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Gospodarski savjet je savjetodavno i stručno tijelo Stručnog vijeća i dekana. 

Gospodarski savjet imenuje dekan na razdoblje od četiri (4) godine. Sastoji se od sedam (7) 

članova kojeg čine šest (6) predstavnika gospodarstva i prodekan za razvoj. Dekanski kolegij i 

Gospodarski savjet savjetuju i predlažu dekanu rješenja iz svih područja djelatnosti 

Veleučilišta, uključujući područje osiguravanja kvalitete. 

 

Cilj rada Gospodarskog savjeta je intenzivnije povezivanje s gospodarskim subjektima u 

Međimurskoj županiji, kao vanjskim dionicima koji su neposredno zainteresirani za obrazovanje 

kvalitetnih stručnjaka, a koji će omogućiti i kvalitetnu poslovnu suradnju na nastavnom, stručnom i 

istraživačkom području.   

Gospodarski savjet se aktivno uključuje u analizu potrebe za stručnom praksom na 

pojedinim studijskim programima te razmatra načine povećanja sati studentske prakse na 

studijskim programima. 

 

Glavne zadaće Gospodarskog savjeta su: 

- praćenje i predlaganje prilagodbi studijskih programa prema potrebama i 

trendovima tržišta rada i razvoja tehnologije; 

- predlaganje gostujućih predavača iz struke; 

- osiguravanje prakse studenata, terenske nastave i studijskih posjeta unutar tvrtki; 

- razvoj zajedničkih projekata s veleučilištem; 

- poticanje izvrsnosti kroz stipendiranje najboljih studenata; 

- razmatranje mogućnosti zapošljavanja po završetku studija; 

- predlaganje i poticanje aktivnosti usmjerenih na daljnji razvoj  i unapređenje 

Veleučilišta; 

- informiranje poslodavaca o statusu njihovih prijedloga. 

 

Gospodarski savjet djeluje na sastancima koji se u pravilu održavaju nakon svakog 

semestra (2 puta godišnje), ali mogu se održavati i češće. Sastanak saziva predsjednik 

Gospodarskog savjeta koji i predlaže teme sastanka. Teme sastanka predsjedniku mogu 

predložiti svi članovi Gospodarskog savjeta. Na sastanku Gospodarskog savjeta vodi se 

zapisnik koji se dostavlja svim članovima Gospodarskog savjeta putem internetske pošte.  

 



3 
 

Gospodarski savjet nakon svakog semestra, temeljem analiziranih anketa poslodavaca, 

šalje zaključke sa sastanka nadležnim tijelima, a sve u cilju poboljšanja studijskih programa. 

Jednom godišnje, u pravilu početkom akademske godine poslodavci se od strane Gospodarskog 

savjeta informiraju o statusu njihovih prijedloga iz anketa i to putem internetskih stranica 

Međimurskog veleučilišta u Čakovcu.   

  

Plan sastanaka za 2018. godinu:  

- ožujak 2018. godine te 

- rujan 2018. godine. 

 

Dijana Krnjak 

_____________________ 


