Reakreditacija - vanjska neovisna periodična prosudba sustava
osiguravanja kvalitete (audit) visokih učilišta
Akreditacijski savjet Agencije za znanost i visoko obrazovanje je na svojoj 6. sjednici
održanoj 1. lipnja 2010. godine, na temelju članka 23. Zakona osiguravanju kvalitete u
znanosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 45/09) usvojio, a ravnateljica
Agencije donijela odluku o započinjanju postupka vanjske neovisne periodične prosudbe
unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.
Vanjska prosudba sustava osiguravanja kvalitete visokog učilišta sistematični je, periodični
postupak kojim se utvrđuje jesu li aktivnosti i rezultati tih aktivnosti koje čine sustav
osiguravanja kvalitete visokih učilišta učinkoviti i u skladu s nacionalnim i Europskim
standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju - ESGstandardima i dobrom europskom i međunarodnom praksom. Vanjskom prosudbom
procjenjuje se i doprinos stalnom unapređenju kulture kvalitete i kulture obrazovanja visokog
učilišta. Kroz razvoj sustava osiguravanja kvalitete neprestano se unapređuju sve djelatnosti, a
naročito obrazovanje u cijelosti.
Vanjskom prosudbom prosuđuje se koliko visoko učilište vodi brigu o akademskim
standardima i kvaliteti po pitanju unapređivanja mogućnosti za stjecanje određenih stupnjeva
obrazovanja, potpore ostvarenju misije i strateških ciljeva jedinice za osiguravanje kvalitete
na visokom učilištu te uspoređivanja dostignutih standarda i kvalitete sa kvalitetom i
standardima koji se primjenjuju na sličnim visokim učilištima u zemlji i zemljama EU.
Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, članak 23. stavak 1.,
regulirano je da se vanjska prosudba provodi u ciklusima od pet (5) godina.
Agencije za znanost i visoko obrazovanje organizira, sudjeluje i provodi vanjsku prosudbu
susatava osiguravanja kvalitete visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i odgovorna je za
njezinu učinkovitost akademskoj zajednici i društvu u cjelini. Agencija u pravilu svake godine
do 30. lipnja sastavlja plan reakreditacije za iduću akademsku godinu, objavljuje ga na
službenim internetskim stranicama i o tome obavještava u plan uključena visoka učilišta.
Planom reakreditacije visokih učilišta u akademskoj godini 2013./2014. od 29. svibnja 2013.
godine Odjel za kulturologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
uvršten je na popis visokih učilišta predviđenih za vanjsku prosudbu sustava osiguranja
kvalitete (dopis u prilogu).
Agencije za znanost i visoko obrazovanje uputila je Odjelu za kulturologiju dana 22.
listopada 2013. godine dopis kojim obavještava da je posjet stručnog povjerenstva
Odjelu za kulturologiju u okviru postupka reakreditacije predviđen u periodu od 7.
travnja do 11. travnja 2014. godine (dopis u prilogu).
U sklopu postupka reakreditacije visoko učilište dužno je prethodno dostaviti samoanalizu (na
hrvatskom i engleskom jeziku) koja obuhvaća razdoblje od proteklih pet (5) godina u kojoj će
se obraditi podaci prema sljedećim kriterijima: upravljanje visokim učilištem i osiguranje
kvalitete, studijski program, studenti, nastavnici, znanstvena i stručna djelatnost, mobilnost i
međunarodna suradnja, resursi: stručne službe, prostor, oprema i financije.
Vijeće Odjela za kulturologiju je na 1. sjednici u akademskoj 2013./2014. godini održanoj 4.
studenoga 2013. donijelo Odluku o imenovanju Povjerenstva za izradu samoanalize
Odjela za kulturologiju od jedanaest članova (Odluka Vijeća Odjela za kulturologiju u
prilogu). Osim članova Povjerenstva u izradu samoanalize uključeni su svi nastavnici i
stručne službe Odjela za kulturologiju.
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