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1. Uvod 

 

Program rada izrađen je u cilju definiranja najznačajnijih područja djelovanja kojima se osigurava 

širenje i značajan razvoj Međimurskog Veleučilišta u Čakovcu. Ujedno su u planu prikazane aktivnosti 

u cilju unaprjeđenja što uspješnijeg rada Međimurskog Veleučilišta u Čakovcu kroz 19 poglavlja 

programa rada za mandatno razdoblje. 

 

2. Vizija i Misija 

 

Jasno je kako je osnivanjem Medimurskog veleučilišta u Čakovcu zacrtana vizija i misija Veleučilišta. 

Naime vizija i misija Veleučilišta se mora ostvarivati u skladu s Nacionalnom strategijom razvoja 

obrazovanja u Republici Hrvatskoj. 

Međimursko Veleučilište mora biti regionalni centar izvrsnosti na području visokog obrazovanja i 

primjene znanstveno-istraživačkog rada. Međimursko Veleučilište mora okupljati osobe prije svega iz 

naše regije i susjednih zemalja akademskog obrazovanja znanstvenih područja računarstva, 

menadžmenta, održive gradnje, termotehničkog strojarstva i ekoinženjerstva te elektrotehnike. Vizija 

je sve ono što možemo zamisliti i ostvariti, a što može omogućiti razvoj u budućnosti. Okupljanje 

stručnjaka i znanstvenika iz navedenih područja može postavljene planove ostvariti te omogućiti 

značajan razvoj u budućnosti. 

Međimursko Veleučilište mora biti promicatelj znanja iz znanstvenih područja: računarstva, 

menadžmenta, održive gradnje, termotehničkog strojarstva, ekoinženjerstva te elektrotehnike. Svojim 

ljudskim i nastavnim potencijalom, poticati te osigurati prohodnost informacija i znanja u cilju što 

boljeg obrazovanja. Omogućiti protok znanja unutar obrazovanja obrazovnih ustanova povezivanjem i 

umrežavanjem s ostalim obrazovnim ustanovama koje se nalaze u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. 

Misija je smjer, a ne odredište. Misija znači: zašto radimo ono što radimo, odnosno razlog, svrhu 

postojanja. Misija je poluga pomoću koje skupina ljudi biva u stanju pokrenuti višestruko teži teret 

negoli bez nje (poluge). Misija Međimurskog veleučilišta u Čakovcu je obrazovanje budućih stručnjaka 

u znanstvenim područjima za potrebe tržišta rada te edukacija studenata za primjenu stečenog znanja 

i pripremu studenata za buduće izazove. Misija može biti anagažiranje najkvalitetnijeg nastavnog kadra 

za provođenje studijskih programa, osiguranje preduvjeta za dugoročni razvoj visokog obrazovanja na 

području Republike Hrvatske, Međimurske županije, Varaždinske županije i Koprivničko Križevačke 

županije te pograničnih područja. Povezivanje veleučilišta s europskim institucijama, tvrtkama te na taj 

način omogućavanje studentima mobilnosti i pristup relevantnim izvorima znanja.  
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U svrhu ostvarivanja ciljeva i vizije, veleučilište će provoditi kontrolu te nadzor u ostvarivanju 

kvalitetnog obrazovanja, edukaciju nastavnog (stručnog i znanstvenog) kadra (ljudskih potencijala) te 

raditi na suradnji lokalne zajednice, tržišta rada i obrazovnog sektora. 

 

3. SWOT analiza 

 

Što je SWOT analiza? Alat za situacijsku analizu veleučilišta. Analiza snaga, slabosti (interna analiza), 

prilika i prijetnji (eksterna analiza). Analiza je temeljena na provedenim anketnim upitnicima s 

određenim sudionicima obrazovanja i sudionicima unutar lokalne zajednice. Prikupljeni podaci 

prikazuju stav nastavnika i lokalne zajednice o radu Međimurskog Veleučilišta u Čakovcu. Koji su po 

njima trenutni nedostatci, slabosti, prijetnje, ali i što čini snagu ustanove. 

