
Reakreditacija visokih 
učilišta

Postupak reakreditacije visokih učilišta i sustav 
ocjenjivanja i vrednovanja kvalitete visokog učilišta 

u postupku reakreditacije visokih učilišta



Projekt je sufinancirala Europska unija iz 
Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ovoga dokumenta isključiva je odgovornost 
Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Dokumenti za provođenje postupka reakreditacije
• Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

• Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog 
obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta

• Pravilnik o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za 
reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice

• Standardi za vrednovanje kvalitete sveučilišta i sastavnica sveučilišta u postupku reakreditacije visokih 
učilišta ILI Standardi za vrednovanje kvalitete veleučilišta i visokih škola

• Europski standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ESG, 2015.)
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Stručno povjerenstvo
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Prigovor visokog učilišta na sastav stručnog povjerenstva

• Visoko se učilište može očitovati o sastavu povjerenstva i podnijeti na njega prigovor u roku od 7 dana od 
zaprimanja odluke

• Ako Akreditacijski savjet ocijeni da je prigovor opravdan, imenovat će druge članove povjerenstva u roku 
od 30 dana
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Samoanaliza

• Radionica za pisanje samoanalize

• Forum o kvaliteti                                                                         

• Rok dostave samoanalize – na hrvatskom i engleskom jeziku

• Tiskana samoanaliza i samoanaliza na CD-u

• Standardi za vrednovanje kvalitete

• Analitički prilog iz Mozvaga

• Samoanaliza može imati najviše 100 stranica

• Prilozi uz samoanalizu ne računaju se

u broj stranica
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Forum o kvaliteti
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Samoanaliza

Samoanaliza obavezno treba sadržavati:

• Kratak opis visokog učilišta (povijest, organizaciju – shematski prikaz, misiju i viziju)

• Podatak je li visoko učilište upisano u Upisnik znanstvenih organizacija (ako jest, navesti znanstveno 
područje i polje)

• Naziv studijskog programa, stručni ili akademski naziv koji se stječe završetkom studija, tip studija 
(sveučilišni ili stručni), razinu studija, područje i polje, nositelja studija, izvođača, trajanje studija, ECTS 
bodove, način izvođenja (redovno ili izvanredno), mjesto izvođenja, godinu akreditacije studijskog programa 
te razinu iz Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira

• Opis tijeka pisanja samoanalize

• Ishode svih prijašnjih vrednovanja i sažetak učinjenog po provedenim postupcima

• Sve kvantitativne podatke koje visoka učilišta trebaju pripremiti u skladu sa samoanalizom u postupku 
reakreditacije, a koje unose u MOZVAG (na temelju navedenih podataka izrađuje se analitički prilog iz 
MOZVAG-a koji je sastavni dio samoanalize)
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Svrha samoanalize

• Temeljni dokument za postupak vanjskog vrednovanja

• Prvenstvena je namjena da se jasno prikaže slika o samome visokom učilištu

• Olakšava posao stručnom povjerenstvu koje ima ograničeno vrijeme tijekom posjeta za 
provjeru/nadopunu/raspravu o navodima iz samoanalize



Projekt je sufinancirala Europska unija iz 
Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ovoga dokumenta isključiva je odgovornost 
Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Savjeti I

• Uključiti što veći broj osoba u izradu samoanalize (i staru upravu i studente)

• Kod pisanja samoanalize – podijeliti odgovornosti za određene teme

• Proučiti Standarde za vrednovanje kvalitete na temelju kojih će članovi stručnog povjerenstva dati ocjenu

• Postoje li dokazi za tvrdnje iz samoanalize? Članovi povjerenstva tijekom posjeta traže dokaze ili se navodi 
moraju potkrijepiti tijekom razgovora s više grupa dionika – pripremiti dokumentaciju

• Proučiti minimalne uvjete koje institucija mora zadovoljiti

• Razmisliti o primjerima dobre prakse koje institucija ima i po kojima je specifična – pripremiti dokaze o 
tome (i navesti ih u samoanalizi)

• Piše se i za strane članove stručnog povjerenstva (uzima se kontekst, SWOT analiza)

• Dosljednost podataka u samoanalizi 

• Lektorirati samoanalizu
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Posjet visokom učilištu

• Visoko učilište dužno je dati stručnom povjerenstvu na uvid dokumente kojima regulira svoje aktivnosti 
(primjerice, osnivački akt, pravilnike, poslovnike, ugovore, odluke, sporazume, izvješća, analize i slično) te 
primjere ispita studenata, seminarske radove, diplomske i završne radove studenata, doktorske disertacije, 
kao i primjere svjedodžbi, diploma i dopunskih isprava o studiju

• Visoko učilište dužno je najkasnije prvi dan posjeta stručnog povjerenstva dati na uvid stručnom 
povjerenstvu silabuse s ishodima učenja na hrvatskom i engleskom jeziku

