STRATEGIJA RAZVOJA STRUČNO – ISTRAŽIVAČKIH
AKTIVNOSTI NA
VELEUČILIŠTU „NIKOLA TESLA“ U GOSPIĆU

Gospić, siječanj, 2013.

Temeljem Strategije razvoja Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću za razdoblje 2012 - 2017
cilj je razvijati istraživački profil u području stručnog i znanstvenog djelovanja u području
društvenih i prometnih znanosti, na način da se poveća broj objavljenih stručnih i znanstvenih
radova, da se poveća broj nastavnika i suradnika s postignutim akademskim stupnjem
magistra znanosti i doktora znanosti ovisno o razvoju studijskih programa, povećati broj
nastavnika s izborom u viša nastavna zvanja, povećati suradnju s drugim ustanovama, u
nacionalnim i međunarodnim okvirima, te intenziviranje suradnje kroz razne stručne i druge
projekte. Isto tako strategijom je zacrtano i sudjelovanje Veleučilišta „Nikola Tesla“ u
Gospiću

na ostvarivanju projekata sa gospodarskom i lokalnom zajednicom, te poticati

suradnju s gospodarstvom na planu istraživačkih projekata sa praktičnom primjenom.
Strategijom razvoja stručno – istraživačkih aktivnosti na Veleučilištu „Nikola Tesla“ u
Gospiću želimo definirati glavni cilj te specifične ciljeve razvoja stručno-istraživačkih
aktivnosti te uspostaviti organizirani i planski vođen stručno-istraživački rad našeg
Veleučilišta.

GLAVNI CILJ
-

podizanje kvalitete istraživačkih aktivnosti i nastave, sudjelovanje u istraživačkim
projektima, kako nacionalnim tako i međunarodnim, jačanje međuinstitucionalne
suradnje u zemlji i u inozemstvu sa visokoobrazovnim i znanstvenim institucijama kao
i gospodarskim subjektima, ostvarivanje izvrsnosti i prepoznatljivosti na nivou
visokoobrazovnih stručnih institucija u RH.

SPECIFIČNI CILJEVI
1. Utvrditi istraživački profil Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću prema kriteriju
izvrsnosti i osigurati organizacijsku infrastrukturu, planiranje i upravljanje
istraživanjima i istraživačkim kapacitetima te učinkovito prikupljanje i obradu
informacija.
Zadatak 1. Utvrditi istraživački profil Veleučilišta prema kriteriju dokazane stručne i
znanstvene izvrsnosti.
Zadatak 2. Utvrditi istraživačku strukturu nastavnika i suradnika, nositelja projekta, kao i
organizacijskih jedinica koje su nužni za kvalitetan tijek istraživačkog projekta.
Zadatak 3. Definirati mehanizam stručno istraživačkih aktivnosti na Veleučilištu
usvajanjem akta kojim je detaljno definiran sustav stručno-istraživačkih aktivnosti
temeljen na ovoj strategiji, a čime bi se i formalno usvojila pravila i politika institucije u
pogledu budućeg odvijanja sustavnih stručno istraživačkih aktivnosti.
Zadatak 4. Uspostaviti učinkovit sustav prikupljanja podataka o stručno – istraživačkim
aktivnostima Veleučilišta potrebnih za određivanje pokazatelja uspješnosti provođenja
ove Strategije.

2. Planirati i osigurati sredstava za stručno – istraživačke aktivnosti
Zadatak 1. Izrada godišnjeg plana stručno – istraživačkih aktivnosti koji će biti osnova za
izradu financijskog plana stručno-istraživačkih aktivnosti na godišnjoj razini.

3. Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću kao nositelj stručno-istraživačke aktivnosti
na lokalnoj i nacionalnoj razini

Zadatak1. Iniciranje, organiziranje i provedba vlastitih programa, projekata i studija u
cilju istraživanja, modeliranja i proučavanja razvojnih gospodarskih scenarija i programa
uz prihvaćanje održivog razvoja, kao i razvoja Veleučilišta i lokalne zajednice.
Zadatak 2. Iniciranje, organiziranje i provedba stručnih predavanja, koferencija, javnih
tribina, okruglih stolova, tribina u cilju stručnog podučavanja i prijenosa znanja,
savjetovanja i informiranja
Zadatak 3. Organiziranje i provedba nakladničkih aktivnosti pod čim se podrazumijeva
izdavanje autorskih knjiga, glasnika VNT, zbornika radova, stručnog časopisa i sl.

4. Poticati nacionalnu i međunarodnu suradnju veleučilišta i gospodarstva, a
posebno suradnju sa drugim veleučilištima i sveučilištima te istraživačkim
centrima, dovođenjem gostujućih predavača i znanstvenika te radom na
zajedničkim istraživačkim projektima, ali i u cilju ostvarivanja kvalitete u
nastavnom procesu, točnije ostvarivanju kvalitetne stručne prakse kao temelja
stručnih studijskih programa koja se provode na Veleučilištu „Nikola Tesla“ u
Gospiću.

Zadatak 1. Suradnja sa gospodarskim subjektima kao i regionalnom lokalnom upravom i
samoupravom u cilju postizanja kvalitetne suradnje u održavanju stručne prakse za
studente kao sastavni dio stručnih studijskih programa na Veleučilištu.
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Zadatak?. Suradnja sa gospodarskim subjektima kao i regionalnom lokalnom
upravom i
samoupravom, ali i drugim visokoobrazovnim i-strudnim i znanstvenim
institucijama u

zemlji

i u inozemstvu u cilju ostvarivanja

suradnje

na

zajedndkim istraZivadkim

projektirna i drugim strudnim aktivnostima.
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