 

 

SNAGA 

- cjeloživotno obrazovanje zaposlenika na razini    

   specijalističkih poslijediplomskih studija i   

   doktorskih studija, 

- materijalna imovina kojom se raspolaže i  

   materijalni uvjeti,  

- međunarodna suradnja s visokoobrazovnim  

   ustanovama iz Europske Unije i svijeta, 

- suradnja s visokoobrazovnim ustanovama   

   unutar Republike Hrvatske, 

- iskustvo u pripremi i provođenju projekata, 

- trenutna realizacija projekata, 

- znanje i iskustvo u izradi aplikacijskog softvera 

(korištenje ljudskih potencijala)   

 

SLABOSTI 

- uvjeti ljudskih potencijala, 

- naslovna znanstveno nastavna zvanja 

zaposlenika, 

- broj časopisa koje veleučilište izdaje, 

- izdavanje knjiga i znanstvenih monografija, 

- indeksiranost časopisa veleučilišta, 

- brendiranje (tržišno pozicioniranje 

intelektualnog vlasništva i/ili softverskog 

vlasništva). 

 

  

 

PRILIKE 

- zadovoljiti kriterije za uvrštavanje članaka iz 

časopisa u relevantne baze podataka, 

- omogućiti izdavanje knjiga svim nastavnicima i 

vanjskim  suradnicima te ostalim autorima na 

Međimurskom Veleučilištu (koji to žele), 

 

PRIJETNJE 

- nemogućnost brzog usklađivanja s trenutnim i 

budućim potrebama tržišta rada, 

- nedovoljno dobra kadrovska politika 

trenutačnog menadžmenta veleučilišta, 

- neodrživost projekata. 
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- otvoriti nove studijske programe - 

specijalističke diplomske stručne studije koji 

će omogućiti nastavak obrazovanja kadrovima 

sa završenim smjerom računarstva i održivog 

razvoja, 

- otvoriti specijalističke diplomske stručne 

studije koji će omogućiti nastavak obrazovanja 

kadrovima sa završenim smjerom računarstva 

i održivog razvoja u području tehničkih 

znanosti, u polju elektrotehnike (npr. grane 

telekomunikacije i informatike) ili u polju 

računarstva (npr. grani programsko 

inženjerstvo ili procesno računarstvo) te u 

polju arhitekture (npr. grani tehnologija 

građenja i graditeljsko naslijeđe (baština)),  

- mogućnosti povlačenja znatnih sredstava iz EU 

i drugih fondova, 

- iskustvo dosadašnjih realiziranih projekata, 

- jača suradnja sa srednje školskim ustanovama 

(centrima izvrsnosti), 

- javna objava financijskih izvještaja i odluka na 

internetskim stranicama, 

- s vremenom stvoriti Sveučilišni centar 

Međimurje te usavršiti smjerove iz područja 

elektrotehnike i arhitekture u diplomske 

studije (na kojima će studenti steći po 

završetku studija akademski naziv magistar ili 

magistra struke), 

- suradnja sa svim doktorima znanosti s 

područja Međimurske županije (aktivno 

uključivanje akademske zajednice), 

- suradnja s ministarstvom gospodarstva, 

- suradnja s gospodarskom komorom, 
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- povezivanje sa strategijom razvoja grada 

Čakovca, 

- povezivanje razvojnom strategijom 

Međimurske županije.  

 

4. Studijski programi, predavanja, seminari i vježbe 

 

Postojanje potreba za proširenjem i nadogradnjom studijskih programa u obliku novih smjerova. 

Međimursko veleučilište u Čakovcu trenutno izvodi nastavu na tri preddiplomska stručna studijska 

programa: Računarstvo, Menadžment turizma i sporta, Održivi razvoj i jedan specijalistički diplomski 

stručni studij Menadžment turizma i sporta. Studijske programe je nužno konstantno revidirati, 

usavršavati te prilagođavati potrebama tržišta rada ali naravno unutar zakonskih okvira. Poželjno je 

otvoriti specijalističke diplomske stručne studije koji će omogućiti nastavak obrazovanja kadrovima 

(ljudskim potencijalima) sa završenim smjerom računarstva i održivog razvoja u području tehničkih 

znanosti, u polju elektrotehnike (npr. grane telekomunikacije i informatike) ili u polju računarstva (npr. 

grani programsko inženjerstvo ili procesno računarstvo) te u polju arhitekture (npr. grani tehnologija 

građenja). Specijalistički stručni studij računarstva (iako je bio u planu) nije realiziran. Trenutno, 

veleučilište nudi tri studijska programa na razini prvostupnika te jedan specijalistički stručni studij (koji 

valja razlikovati od specijalističkih poslijediplomskih studija) iz područja Menadžmenta turizma i sporta. 

