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Merila

1. Opće odredbe (temelji, 
standardi  definicije)standardi, definicije)

2. Prva akreditacija 
( d ćj  t  (podrućja, vrste 
programa, joint degree!!, 

3. Produženje akreditacije
4. Postupci4. Postupci



Prva akreditacijaPrva akreditacija

Podrućja ocene kvalitete zavoda su: j
• 1. uključenost u okoliš, 
• 2. djelovanje zavoda, 
• 3. kadrovi, 
• 4. studenti, 

5 t i l i j ti ( t i k již i i i f ij k• 5. materialni uvjeti (prostori, oprema, knjižnica i informacijska 
djelatnost i finansiranje), 

• 6. zagotovljenje kvalitete, inovativnosti i razvojne orientacije.6. zagotovljenje kvalitete, inovativnosti i razvojne orientacije. 
Studijski programi se ocenjivaju još po: 
• 1. potrebi po studijskom programu, 
• 2. organizaciji i izvođenju obrazovanja.



Produženje akreditacije

Podrućja koja su predmet ocene zavoda: 
• 1. uključenost u okoliš; 
• 2. djelovanje zavoda; 

3 k d i• 3. kadrovi; 
• 4. studenti; 
• 5 materialni uvjeti (prostori oprema knjižnica i informacijska• 5. materialni uvjeti (prostori, oprema, knjižnica i informacijska 

djelatnost i finansiranje); 
• 6. zagotovljenje kvalitete, inovativnosti i razvojne orientacije. 
Studijski programi se ocenjuju još po organizaciji i izvođenju 

obrazovanja.



PostupciPostupci
1. Zahtjev za akreditaciju ili ex 

officio – produženje
2. Formular i prilozi

1. Odjel/katedra pripremi formular
2. Strućne službe pregledaju
3. Komisija za studijska pitanja

3. Nadležnost – NAKVIS sa 
savjetima

4. Prijavitelji (osnivač, univerzitet, 
drugi zavodi)

3. Komisija za studijska pitanja
4. Fakultetni senat
5. Strućne službe rektorata 

pregledaju (do 3 puta)
drugi zavodi)

5. Strućnjaci (stranac iz EQAR 
(European Quality Assurance 
Register for Higher Education), 
student)

6. Popravci na odjelu/katedri
7. Odobrenje popravaka na 

komisiji i senatu fakultete
8 Komisija univerziteta i senat UM student)

6. Odluke
7. Sredstva protiv odluke NAKVIS: 

napomene odn. nova prijava

8. Komisija univerziteta i senat UM 
daju saglasnost

9. Prijava na NAKVIS
10. Poslije pozitivnog zaključka 

NAKVIS k di ij
p p j

8. Sredstvo protiv odluke savjeta: 
žalba

9. Trajanje: 7 godina
10 M j j (b dl k

NAKVIS: akreditacija

10. Manje promjene (bez odluke 
savjeta)



PriloziPrilozi
A./ Prva akreditacija visokošolskega zavoda: 
• 1. poslanstvo, vizija in strategija visokošolskega zavoda, osnutek akta o ustanovitvi 

oziroma akt o ustanovitvi in osnutek statuta visokošolskega zavoda ter osnutek 
poslovnika kakovosti;poslovnika kakovosti; 

• 2. mnenje senata univerze, če gre za ustanavljanje oziroma preoblikovanje članice 
univerze; 

• 3. mnenje ustanovitelja, če gre za ustanavljanje javnega visokošolskega zavoda; 
• 4. načrt za mednarodno sodelovanje visokošolskega zavoda, predvsem v skupnem4. načrt za mednarodno sodelovanje visokošolskega zavoda, predvsem v skupnem 

evropskem visokošolskem prostoru; 
• 5. podatki o raziskovalnih programih, projektih in raziskovalnih skupinah; 
• 6. kadrovski načrt, podatki in dokazila o visokošolskih učiteljih, znanstvenih delavcih 

in visokošolskih sodelavcih ter njihove izjave o sodelovanju in soglasja delodajalcev, 
i k t ih j d l lpri katerih je delavec zaposlen; 

