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Prethodni postupak 
• Reakreditacija– 2011/12 god.  
• Akreditacijski posjet: 25 i 26.04.2012. 
• Akreditacijska preporuka AZVO: 24.10.2012.  
• Pismo očekivanja Ministra s rokom otklanjanja 

nesukladnosti od 3 godine: 02.11.2012. 
• Plan otklanjanja nesukladnosti – predstavljen i 

prihvaćen na sjednici FV 02.04.2013. – za svaku 
nesukladnost definirana je korektivna mjera, odgovorna 
osoba, suradnici  

• Plan je usklađen sa  Strategijom Fakulteta 2012-2017. ,  
• Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom periodično prati  

otklanjanje nesukladnosti, izvještavat će FV o dinamici 
otklanjanja nesukladnosti 
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Referentna dokumentacija 
• U postupku reakreditacije provjerava se ispunjenost 

nužnih uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog 
obrazovanja u sastavu Sveučilišta 

• Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom 
obrazovanju (NN 45/09) 

• Pravilnikom o sadržaju dopusnice i uvjetima za 
izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog 
obrazovanja, izvođenje studijskog programa i 
reakreditaciju visokih učilišta (NN 24/10) 

• Kriteriji za ocjenu kvalitete visokih učilišta u sastavu 
sveučilišta (Klasa:003-08/11-02/0005; Urbroj:355-02-
04-11-8, od 29. lipnja 2011.), (revizija  19. rujna 2012.) 

• Europskim standardi i smjernice za osiguravanje 
kvalitete u visokom obrazovanju (ESG) 
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Akreditacijska preporuka 
 

 

 

1. Upravljanje visokim 
učilištem i osig. kvalitete 

 

 
Uglavnom provedeno 

2. Studijski programi 
 

 
Djelomično provedeno 

3. Studenti 
 

 
Uglavnom provedeno 

4. Nastavnici 
 

 
Djelomično provedeno 

5. Znanstvena i stručna 
djelatnost                                

 

 

U početnoj fazi 
provedbe 

6. Mobilnost i 
međunarodna suradnja 

 

 

U početnoj fazi 
provedbe 

7. Resursi 
 

 
Djelomično provedeno 

5 4 3 2 1 



Izvor: Prezentacija Odbora za upravljanje kvalitetom SveUZG na sastanku prodekana 
za nastavu i predstavnika Povjerenstava za kvalitetu na SveUZG, 20.12.2013. 
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Reference za utvrđivanje dinamike 
otklanjanja nesukladnosti 

• Preliminarno Izvješće sa detaljnog audita za točku 
5. i 6. (audit proveden u prosincu 2013., folow up 
12.03.2014. – Audit provela Diana Božić u 
suradnji s prodekanom prof. H. Goldom, 
Odborom za međunarodnu suradnju i projekte 
(D. Novak i N.Bakarić) 

•  Za ostale točke – Pismeni zapisi članova 
Povjerenstva za kvalitetu i Uprave Fakulteta, 
Odbora i Povjerenstava, Planovi i izvješća Odbora 
i Povjerenstava za 2012/13 i 2013/14 

• Dokumenti Fakulteta (Pravilnici i Upute donešene 
od izrade Samoanalize (prosinac 2011.) do ožujka 
2014.) 
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Nesukladnosti prema Akreditacijskoj 
preporuci (ožujak 2014.) 
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