Valja spomenuti kako se je potrebno ogledati na druga Veleučilišta (Sveučilišta) koja otvaraju nove 

studijske programe (a koja su munjevitom brzinom napredovala i još napreduju).  

Kako bi se studijski programi održali te razvijali potrebno je zadovoljiti reakreditacijske uvjete kod 

postojećih studija te akreditacijske uvjete kod novih studija koji bi se pokrenuli u budućnosti. 

Reakreditacijske i akreditacijske uvjete valja zadovoljiti i u pogledu ljudskih potencijala (iz tog razloga 

je u planu naglasak na ljudskim potencijalima). Naime, studijske programe moraju provoditi 

kompetentni zaposlenici i vanjski suradnici s odgovarajućim formalnim obrazovanjem prioritetno te 

odgovarajućim izborom u zvanja (znanstveno nastavna zvanja).  

Za predavanja, seminare i vježbe će biti odabrani kompetentni vanjski suradnici koji će biti 

angažirani prema dva kriterija: angažiranje eminentnih nastavnika s adekvatnim izborom u zvanje i 

angažiranje vrsnih stručnjaka iz poslovnog sektora s dugogodišnjim iskustvom. Ugled Međimurskog 

Veleučilišta u Čakovcu se može povećati (uz pomoć nevedenih prilika) angažmanom kompetentnih 

nastavnika. 
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Cilj nastave i studijskih programa je povećanje broja osoba sa završenim studijskim programima 

Veleučilišta koje će biti kompetentne za rad u gospodarstvu tj. poslovnoj praksi te će imati znanje i 

vještine koje su potrebne tržištu rada a i tržištu znanja. 

 

5. Prostor u kojem djeluje Međimursko Veleučilište u 
Čakovcu 

 

Međimursko Veleučilište djeluje na adresi: BANA JOSIPA JELAČIĆA 22a, 40 000 Čakovec. Prostore 

Međimurskog Veleučilišta će biti potrebno proširiti u skladu s postojećim i novim studijskim 

programima te povećanim brojem studenata. Postoji mogućnost da se pojedina predavanja novih 

smjerova održavaju (za početak) i na dislociranim mjestima npr. u Gradu Prelogu i Gradu Murskom 

Središću. U navedenim gradovima u organizaciji Međimurskog Veleučilišta u Čakovcu se mogu 

organizirati edukacije za stjecanje certifikata (navedenih u poglavlju 8 – programi cjeloživotnog 

obrazovanja) iz osnovnih i naprednih znanja za upravljanje projektima itd. (poglavlje 8). Odvijanje 

pojedinih predavanja novih smjerova na dislociranim mjestima npr. u Gradu Prelogu i Gradu Murskom 

Središću bilo bi od iznimne važnosti za njihov napredak (napredak gradova) u obrazovnom te u 

konačnosti i gospodarskom smislu. U skladu s time važno je napomenuti da ustanova nosi naziv 

Međimursko Veleučilište. 

 

6. Poslovanje Međimurskog Veleučilišta u Čakovcu 

      

Veleučilište je javna obrazovna ustanova koja se financira iz državnog proračuna, ali i iz vlastitih 

prihoda. Financiranje iz državnog proračuna iznosi 60%, a iz vlastitih prihoda 40%. Veleučilište 

ostvaruje dobit, što je vidljivo iz javno objavljenih financijskih izvještaja na web stranici Međimurskog 

veleučilišta u Čakovcu. Vlastite prihode MEV ostvaruje od školarina za izvanredne studente te 

provedbe cjeloživotnog obrazovanja (tako će i ostati). Također, dio prihoda bismo ostvarili jačim 

povezivanjem s gospodarskim i poslovnim subjektima. Materijalna i radna prava zaposlenika i 

studenata će se povećavati kontinuirano. Mogućnosti za ostvarenje dodatnih prihoda od certifikacijske 

edukacije u Međimurskoj županiji i na širem području Republike Hrvatske će biti ostvarene. 
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    7. Projekti Međimurskog Veleučilišta u Čakovcu 