• Stručno povjerenstvo može tijekom posjeta visokom učilištu posebnu pažnju posvetiti onim studijskim 
programima za koje je stručno povjerenstvo u inicijalnoj akreditaciji zatražilo doradu elaborata
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Izvješće i Standardi za vrednovanje kvalitete

• Standardi za vrednovanje kvalitete sastavni su dio svakog izvješća koje je u skladu s obrascem za izradu 
završnog izvješća

• Izvješće se temelji na materijalima koje je dostavilo visoko učilište i na saznanjima stečenim tijekom 
posjeta

• U izvješću, između ostalog, trebaju biti navedene preporuke za poboljšanje
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Način donošenja ocjene prema Standardima za vrednovanje kvalitete

Teme:

I. Interno osiguranje kvalitete i društvena uloga visokog učilišta (ESG – 1.1, 1.7 i 1.8) – 6 standarda

II. Studijski programi (ESG – 1.2 i 1.9) – 6 standarda

III. Nastavni proces i podrška studentima (ESG – 1.3, 1.4 i 1.6) – 10 standarda

IV. Nastavnički i institucijski kapaciteti (ESG – 1.5 i 1.6) – 6 standarda / 7 standarda

V. Znanstvena/umjetnička djelatnost – 5 standarda / 4 standarda

6 KLJUČNIH STANDARDA

Ocjena standarda/teme: nezadovoljavajuća razina kvalitete, minimalna razina kvalitete, zadovoljavajuća 
razina kvalitete i visoka razina kvalitete
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Očitovanje visokog učilišta na završno izvješće povjerenstva

• Agencija dostavlja završno izvješće stručnog povjerenstva vrednovanom visokom učilištu na hrvatskom i 
engleskom jeziku

• Visoko se učilište u roku od 15 dana od dana primitka završnog izvješća može očitovati o završnom 
izvješću, iznoseći svoje primjedbe i potrebna razjašnjenja u vezi s mogućim formalnim propustima ili 
netočnostima

• Završno izvješće stručnog povjerenstva i očitovanje visokog učilišta, ako je dostavljeno, Agencija dostavlja 
Akreditacijskom savjetu (AS)
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Mišljenje AS-a i način donošenja mišljenja AS-a

• Ako je bilo koja tema ocijenjena ocjenom nezadovoljavajuća razina kvalitete, ishod postupka 
reakreditacije može biti izdavanje pisma očekivanja ili uskrata dopusnice

• Ako je bilo koja tema ocijenjena ocjenom minimalna razina kvalitete, ishod postupka može biti izdavanje 
pisma očekivanja

• Ako su sve teme ocijenjene ocjenama zadovoljavajuća razina kvalitete ili visoka razina kvalitete, ishod je 
postupka izdavanje potvrde
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Prigovor visokog učilišta na mišljenje AS-a i Povjerenstvo za prigovor

• Mišljenje Akreditacijskog savjeta dostavlja se visokom učilištu koje ima pravo podnijeti pisani prigovor na
mišljenje AS-a u roku od 15 dana

• Prigovor se može podnijeti zbog bitne povrede akreditacijskih pravila koje su dovele ili su mogle dovesti do
pogreške u davanju mišljenja Akreditacijskog savjeta

• U prigovoru se ne mogu iznositi nove činjenice i novi dokazi koji nisu izneseni do dana završetka posjeta
stručnog povjerenstva

• Povjerenstvo za prigovor (vanjski članovi)

• Mišljenje Povjerenstva dostavlja se Akreditacijskom savjetu



Projekt je sufinancirala Europska unija iz 
Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ovoga dokumenta isključiva je odgovornost 
Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Akreditacijska preporuka Agencije

• Izdavanje potvrde o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i/ili znanstvene 
djelatnosti odnosno dijela djelatnosti

• Uskrata dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i/ili znanstvene djelatnosti odnosno dijela 
djelatnosti

• Izdavanje pisma očekivanja s rokom uklanjanja nedostataka do tri godine
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Nakon Akreditacijske preporuke Agencije

• Naknadno praćenje (follow-up) u slučaju pisma očekivanja

• Akcijski plan i preporuke za poboljšanje
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Javnost
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Preglednik studijskih programa visokih učilišta

https://www.azvo.hr/hr/preglednik

https://www.azvo.hr/hr/preglednik
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Savjeti II

• Točnost podataka u samoanalizi – dekan jamči svojim potpisom za točnost podataka

• Točnost podataka tijekom posjeta stručnog povjerenstva

• Povjerljiva komunikacija (link) – javno objaviti

• Poziv za studente – javno objaviti

• Protokol posjeta – samo studenti (ne studenti zaposlenici VU), samo alumni (koji ne rade na VU) i  samo 
asistenti

• Ne direktno komunicirati s članovima stručnog povjerenstva – ni prije ni poslije posjeta stručnog 
povjerenstva VU
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Pitanja

http://forum.azvo.hr/

akreditacija-visoko@azvo.hr
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