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PREDMET: Usvajanje dokumenta Načela i kriteriji reakreditacije poslijediplomskih 

sveučilišnih studija u Republici Hrvatskoj i pokretanje postupka reakreditacije tih studija 

 

- obavijest, daje se 

 

 

Poštovani 

 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je Agenciji za znanost i visoko obrazovanje (dalje: 

Agencija) predložilo pokretanje postupka reakreditacije sveučilišnih poslijediplomskih 

(doktorskih)  studija (klasa:643-03/12-01/00009, urbroj:533-19-14-0004 od 13.svibnja 2014.).  

 

U nastavku Vas želimo izvijestiti o cjelokupnoj kronologiji donošenja dokumenta  Načela i 

kriteriji reakreditacije poslijediplomskih sveučilišnih studija u Republici Hrvatskoj.  

 

Naime, Agencija je tijekom 2014. i 2015. godine provela niz pripremnih radnji i aktivnosti te 

provela savjetovanje (kroz otvoreni dijalog, suradnju i partnerstvo sa zainteresiranom 

javnošću) o kriterijima vanjskog vrednovanja sveučilišnih poslijediplomskih studija, a što je 

podržao i Rektorski zbor RH na svojoj 5. sjednici održanoj dana 15. svibnja 2014. godine.  

 

U svrhu donošenja navedenog dokumenta Agencija pozvala rektore i rektorice javnih 

sveučilišta da predlože svoje predstavnike u radnu skupinu za izradu prijedloga kriterija za 

reakreditaciju sveučilišnih poslijediplomskih (doktorskih) studija u Republici Hrvatskoj.  

Radna skupina se sastojala od predstavnika svih javnih sveučilišta, i to u pravilu od prorektora 

i prorektorica za znanost odnosno drugih sveučilišnih predstavnika zaduženih za kvalitetu 

doktorskih studija, na prijedlog javnih sveučilišta, te od predstavnika javnih znanstvenih 

instituta i udruge doktoranada. Radna je skupina Akreditacijskom savjetu predložila kriterije i 

područja vrednovanja, a Agencija je provela i javnu raspravu sa zainteresiranom javnošću o 

Nacrtu prijedloga navedenog dokumenta. Po završetku javne rasprave Agencija je u okviru 

procesa savjetovanja opet pozvala radnu skupinu i upoznala ih s dostavljenim komentarima, 

prijedlozima i primjedbama na nacrt prijedloga dokumenta. Radna skupina je pristigle 

prijedloge i primjedbe razmotrila te je nakon usklađivanja teksta dokumenta, Akreditacijskom 

savjetu predložila konačan tekst. Akreditacijski je savjet Agencije za znanost i visoko 

obrazovanje na svojoj 69. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2015. g. usvojio konačni tekst 

dokumenta Načela i kriteriji reakreditacije poslijediplomskih sveučilišnih studija u Republici 

Hrvatskoj, kao temeljni dokument za provođenje vanjskog vrednovanja kvalitete  sveučilišnih 

poslijediplomskih (doktorskih) studija. 

 



S obzirom na opsežnost dokumenata u postupku, ljubazno Vas upućujemo na mrežne stranice 

Agencije na kojima su svi potrebni dokumenti i upute: 

https://www.azvo.hr/hr/vrednovanja/vrednovanja-u-znanosti/reakreditacija-doktorskih-

studijskih-programa  

 

Na temelju prijedloga resornog ministra i obavljenih svih gore opisanih radnji i aktivnosti 

Agencija pokreće postupak reakreditacije poslijediplomskih sveučilišnih studija u Republici 

Hrvatskoj. 

 

Slijedom svega navedenog, ljubazno Vas molimo da obavijest o pokretanju postupka 

proslijedite sastavnicama Vašeg Sveučilišta, s obzirom i na doneseni Plan reakreditacije 

poslijediplomskih sveučilišnih studija u godini 2016.   

 

I zaključno, želimo Vama i Vašim prorektorima i prorektoricama te ostalim predstavnicima 

zahvaliti na suradnji u pripremi navedenog dokumenta te smo na raspolaganju za sva dodatna 

pojašnjenja. 

 

S poštovanjem, 

     

 

Ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje 

 

 

 

 _______________________________           

 

prof. dr. sc. Jasmina Havranek            

       
 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

 

1. Naslovu 

2. Pismohrana, ovdje 
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