 

Projekti koji su provedeni, uspješno su provedeni što je vidljivo. Potrebno je omogućiti nesmetanu 

realizaciju i finalizaciju postojećih projekata te konkurirati i izrađivati temeljem postojeće 

dokumentacije, dokumentaciju za nove projekte u cilju pridobivanja većih financijskih sredstava za 

izvršavanje projektnih zadataka. Biti će uspostavljena uspješnija suradnja sa svim razvojnim agencijama 

koje djeluju unutar Međimurske županije. 

 

PROJEKTI KOJI TRAJU (FINALIZACIJA): 

 

1. Naziv projekta: Centar održivog razvoja 

 

Referentna oznaka: KK.01.1.1.02.0009 

Korisnik: Međimursko veleučilište u Čakovcu 

Ukupna vrijednost projekta: 11.895.867,07 HRK 

Iznos koji sufinancira EU: 10.828.867,07 HRK iz Europskog fonda za regionalni razvoj 

Vremensko trajanje projekta: 02.01.2019. – 02.01.2021. 

Kratki opis projekta: Tokom trajanja projekta “Centar održivog razvoja” rekonstruirati će se i 

opremiti zgrada „Centra održivog razvoja“, opremit će se četiri laboratorija naziva „Biokemija 

okoliša“, „Održiva gradnja“, „Primijenjena automatika“ i „Proširena stvarnost“ te će se provesti 

organizacijska reforma Međimurskog veleučilišta u Čakovcu s ciljem poboljšanja funkcioniranja kroz 

neformalne i formalne procese organizacijske strukture ustanove kako bi se u konačnici poboljšala 

kvaliteta, opseg i relevantnost istraživačkih aktivnosti. Opremanjem novih laboratorija unaprijedit 

će se kvaliteta obrazovanja i istraživanja za potrebe gospodarstva, pojačat će se suradnja 

Međimurskog veleučilišta u Čakovcu s drugim istraživačkim institucijama i poslovnim sektorom 

kojima će biti omogućeno korištenje novoopremljenih laboratorija. Projekt “Centar održivog 

razvoja” će osigurati istraživačko-razvojnu infrastrukturu te će time u konačnici povećati broj 

primjenjivih istraživačkih, razvojnih i inventivnih projekata u Međimurskoj županiji. 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Opći cilj projekta je povećati broj primjenjivih znanstveno-

istraživačkih projekata u Međimurskoj županiji. Ujedno, projekt ima za cilj osigurati istraživačko – 

razvojnu infrastrukturu koja će poslužiti za provedbu temeljnog, industrijskog istraživanja i 

eksperimentalnog razvoja u području biokemije okoliša, održive gradnje, primijenjene automatike 

i proširene stvarnosti. Izravni rezultati projekta su obnovljena zgrada Međimurskoj veleučilišta u 

Čakovcu za potrebe Centra održivog razvoja te njegovo opremanje.  
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(izvor: https://www.mev.hr/index.php/eu-projekt-centar-odrzivog-razvoja/). 

 

2. Naziv projekta: „Mreža „živih“ dvoraca kao oblika održivog turizma za očuvanje i promicanje 

kulturnog nasljeđa“.  

 

Broj projekta: SLO–HR262 

Akronim projekta: LIVING CASTLES 

Vodeći partner: Međimursko veleučilište u Čakovcu 

Partneri na projektu: Međimursko veleučilište u Čakovcu, Muzej Međimurja Čakovec, Muzeji 

Hrvatskog Zagorja, Gradski muzej Varaždin, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan 

(SLO), Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (SLO), Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o 

(SLO) i Proteus d.o.o. (SLO)  

Ukupna vrijednost projekta: 1.454.671,54 EUR 

Iznos koji sufinancira EU: 1.236.470,80 EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj 

Vremensko trajanje projekta: 1.10.2018. – 31.03.2021. 

