Međunarodno djelovanje Veleučilišta Velika Gorica sukladno Zaključcima Vijeća o globalnoj 

dimenziji europskog visokog obrazovanja kontinuirano će među prioritetna područja za 

osiguravanje internacionalizacije promicati mobilnost studenata i nastavnika, 

internacionalizaciju kurikuluma i digitalno učenje te stratešku suradnju, partnerstvo i 

izgradnju kapaciteta s visokim učilištima i dionicima iz gospodarstva. Vizija Veleučilišta je 

postati renomirana i tehnološki suvremena obrazovna ustanova s jedinstvenim studijima u 

Hrvatskoj i regiji. Da bi se postigao ovaj cilj Veleučilište kontinuirano radi na razvijanju 

vlastitog nastavnog osoblja, primjeni suvremene nastavne tehnologije, uspostavi uspješne 

suradnje s visokim učilištima i gospodarskim subjektima u zemlji i inozemstvu te praćenju i 

osiguravanju kvalitete nastavnog procesa.  

 

MISIJA 

Misija Veleučilišta je razvoj i kontinuirana modernizacija i provedba stručnih preddiplomskih 

studija, specijalističkih diplomskih stručnih studija, programe cjeloživotnog učenja i 

ostvarivanju stručne i znanstvene djelatnosti u područjima kriznog menadžmenta, optometrije, 

informacijskih tehnologija, održavanju motornih vozila, održavanju zrakoplova i upravljanja 

logističkim sustavima i procesima.  

 

 



 

   

 

 

2 .  P O D R U Č J A  I  P R A V C I  R A Z V O J A  

M E Đ U N A R O D N E  S U R A D N J E  

 

Akademska mobilnost 

Veleučilište najznačajnijim vidom internacionalizacije smatra mobilnost studenata, nastavnika 

i suradnika u nastavi. Drugi značajan vid internacionalizacije je mobilnost nenastavnog 

osoblja.  

Odlazak na mobilnost omogućit će studentima prilagodljivost internacionalnom okruženju i 

europskom prostoru rada, unapređenju kvalitete i zapošljivosti na globalnom tržištu rada. 

Odlazak na mobilnost nastavnom i nenastavnom osoblju omogućiti će razmjenu znanja i 

iskustava, istraživačkog iskustva i dobre prakse. 

Studenti i nastavnici poticat će se na mobilnost kroz organizirane info dane, letke i 

individualan razgovor.  

 

 „Internacionalizacija u kući“ 

Internacionalizacija u kući može se provoditi kroz dio aktivnosti Veleučilišta, prvenstveno 

kroz prilagodbu nastavnih programa svjetskim trendovima i osiguravanje kvalitete nastavnog 

procesa. Drugi vid internacionalizacije u kući jest ponuda predmeta na engleskom jeziku. 

Održavanje nastave na engleskom jeziku, priprema materijala na engleskom jeziku te 

prilagodljivost inozemnim studentima pospješit će internacionalizaciju i prepoznatljivost 

Veleučilišta i njegova kadra. Dinamika uvođenja nastave na engleskom jeziku prilagođavati 

će se potrebama i interesu dolaznih inozemnih studenata. Cilj Veleučilišta je osigurati uvjete 

da bi se dolaznim studentima na svakom studijskom programu moglo ponuditi ostvarivanje 

najmanje 30 ECTS bodova tijekom jednog semestra. 

Treći vid internacionalizacije u kući je organizacija predavanja inozemnih nastavnika i 

suradnika iz gospodarstva, praksa koju Veleučilište kontinuirano provodi za svoje studente i 

nastavnike. 

 

Partnerstva s inozemnim visokim učilištima 

Veleučilište provodi specifične studijske programe na ovom području Europe te će 

kontinuirano raditi na jačanju obrazovnih, znanstvenih, istraživačkih i stručnih potencijala u 

regiji kroz razmjenu studenata i nastavnika, zajedničke znanstvene, stručne i gospodarske 



 

   

 

projekte. Promicat će se zajednički rad u stručnim, znanstvenim i gospodarskim projektima i 

istraživanjima, organizacija i sudjelovanja na savjetovanjima, simpozijima, međunarodnim 

konferencijama, seminarima i radionicama te drugim stručnim i znanstvenim skupovima. 

Promicat će se i razmjena nastavnih i stručnih publikacija, e-publikacija, akademskog 

materijala, izvora a i drugih resursa. Osim navedenog radit će se na razmjeni poslovno 

relevantnih informacija o mogućnostima unapređenja međusobnih poslovnih odnosa i 

suradnje te drugim oblicima poslovne suradnje. 

