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Postupak reakreditacije proveden i na četiri sastavnice osječkog sveučilišta 

Sukladno Planu reakreditacije visokih učilišta u akademskoj godini 2013./2014., tijekom ožujka, 

travnja i svibnja proveden je postupak reakreditacije visokih učilišta u Hrvatskoj iz područja 

društvenih i humanističkih znanosti, pri čemu je ukupno reakreditirano 27 visokih učilišta. 

Taj podatak jučer je objavila državna resorna Agencija za znanost i visoko obrazovanje, uz 

napomenu kako su na najvećem sveučilištu, zagrebačkom, stručna povjerenstva posjetila i 

analizirala rad sljedećih fakulteta: Fakulteta političkih znanosti, Filozofskog fakulteta Družbe 

Isusove, Hrvatskih studija, Katoličkog bogoslovnog fakulteta, Kineziološkog, Učiteljskog i 

Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Što se tiče Sveučilišta u Splitu, reakreditirani su Filozofski 

fakultet, Katolički bogoslovni fakultet i Kineziološki fakultet. Na Sveučilištu u Rijeci reakreditirani 

su Filozofski fakultet i Učiteljski fakultet, a postupkom reakreditacije obuhvaćeno je bilo i 

Sveučilište u Osijeku: Filozofski fakultet, Odjel za kulturologiju, Učiteljski fakultet i Katolički 

bogoslovni fakultet u Đakovu. "Na Sveučilištu u Zadru reakreditirani su ovi odjeli: Odjel za 

anglistiku, Odjel za francuske i iberoromanske studije, Odjel za klasičnu filologiju, Odjel za 

kroatistiku i slavistiku, Odjel za germanistiku, Odjel za talijanistiku, Odjel za lingvistiku, Odjel za 

arheologiju, Odjel za filozofiju, Odjel za etnologiju i kulturnu antropologiju, Odjel za povijest 

umjetnosti, Odjel za povijest, Odjel za informacijske znanosti, Odjel za turizam i komunikacijske 

znanosti, Odjel za pedagogiju, Odjel za psihologiju, Odjel za sociologiju, Odjel za izobrazbu 

učitelja i odgojitelja te Odjel za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru", nabrajaju u 

Agenciji. Provedena je i reakreditacija Odjela za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku, tri 

odjela iz područja društvenih i humanističkih znanosti Sveučilišta Juraj Dobrila u Puli (Odjel za 

studij na talijanskom jeziku, Odjel za odgojne i obrazovne znanosti i Odjel za humanističke 

znanosti), zatim Veleučilište u Požegi, Veleučilište u Karlovcu, Međimursko veleučilište u 

Čakovcu, Veleučilište u Rijeci, Visoka policijska škola u Zagrebu te Visoka škola za menadžment u 

turizmu i informatici u Virovitici. "Slijedi još i reakreditacija Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu koja će se provesti početkom sljedeće akademske godine. U tijeku je prikupljanje 

očitovanja reakreditiranih institucija na izvješća stručnih povjerenstava. Na temelju izvješća, 

Akreditacijski savjet AZVO-a donosi svoje stručno mišljenje. AZVO zatim donosi akreditacijsku 

preporuku koju upućuje ministru znanosti, obrazovanja i sporta, koji donosi odluku o konačnom 

ishodu reakreditacije. Ministar može izdati potvrdu o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti 
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ili dijela djelatnosti visokog učilištu, može izdati potvrdu o uskrati dopusnice za obavljanje 

djelatnosti ili dijela djelatnosti visokog učilišta ili može uputiti pismo očekivanja s rokom 

uklanjanja nedostataka do tri godine, koje može obuhvatiti zabranu upisa studenata u razdoblju 

određenom pismom očekivanja", ističe Jasmina Havranek, ravnateljica Agencije. 

Tomislav LEVAK 

 

Javni znanstveni instituti 

Završen je i postupak reakreditacije 25 javnih znanstvenih instituta započet 2013. godine. "Posjeti 

stručnih povjerenstava javnim znanstvenim institutima održali su se tijekom listopada i studenoga 

2013. godine. Završna izvješća pristizala su u razdoblju od studenoga do kraja prosinca. Sva su 

završna izvješća poslana vrednovanim institutima na očitovanje i nakon toga proslijeđena 

Akreditacijskom savjetu. Akreditacijski savjet Agencije donio je svoje mišljenje, na temelju kojeg 

je Agencija donijela akreditacijske preporuke za 25 javnih znanstvenih instituta. Preporuke su 

upućene ministru znanosti, obrazovanja i sporta koji donosi konačnu odluku o tome hoće li izdati 

potvrdu ili ne", naglašavaju u AZVO-u.  

 

Nema rada bez reakreditacije 

Reakreditacija je postupak vanjskog vrednovanja kvalitete postojećih predmeta i/ili studijskih 

programa u kojem se donosi akreditacijska preporuka s ocjenom i preporukama za poboljšanje, radi 

potvrde ispunjavanja uvjeta za nastavak obavljanja djelatnosti i/ili izvođenje studijskih programa 

visokih učilišta te potvrde ispunjavanja uvjeta za nastavak obavljanja djelatnosti znanstvenih 

organizacija. 