Kratki opis projekta: U središtu prekograničnog projekta “Living Castles” je očuvanje i vrednovanje 

ljetnikovaca/dvoraca kroz razvoj zajedničke prekogranične turističke ponude te integraciju 

inovativnih aktivnosti očuvanja i predstavljanja baštine. Glavna vodilja projekta će biti osnivanje 

zajedničke robne marke vezane za dvorce i ljetnikovce, koja će pomoći u boljoj prepoznatljivosti i 

promociji, s željom da se isti u zemlji i inozemstvu predstavljaju kao zajednički turistički proizvod po 

uzoru na dvorce južne Češke i bavarskih dvoraca. Projekt će posvetiti puno pažnje traženju rješenja 

kako s malim investicijama i modernom IKT opremom popuniti praznine i gradovima udahnuti novi 

život, a posjetiteljima bolje iskustvo. Integrirani pristup projekta je vidljiv u jednakovrijednoj 

prekograničnoj suradnji koja se temelji na poticanju promjena na području održivog turizma i 

obuhvaća kulturnu baštinu prekograničnog područja (dvorci  i ljetnikovci), uvođenje atraktivnih IKT 

rješenja za osiguravanje kvalitetnijeg iskustva ciljnih skupina i nadogradnju postojećih turističkih 

ponuda te njihovu promociju. 

Glavni ishodi projekta: 

Povećanje u očekivanom broju posjeta podržanim odredištima kulturne ili prirodne baštine i ostalim 

atrakcijama. Investicije malih razmjera u posjetiteljsku infrastrukturu i očuvanje prirodne i kulturne 

baštine. Novi ili poboljšani prekogranični proizvodi i destinacije održivog turizma integrirane 

prirodne ili kulturne baštine. Osobe koje sudjeluju u aktivnosti jačanja kapaciteta. 

(izvor: https://www.mev.hr/index.php/eu-projekt-centar-odrzivog-razvoja/). 
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Jedan od boljih projekata Međimurskog Veleučilišta u Čakovcu je bio „Office manager - the new 

perspective“. Za pokretanje i provedbu novih projekata biti će uključeni zaposlenici fakulteta 

Međimurskog Veleučilišta u Čakovcu kao i vanjski suradnici. Voditelji projekta također mogu biti u 

budućnosti vanjski suradnici i zaposlenici Međimurskog Veleučilišta. (EU projekt: „Centar održivog 

razvoja“. URL: https://www.mev.hr/index.php/eu-projekt-centar-odrzivog-razvoja/, 18.4.2019.). 

 

8. Programi cjeloživotnog obrazovanja 

 

Osigurati i organizirati će se brojni tečajevi koji će dati dodatno znanje i vještine polaznicima u cilju 

što veće učinkovitosti zaposlenika u poslovnoj praksi i obrazovanju. Programi cjeloživotnog 

obrazovanja će obuhvatiti edukaciju svih zaposlenika i svih polaznika ponuđenih programa koji nisu 

zaposlenici a prijavili su se na edukaciju u cilju stjecanja novih znanja i vještina. Edukacija za zaposlenike 

biti će organizirana u skladu sa poboljšanjem i proširenjem razvoja Međimurskog Veleučilišta u 

Čakovcu. Također, promatrati će se zahtjevi zaposlenika (a zahtjeve će odrediti na temelju osobnih 

potreba sami zaposlenici) za usavršavanjem i nastojati će se realizirati. Novi programi radionica i 

seminara koje će organizirati Međimursko Veleučilište biti će u skladu s potrebama tržišta rada. 

Također, potrebno je zadržati i intenzivirati suradnju s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i 

Hrvatskom gospodarskom komorom. Novi programi edukacije će biti organizirani u suradnji s lokalnom 

zajednicom te njihovim preporukama.  