Suradnja će se proširiti poticanjem zajedničkog istraživačkog i stručnog rada studenata, 

sudjelovanje u studentskim organizacijama i kroz individualne kontakte i suradnju nastavnika. 

 

Osim partnera u regiji Veleučilište će ostvarivati i jačati partnerstva u regijama Zapadnog 

Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Srbija) i Sjeverne Amerike 

(SAD, Kanada) u cilju nadopunjavanja postojećih kapaciteta znanja i iskustava u područjima 

studija, posebice u područjima kriznog menadžmenta i optometrije. 

Veleučilište će s inozemnim partnerima raditi na osnivanju novih studijskih programa 

prilagođenih današnjim globalnim trendovima i utjecajima te će studente pripremati na 

praktičnu primjenu znanja u svojim respektivnim područjima. 

 

Međunarodni projekti 

Veleučilište potiče prijavljivanje i vođenje međunarodnih projekata u skladu s kapacitetima 

kadrova Veleučilišta. Dugoročni cilj Veleučilišta je jačanje znanstveno istraživačkog rada i 

projekata financiranih iz sredstava EU fondova te osnivanje znanstveno istraživačkog i 

stručnog centra i centra izvrsnosti. 

 

Prijenos znanja unutar i izvan EU 

Veleučilište kontinuirano organizira i provodi dvije međunarodne konferencije, „Dani kriznog 

upravljanja“ u području kriznog menadžmenta i OCCSEE-Međunarodna optometrijska 

konferencija srednje i jugoistočne Europe. Obje konferencije privlače velik broj hrvatskih i 

inozemnih predavača i gostiju te studenata i nastavnika Veleučilišta. 

Veleučilište će poticati sudjelovanje nastavnika na mobilnost u svrhu održavanja nastave, 

konferencijama, stručnim skupovima, seminarima, radionicama u cilju diseminacije znanja i 

rezultata istraživanja u i izvan EU. 

 

 



 

   

 

Uloga u međunarodnim udruženjima 

Veleučilište aktivno sudjeluje u međunarodnim udrugama kroz koje ostvaruje kontakte i 

projekte te će nastaviti takvu dobru praksu. Sukladno interesima Veleučilište će se uključivati 

u rad inozemnih udruga u područjima studija koje provodi  u cilju ostvarivanja novih 

kontakata, rada na projektima, razmjene iskustava i dobre prakse te poboljšanja radnih uvjeta 

završenih studenata. 

 

Alumni 

Veleučilište je osnivanjem alumni kluba osiguralo prvi korak za povezivanje završenih 

studenata kako bi ostvarilo povratne veze sa studentima ali i gospodarskim subjektima. 

Studenti u alumni klubu doprinijeti će razvoju i prepoznatljivosti Veleučilišta. Aktivnosti koje 

će provoditi su sastanci, predavanja i individualni kontakti sa bivšim i sadašnjim studentima, 

nastavnicima i Upravom Veleučilišta.  Bivši studenti predavanja o svojim internacionalnim 

iskustvima održavati će zainteresiranim studentima, nastavnicima i alumnima. 

 

Suradnja s gospodarskim subjektima 

U funkciji internacionalizacije Veleučilište će jačati mrežu kontakata i suradnje s 

gospodarskim subjektima međunarodnog karaktera u cilju jačanja suradnje i odlaska 

studenata i nastavnika u inozemstvo. Posebno će u takvim nastojanjima biti istaknuta potreba 

za zajedničkom suradnjom na znanstveno istraživačkim projektima radi povezivanja znanosti 

i prakse. Osim suradnje na projektima poticati i ugovarati će se suradnja u cilju primanja 

studenata na stručnu praksu kroz Erasmus+ program te pozivna predavanja stručnjaka iz 

gospodarstva. 

 



 

   

 

 

3 .  S T R A T E Š K I  C I L J E V I  

I N T E R N A C I O N A L I Z A C I J E  V E L E U Č I L I Š T A  

 

1. Realizacija suradnje s institucijama s kojima Veleučilište ima potpisan bilateralni 

ugovor 

 

Cilj 1.1.: Povećati broj odlazne mobilnosti studenata i nastavnog i nenastavnog osoblja u 

okviru programa Erasmus+. 

Mjera 1.1.1.: Promotivna aktivnost u cilju povećanja interesa studenata, nastavnog i 

nenastavnog osoblja 

Nadležnost: Pomoćnik dekana za međunarodnu suradnju 

Provedba: Erasmus koordinator 

Pokazatelji provedbe: Izrađen plan promotivnih aktivnosti na godišnjoj razini, Izveden 

program promotivnih aktivnosti prema Planu, broj upita za Erasmus+ mobilnost, broj 

odlaznih studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja. 

