
Приступ	  процесу	  акредитације	  
за	  високошколске	  установе	  у	  
Републици	  Српској	  

Агенција	  за	  акредитацију	  
високошколских	  установа	  
Републике	  Српске	  



Доукментациона	  основа	  
акредитације	  ВШУ	  РС	  



Стaндарди	  и	  критеријуми	  

•  Апликациони	  образац	  заснован	  је	  на	  
Standards	  and	  Guidelines	  for	  Quality	  
Assurance	  in	  the	  European	  Higher	  EducaQon	  
Area	  (ESG)	  и	  критеријумима	  за	  акредитацију	  
БиХ.	  



ESG	  -‐	  Internal	  quality	  assurance	  
within	  higher	  educaRon	  insRtuRons	  

•  1.1	  Policy	  and	  procedures	  for	  quality	  assurance	  
•  1.2	  Approval,	  monitoring	  and	  periodic	  review	  of	  

	  programmes	  and	  awards	  
•  1.3	  Assessment	  of	  students	  
•  1.4	  Quality	  assurance	  of	  teaching	  staff	  
•  1.5	  Learning	  resources	  and	  student	  support	  
•  1.6	  InformaQon	  systems	  
•  1.7	  Public	  informaQon	  



ESG	  -‐	  External	  quality	  
assurance	  of	  higher	  educaRon	  

•  2.1	  Use	  of	  internal	  quality	  assurance	  procedures	  	  
•  2.2	  Development	  of	  external	  quality	  assurance	  

	  processes	  	  
•  2.3	  Criteria	  for	  decisions	  
•  2.4	  Processes	  fit	  for	  purpose	  
•  2.5	  ReporQng	  
•  2.6	  Follow-‐up	  procedures	  
•  2.7	  Periodic	  reviews	  
•  2.8	  System-‐wide	  analyses	  



Критеријуми	  акредитације	  

a)  развој	  и	  стратегија	  високошколске	  установе;	  	  
b)  управљање,	  унутрашње	  осигурање	  квалитета	  и	  култура	  

квалитета;	  	  
c)  процедуре	  за	  осигурање	  квалитета	  студијских	  програма;	  	  
d)  процедуре	  за	  оцјењивање	  студената;	  	  
e)  људски	  ресурси;	  	  
f)  квалитет	  физичких	  ресурса;	  	  
g)  информациони	  системи;	  	  
h)  презентација	  информација	  за	  јавност;	  
i)  међународна	  сарадња.	  



Предуслови	  акредитације	  

•  Легитимност	  рада	  –	  лиценца	  
•  Испуњени	  сви	  законски	  услови	  укључујући	  
и	  Уредбу	  о	  минималним	  условима	  за	  
почетак	  рада	  

•  Отклоњени	  сви	  недостаци	  уочени	  од	  стране	  
надлежних	  органа	  (Министарство,	  
инспекције...)	  

•  Звања	  у	  складу	  са	  званичном	  
класификацијом	  



Интерно	  обезбјеђење	  квалитета	  

•  Успостављен	  систем	  интерног	  обезбјеђења	  
квалитета	  унутар	  високошколске	  установе	  
(стратешки	  план,	  процедуре,	  центар	  за	  
квалитет)	  

•  Сет	  индикатора	  
•  Студијски	  програми	  у	  примјени	  најмање	  једну	  
годину	  дуже	  од	  трајања	  студија	  

•  Покренути	  пројекти	  унапређења	  



Подношење	  пријаве	  за	  
акредитацију	  

•  Апликациони	  образац	  
•  Утврђивање	  приједлога	  уговора	  и	  трошкова	  
акредитације	  (повјерљивост)	  

•  Провјера	  достављених	  података	  службеним	  
путем	  

•  Рокови	  за	  достављање	  додатне	  документације	  
•  Потписивање	  уговора	  



Екстерна	  евалуација	  

•  Координатор	  	  
•  Именовање	  комисије	  стручњака	  
•  Припрема	  комисије	  (документација,	  
упознавање	  система,	  контакти)	  

•  Посјета	  установи	  (on	  site	  visit)	  
•  Извјештај	  с	  препорукама	  



Рјешење	  о	  акредитацији	  

•  Анализа	  мишљења	  комисије	  и	  упућивање	  ХЕА	  
БиХ	  на	  давање	  препоруке	  

•  Препорука	  у	  року	  од	  15	  дана	  
•  Агенција	  за	  акредитацију	  ВШУ	  Републике	  
Српске	  издаје	  рјешење	  

•  Упис	  у	  регистар	  акредитованих	  установа	  
•  Израда	  плана	  пројеката	  и	  активности	  ВШУ	  на	  
основу	  препорука	  комисије	  стручњака	  
(Агенција	  прати	  реализацију)	  



Активности	  Агенције	  

•  Припремљени	  документи	  за	  акредитацију	  
(процедура,	  апликациони	  образац,	  упутство	  за	  
приступ	  акредитацији)	  

•  Обуке	  за	  провођење	  акредитације	  (пројекти	  и	  
сарадња	  са	  Lloyd’s	  Register	  Quality	  Assurance)	  

•  У	  припреми	  трошковник	  и	  упутство	  за	  
провођење	  екстерне	  евалуације	  са	  
методологијом	  рада	  