 

Organizirati certifikacijske seminare iz područja računarstva i menadžmenta poput: 

 

 ECDL edukacije (tečajeve za osnovni i napredni ECDL), 

 edukacije za programiranje u JAVI, 

 CISCO specijalističke edukacije, 

 ITIL® edukaciju i certifikaciju u statusu Licenced Affiliate, 

 edukacije za stjecanje ORACLE certifikata, 

 edukacije za stjecanje osnovnih i naprednih znanja za upravljanje projektima s 

interaktivnim vježbama u web okruženju, 

 PYTHON edukacije, 

 Red Hat treninzi s certifikacijskim ispitima, 

 SQL Server seminare, 

 SharePoint seminare, 

 Visual Studio seminare, 
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 edukacije za programiranje u C i C++ programskim jezicima, 

 edukacija o primjeni agilnih metoda, 

 

 edukacija za fitness trenere (certificirana), …  

. 

Organiziranim seminarima će se potaknuti obrazovanje odraslih i umirovljenika: 

 

 edukacijom o korištenju društvenih mreža (financiranje sredstvima od strane projekta), 

 edukacija o internetskom marketingu. 

 

Potrebno je osigurati i organizirati pripremanje učenika (budućih studenata) za polaganje ispita iz 

državne mature. Na taj način može se iskoristiti prilika za upoznavanje učenika (maturanata) s 

programima Međimurskog Veleučilišta u Čakovcu te za promociju i nuđenje programa koje mogu 

upisati nakon položene državne mature. 

 

9. Sustav upravljanja kvalitetom 

 

Provjera rezultata anketa za svakog pojedinog nastavnika (zaposlenika i vanjskih suradnika). 

Samoprocjena rada zaposlenika na pojedinom kolegiju. Svaki semestar mora se napraviti detaljno 

izvješće o postignutim rezultatima nastavnih i drugih aktivnosti na Veleučilištu te navesti (ukoliko 

postoje) koje su bile eventualne poteškoće prilikom odvijanja predavanja, seminara i vježbi iz pojedinih 

kolegija. Prioritet je kreiranje novih učinkovitijih procesa ali i reinženjering postojećih procesa unutar 

Međimurskog Veleučilišta u Čakovcu ali u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju. Zaposlenici koji će sudjelovati u praćenju funkcioniranja sustava osiguranja kvalitete 

moraju također pratiti potrebe tržišta rada te u skladu s time donositi izmjene studijskih programa, 

nadzirati odvijanje studijskih programa, voditi brigu o dostupnosti prikladnih izvora za učenje te 

pomoći studentima.  

 

10. Informacijski sustavi veleučilišta 

 

Nastojati će se informatizirati svi mogući procesi tako da se unaprijedi odvijanje samih procesa i 

aktivnosti unutar promatrane organizacije (ustanove). Postoji mogućnost da se u Centru za razvoj 

softvera MEVa (koji će se organizirati u mandatnom razdoblju) programiraju aplikacije koje će 
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unaprijediti informacijski sustav veleučilišta te aplikacije za unaprjeđenje procesa te cjelokupnog 

poslovanja organizacija u realnom sektoru. Naravno aplikacije izrađene na Međimurskom Veleučilištu 

u Čakovcu će se implementirati u realne sustave koji su spremni podmiriti troškove izrade aplikacije na 

Međimurskom Veleučilištu u Čakovcu. 

 

11. Konferencije, okrugli stolovi, predavanja  

 

Konferencije koje se kontinuirano održavaju u organizaciji Međimurskog Veleučilišta u Čakovcu će 

se i dalje kontinuirano održavati na što je moguće višem nivou. U sljedećem razdoblju nastaviti će se s 

praksom održavanja konferencija. Uključivanjem sva tri preddiplomska stručna studija i jednog 

postojećeg specijalističkog studija, konferencije će sigurno dobiti dodatnu kvalitetnu dimenziju. 