 

Cilj 1.2.: Povećanje broja dolazne mobilnosti studenata i nastavnog i nenastavnog 

osoblja iz partnerskih i programskih zemalja u okviru programa Erasmus+. 

Mjera 1.2.1. Ažuriranje internetske stranice za inozemne studente, nastavno i nenastavno 

osoblje  

Nadležnost: Pomoćnik dekana za međunarodnu suradnju 

Provedba: Erasmus koordinator 

Pokazatelj: Internetska stranica međunarodne suradnje  

 

Mjera 1.2.2.: Izrada info materijala za inozemne studente, nastavnike i nenastavno osoblje 

Nadležnost: Pomoćnik dekana za međunarodnu suradnju 

Provedba: Erasmus koordinator 

Pokazatelji provedbe: Izrađen info materijal, upiti inozemnih studenata i nastavnika za 

sudjelovanje na mobilnosti na Veleučilištu, broj dolaznih studenata, nastavnog i nenastavnog 

osoblja. 

 



 

   

 

Cilj 1.3: Inozemnim studentima ponuditi predmete od najmanje 30 ECTS bodova po 

studijskom programu. 

Mjera 1.3.1.: Izrada programa predmeta koji se nude na engleskom jeziku po svakom 

pojedinom studiju 

Nadležnost: Dekan, Prodekan za nastavnu djelatnost 

Provedba: Pročelnici studija, Nastavnici, Erasmus koordinator 

Pokazatelj: Broj ECTS bodova ponuđenih na engleskom jeziku po svakom studiju  

 

2. Suradnja izvan prostora EU 

 

Cilj 2.1.: Realizacija suradnje u okviru potpisanih bilateralnih ugovora u okviru 

programa Erasmus+ s partnerskim zemljama. 

Mjera 2.1.1.: Povećati broj odlazne i dolazne mobilnosti nastavnika 

Nadležnost: Dekan, Pomoćnik dekana za međunarodnu suradnju, Prodekan za nastavnu 

djelatnost  

Provedba: Pročelnici studija, Nastavnici 

Pokazatelji provedbe: Broj odlaznih i dolaznih nastavnika u okviru potpisanih bilateralnih 

ugovora u okviru programa Erasmus+ za partnerske zemlje 

 

Cilj 2.2.: Realizacija suradnje u okviru potpisanih bilateralnih ugovora izvan programa 

Erasmus+. 

Mjera 2.2.1.: Povećati broj odlazne i dolazne mobilnosti nastavnika 

Nadležnost: Dekan, Pomoćnik dekana za međunarodnu suradnju, Prodekan za nastavnu 

djelatnost 

Provedba: Pročelnici studija, Nastavnici 

Pokazatelji provedbe: Broj odlaznih i dolaznih nastavnika u okviru potpisanih bilateralnih 

ugovora izvan programa Erasmus+  

 

Mjera 2.2.2.: Uključiti predavanja inozemnih nastavnika u kurikulum predmeta 

Nadležnost: Dekan, Prodekan za nastavnu djelatnost 

Provedba: Pročelnici studija, Nastavnici 

Pokazatelji provedbe: Broj održanih sati predavanja inozemnog gosta predavača 

 



 

   

 

Mjera 2.2.3.: Suradnja na organizaciji i sudjelovanje na savjetovanjima, simpozijima, 

međunarodnim konferencijama, seminarima i radionicama te drugim stručnim i znanstvenim 

skupovima 

Nadležnost: Dekan, Prodekan za nastavnu djelatnost 

Provedba: Pročelnici studija, Nastavnici, Suradnici u nastavi 

Pokazatelji provedbe: Broj sudionika sa Veleučilišta i/ili drugih visokih učilišta s kojima 

Veleučilište ima potpisan bilateralni sporazum 

 

Mjera 2.2.4.: Razmjena nastavnih i stručnih publikacija, e-publikacija, akademskog 

materijala, izvora i drugih resursa 

Nadležnost: Dekan, Prodekan za nastavnu djelatnost, Pročelnik odjela za nastavnu djelatnost 

Provedba: Pročelnici studija, Nastavnici, Knjižnica 

Pokazatelji provedbe: Broj poslanih i zaprimljenih nastavnih i stručnih publikacija 

 

Cilj 2.3.: Povećati broj bilateralnih ugovora sa partnerima iz zemlja regija: regije 

susjedstva (Srbija, Bosna i Hercegovina),  Sjeverna Amerika (SAD, Kanada). 

