
Shema vanjske prosudbe 
Faze vanjske 

prosudbe 

Tijek događanja Aktivnosti/dokumenti Dionici 

Preduvjet za 

pokretanje postupka 

vanjske prosudbe 

- 6 mjeseci prije početka  iduće 

godine 

Godišnje planiranje/Godišnji plan 

vanjske prosudbe 

AZVO AS donosi → UV odobrava 

→ Rektorski zbor i Vijeće 

veleučilišta i visokih škola prima na 

znanje 

 

 

 

 

I. faza  

Planiranje  

- 4 mjeseca prije posjeta Pojedinačno dogovaranje vanjske 

prosudbe 

Izrada hodograma/Hodogram 

Imenovanje koordinatora AZVO-a/ 

Odluka 

Prijedlog imenovanja članova 

Povjerenstva / Odluka 

AZVO → imenovano visoko 

učilište 

AZVO 

AZVO →VU i Povjerenstvo 

 

AS → VU 

- 2,5 mjeseca prije posjeta   Odluka o imenovanju Povjerenstva,  

Ugovori s članovima Povjerenstva i 

Izjave o nepostojanju sukoba interesa i 

čuvanju tajni 

AZVO → članovi Povjerenstva 

Koordinator → članovi 

Povjerenstva 

 

 

 

 

II. faza 

Prosudba u užem 

smislu 

- 2 mjeseca prije posjeta Dokumenti VU →AZVO → 

→Povjerenstvo 

Dokumenti AZVO →VU i 

Povjerenstvu  

VU → AZVO/ koordinator → 

Povjerenstvo 

AZVO/koordinator → Povjerenstvu 

i VU 

- 1 mjesec prije posjeta 1. sastanak povjerenstva/ izbor 

predsjednika, Program posjeta, lista 

zapažanja, dodatna dokumentacija, 

forma izvješća 

Povjerenstvo → AZVO/ 

koordinator → VU 

0 dan - posjet Sve aktivnosti prema programu posjeta, 

rasprava članova Povjerenstva, 

zapažanja, zaključci, preporuke/ nacrt 

izvješća, usmeno izvješće upravi VU 

Povjerenstvo → VU 

Koordinator 

 

 

 

 

III. faza 

Izvješće 

+ 1 mjesec nakon posjeta Izvješće o vanjskoj prosudbi Povjerenstvo → AS  

 

+2 mjeseca nakon   posjeta 

 

Usvojeno izvješće AS → VU + Povjerenstvo 

+3 mjeseca nakon posjeta 

 

ili 

+2,5 mjeseca nakon posjeta 

+ 15 dana nakon žalbe 

 

Očitovanje VU+ plan  aktivnosti 

za naknadno praćenje 

ili 

žalba VU 

Očitovanje Povjerenstva za prosudbu na 

žalbu 

VU→ AZVO → Povjerenstvo 

 

 

VU→ AZVO→ Povjerenstvo → 

AS 

+ 3 mjeseca nakon posjeta 

 

+ 4 mjeseca nakon posjeta 

Imenovanje žalbenog povjerenstva 

 

Prosudba Žalbenog povjerenstva→ AS 

→ Odluka  

AS →Žalbeno povjerenstvo  

 

Žalbeno  povjerenstvo → AS → 

Povjerenstvo i VU 

+ 3 mjeseca nakon posjeta  

 

+4,5  mjeseca nakon posjeta 

Objava izvješća o vanjskoj prosudbi 

(bez žalbenog postupka) 

Objava izvješća o vanjskoj prosudbi  

(uz žalbeni postupak) 

AZVO (mrežne stranice) 

 
 
IV. faza 

Postupak 

naknadnog praćenja 

(follow-up) 

+ 9 mjeseci nakon posjeta ili 

+ 10,5 mjeseci nakon posjeta 

VU dostavlja izvješće o provedenim 

aktivnostima naknadnog praćenja 

VU→AZVO → Povjerenstvo 

+ 10 mjeseci nakon posjeta ili 

+ 11,5 mjeseci nakon posjeta 

Izrada završnog  izvješća  Povjerenstvo →AS 

+ 10,5 mjeseci nakon posjeta ili  

+ 12 mjeseci  nakon posjeta 

Usvajanje Završnog izvješća/Odluka i 

objava na mrežnim stranicama AZVO 

AS  → VU 

AZVO (mrežne stranice) 

 

 