Nastojati će se također organizirati okrugli stolovi kao dio konferencija te zasebno i to više puta 

godišnje. Teme okruglih stolova biti će iz stručnih i znanstvenih područja naših studija koji se trenutno 

izvode te iz područja specijalističkih stručnih studija koji će se nastojati pokrenuti u budućem razdoblju 

(iz područja elektrotehnike i računarstva te arhitekture (održive gradnje)). Svaki odjel biti će nositelj 

organizacije teme svog znanstvenog područja a kompetentni stručnjaci i veleučilišni te sveučilišni 

profesori biti će nositelji konferencija iz područja budućih specijalističkih stručnih studija koji se 

namjeravaju pokrenuti. Za održavanje konferencija, okruglih stolova i javnih izlaganja biti će angažirani 

poznati gospodarstvenici iz privatnog i javnog sektora kao i poznati sveučilišni profesori iz naše zemlje 

i inozemstva. Veleučilište će imati za naredno mandatno razdoblje izrađen sustavni plan održavanja 

konferencija, okruglih stolova i javnih izlaganja renomiranih gostujućih veleučilišnih i sveučilišnih 

predavača iz naše zemlje i inozemstva. Svi radovi koji će biti zaprimljeni za izlaganje na konferenciji biti 

će recenzirani od kompetentnih stručnjaka i znanstvenika i to obavezno anonimno. 

 

12. Knjižnica i čitaonica 

 

Ostvariti što veći knjižnični fond knjigama i znanstvenim te stručnim časopisima koji će biti od koristi 

studentima (prije svega) te nastavnicima. Fond treba povećati knjigama i znanstvenim te stručnim 

časopisima koji prioritetno obuhvaćaju područja iz kojih se izvode stručni studiji te specijalistički stručni 

studij na Međimurskom Veleučilištu u Čakovcu. Nadopunjavati će se knjižnični fond s ciljem postojanja 

i dostupnosti adekvatne literature koja će studentima olakšavati savladavanje nastavnih cjelina i 

jedinica. Organizirati će se virtualna knjižnica koja će omogućavati pristup materijalima u digitalnom 

obliku, svim studentima veleučilišta s udaljenih računala. Putem otvorene digitalne platforme i 
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pripadajuće aplikacije studenti će moći neograničeno čitati knjige u digitalnom formatu,  publikacije tj. 

znanstvene i stručne časopise na raznim svjetskim jezicima (što će biti od iznimne važnosti za strane 

studente). Knjižnica će biti organizirana na način da se poveća dostupnost materijala (materijalne i 

nematerijalne knjižne građe) u elektroničkom obliku te u cilju promoviranja MEVa i knjižnice kao 

informacijsko obrazovnog središta. 

 

13. lzdavačka djelatnost 

 

lzdavačka djelatnost na Međimurskom Veleučilištu u Čakovcu će biti jače zastupljena, objave knjiga 

gotovo ni ne postoje. Objava sadržaja u obliku knjiga (monografija), udžbenika i skripti je premalena (s 

obzirom na broj izdanja). Izdavačku djelatnost je potrebno intenzivirati. Također, osim „Zbornika 

radova Međimurskog Veleučilišta“ trebalo bi oformiti i izdati barem još jedan znanstveni časopis (uz 

postojeći) koji će obuhvaćati područja računarstva, menadžmenta, održive gradnje, termotehničkog 

strojarstva i ekoinženjerstva te elektrotehnike. Postojeći zbornik radova ili novi časopis je potrebno 

usavršiti kako bi bio uvršten u svjetski poznate baze tj. časopis koji je zastupljen u knjižnicama fakulteta, 

indeksiran u bazama podataka te citiran. Zastupljenost u knjižnicama, indeksiranost i citiranost osnovni 

su pokazatelji kvalitete časopisa. Izdane knjige u izdanju Međimurskog Veleučilišta u Čakovcu bi trebale 

biti namijenjene za prodaju na šire tržište (te bi trebale osiguravati također dodatan prihod 

Međimurskom Veleučilištu). Svakako će se za svaku izdanu knjigu isplatiti „stimulacija“. Također, za 

sve konferencije u organizaciji MEVa trebali bi se izdavati zbornici cjelovitih radova. „Zbornik radova 

Međimurskog Veleučilišta“  bi trebao izlaziti minimalno tri puta godišnje ili više od tri puta. 