Mjera 2.3.1.: Dogovaranje suradnje i potpisivanje ugovora 

Nadležnost: Dekan, Pomoćnik dekana za međunarodnu suradnju 

Provedba: Erasmus koordinator 

Pokazatelj: Broj potpisanih ugovora 

 

Cilj 2.4.: Povećati broj odlazne i dolazne mobilnosti studenata u okviru potpisanih 

bilateralnih ugovora izvan programa Erasmus+. 

Mjera 2.4.1.: Dogovaranje suradnje i potpisivanje ugovora s visokoškolskim institucijama 

Nadležnost: Dekan, Pomoćnik dekana za međunarodnu suradnju 

Provedba: Erasmus koordinator 

Pokazatelj: Broj potpisanih ugovora, broj dolaznih i odlaznih studenata 

 

 

3. Suradnja s gospodarskim subjektima i stručna praksa u inozemstvu 

 

Cilj 3.1.: Povećanje broja studenata na stručnoj praksi u inozemstvu  

Mjera 3.1.1.: Promotivna aktivnost u cilju povećanja interesa studenata 

Nadležnost: Pomoćnik dekana za međunarodnu suradnju 



 

   

 

Provedba: Erasmus koordinator  

Pokazatelj: Broj studenata na stručnoj praksi u inozemstvu 

 

Cilj 3.2.: Proširenje suradnje sa gospodarskim subjektima iz inozemstva 

Mjera 3.2.1.: Uspostava kontakata i suradnje s gospodarskim subjektima iz inozemstva  

Nadležnost: Dekan, Pomoćnik dekana za međunarodnu suradnju 

Provedba: Erasmus koordinator, Pročelnici studija, Nastavnici 

Pokazatelj: Broj gospodarskih subjekata koji primaju studente na stručnu praksu, Broj 

potpisanih ugovora između Veleučilišta i gospodarskih subjekata 

 

Mjera 3.2.2.: Pozivanje gostiju predavača iz gospodarstva 

Nadležnost: Dekan, Prodekan za nastavnu djelatnost, Pročelnik odjela za nastavnu djelatnost 

Provedba: Pročelnici studija, Nastavnici, Erasmus koordinator  

Pokazatelj: Broj održanih sati predavanja gosta predavača iz gospodarstva 

 

4. Suradnja na međunarodnim projektima 

 

Cilj 4.1.: Sudjelovanje u projektima EU kao partner ili prijavitelj. 

Mjera 4.1.1.: Traženje partnera, pisanje i prijava projekata 

Nadležnost: Dekan, Pomoćnik dekana za međunarodnu suradnju 

Provedba: Administrator za EU projekte 

Pokazatelj: Broj prijavljenih projekata 

 

5. Aktivacija u međunarodnim udruženjima 

 

Cilj 5.1.: Uključivanje i aktivno sudjelovanje u međunarodnim udrugama iz područja 

studija 

Mjera 5.1.1.: Uključivanje Veleučilišta u rad međunarodnih udruga iz područja studija 

Veleučilišta 

Nadležnost: Dekan, Pomoćnik dekana za međunarodnu suradnju, Prodekan za nastavnu 

djelatnost 

Provedba: Pročelnici studija, Nastavnici 

Pokazatelj: Broj članstava u udrugama, Godišnja izvješća o provedenoj aktivnosti 

 



 

   

 

4 .  Z A V R Š N E  O D R E D B E  

 

PROVEDBA STRATEGIJE 

Zadaci i aktivnosti za provedbu mjera i ciljeva internacionalizacije utvrđuju se Operativnim 

planom aktivnosti i mjera za internacionalizaciju i poticanje mobilnosti kojeg donosi 

Pomoćnik dekana za međunarodnu suradnju, a potvrđuje dekan jednom u dvije godine. 

Izvršenje zadataka utvrđenih planom provodi se kontinuirano i mjeri jednom godišnje kroz 

izvješća Erasmus koordinatora krajem godine. 

 

 

REVIZIJA STRATEGIJE 

Revizija strategije vrši se svake dvije godine temeljem analize i godišnjih izvješća 

ostvarivanja strateških ciljeva i planiranih aktivnosti u području međunarodne suradnje i 

mobilnosti te prilikom svake izmjene Strategije Veleučilišta. 

 

 

 

Strategiju internacionalizacije Veleučilišta Velika Gorica od 2016.-2020. godine usvojilo je 

Stručno vijeće na svojoj 4. sjednici dana 9. veljače 2016. godine. 

 

 

 

 