 

14. Suradnja s gospodarstvom 

 

Suradnja s gospodarstvom je neizbježna. Uspostaviti će se suradnja s poslodavcima u vidu 

odrađivanja prakse (od strane studenata, apsolvenata) te u vidu prilagođavanja plana i programa 

pojedinih smjerova potrebama tržišta rada. Pregovorima sa što je moguće više poslodavaca će se 

nastojati osigurati stipendiranje studenata, a time će moći (studenti) sebi osigurati radno mjesto po 

završetku studijskog programa. Suradnju s gospodarstvom treba poboljšati kroz održive projekte od 

zajedničkog interesa. Pojačati suradnju s ministarstvom gospodarstva i suradnju s Hrvatskom 

gospodarskom komorom. 
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15. Suradnja s lokalnom zajednicom i medijima 

 

Uspostaviti učinkovitiju suradnju i partnerski odnos s jedinicama lokalne uprave, državnim i 

županijskim ustanovama te udrugama koje su osnovane na području Međimurske županije. Učiniti 

javno dostupnim sve podatke veleučilišta, svim zainteresiranim medijima koji imaju interes za 

promatranje funkcioniranja Međimurskog Veleučilišta u skadu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. 

Ustanova je javna, stoga je potrebno javne podatake učiniti javno dostupnim svim medijima i javnošću. 

Također, jedan od ciljeva će biti ostvariti veću otvorenost rada Međimurskog Veleučilišta u Čakovcu 

prema javnosti. 

 

16. Studentski zbor 

 

Vrlo je bitna suradnja između studentskog zbora i menadžmenta veleučilišta. Veleučilište će također 

pomoći studentima prilikom polaganja kolegija u obliku demonstratura. Organizirati će se 

demonstrature iz pojedinih kolegija (ovisno o potrebi studenata) u cilju što lakšeg savladavanja 

područja i tema pojedinih kolegija. Isto tako biti će organizirana edukacija u određeno vrijeme te na 

određenom mjestu unutar prostorija veleučilišta u kojoj će studenti moći poučavati druge studente (u 

obliku demonstratura). Nastavnici pojedinih kolegija (kod kojih postoji potreba za dodatnim znanjem 

(za edukacijom)) će odlučiti tko će biti odabran za održavanje demonstratura (na strani studenata). 

 

17. Studentski centar 

 

U narednom mandatnom razdoblju suradnju sa Studentskim centrom je potrebno dodatno 

unaprjeđivati. Kao najznačajniji zajednički pravac djelovanja treba istaknuti osiguranje prehrane 

studenata (kvalitetne i zdrave prehrane) na lokaciji Veleučilišta gdje je određen smještaj studenata. Po 

mogućnosti organizirati bio prehranu u suradnji s domaćim OPG-ovima.  

 

18. Sport 

 

Organizirati će se sportski susreti studenata i djelatnika Međimurskog Veleučilišta. Sportom na 

Međimurskom Veleučilištu nastojati će se upotpuniti slobodno vrijeme studenata jer je za svaku osobu 

fizička aktivnost važna. Sportska udruga studenata Međimurskog Veleučilišta u Čakovcu voditi će 
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računa o svi sportskim natjecanjima te će aktivno sudjelovati na njima s ekipama studenata MEVa, 

naravno u sportu za koji postoji zainteresiranost od strane studenata. Profesionalnim sportašima 

omogućiti će se oslobođenje od nastave TZK uz potvrdu ali isto tako bi bilo poželjno da nastupaju na 

sportskim susretima koji se odvijaju u organizaciji MEVa te da nastupaju za Međimursko Veleučilište 

na važnijim natjecanjima u cilju još jače promocije Međimurskog Veleučilišta. 

 

19. Zaključak 

 

Prilika (koje su prepoznate i jasno prikazane u SWOT analizi) je mnogo i moraju biti prepoznate od 

strane menadžmenta Veleučilišta kao obrazovne ustanove. Sada je prilika u idućem mandatnom 

razdoblju da se prilike prikazane u SWOT analizi realiziraju i usavrše. Moj program rada (kao program 

rada kandidata) za izbor dekana Međimurskoga veleučilišta u Čakovcu je realan i ostvarivi te se u 

sinergiji sa svim zaposlenicima i Upravnim Vijećem Međimurskog Veleučilišta može realizirati. 
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