• 7. osnutek meril o izvolitvah v naziv; 
• 8. dokazila o prostorih in opremi: ustrezno dokazilo o lastništvu oziroma najemne 

pogodbe, uporabna dovoljenja, izjave o varnosti; 
• 9 načrt za izvedbo študijskega programa kadar so prostori na različnih lokacijah;• 9. načrt za izvedbo študijskega programa, kadar so prostori na različnih lokacijah; 
• 10. dokazila o zagotovljenih finančnih sredstvih; 
• 11. mnenja pristojne zbornice (združenj delodajalcev) ali drugih institucij, pristojnih za 

področja, s katerih so študijski programi; 
• 12. dogovori s podjetji o praktičnem usposabljanju predvidenega števila vpisanih12. dogovori s podjetji o praktičnem usposabljanju predvidenega števila vpisanih 

študentov. 
Dogovori s podjetji iz dvanajste točke se priložijo za visokošolski strokovni študijski 

program oziroma za študijski program, po katerem je predvideno praktično 
usposabljanje študentov.



Prilozi
B / P k dit ij št dij kB./ Prva akreditacija študijskega programa: 
• 1. sklep senata univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda k predlaganemu 

študijskemu programu; 
• 2. učni načrti; 
• 3 najmanj trije tuji priznani oziroma akreditirani študijski programi iz različnih držav če gre za• 3. najmanj trije tuji priznani oziroma akreditirani študijski programi iz različnih držav, če gre za 

regulirane poklice, primerjava z določbami iz ustrezne direktive Evropske unije oziroma dokazilo 
o skladnosti predvsem glede predpisanega števila ur, vsebine programa, znanja oziroma 
veščin, ki se pridobijo tako s teoretičnim kot praktičnim izobraževanjem; 

• 4. dokazila o visokošolskih učiteljih, znanstvenih delavcih in visokošolskih sodelavcih: dokazila 
lj i i lit i i il d t ( i č t t k ičo veljavni izvolitvi v naziv za vse nosilce predmetov (oziroma o začetem postopku za vnovično 

ali nadaljnjo izvolitev) v skladu z minimalnimi standardi agencije (biografije, bibliografije, projekti, 
patenti, objave, nagrade...), izjave o sodelovanju, soglasja delodajalcev, pri katerih je delavec 
zaposlen; 

• 5. merila o izvolitvah v naziv; 
• 6. podatki o skupni najvišji dopustni neposredni in dodatni tedenski pedagoški obveznosti; 
• 7. načrt o mednarodnem sodelovanju (na področju, s katerega je študijski program); 
• 8. dokazila o vzpostavljenih razmerah za znanstveno, raziskovalno, umetniško oziroma 

strokovno delo: bibliografski podatki, spletni naslov, s katerega so razvidni znanstveno-
i k l i j kti li i i k l k i li i k d traziskovalni projekti ali programi, raziskovalne skupine ali raziskave za gospodarstvo; 

• 9. dokazila o prostorih in opremi ter načrt za izvedbo študijskega programa; 
• 10. dogovore ali pogodbe s podjetji o praktičnem usposabljanju predvidenega števila vpisanih 

študentov; 
• 11 poslovnik kakovosti;• 11. poslovnik kakovosti; 
• 12. samoevalvacijsko poročilo zavoda, če že izvaja druge akreditirane študijske programe. 
Dogovori ali pogodbe s podjetji iz desete alineje se priložijo za visokošolski strokovni študijski 

program oziroma za študijski program, po katerem je predvideno praktično usposabljanje 
študentov. 



Prilozi
• C / Akreditacija skupnega študijskega programa:• C./ Akreditacija skupnega študijskega programa: 
• 1. pogodba, sporazum ali druga uradno potrjena oblika vzajemne opredelitve 

sodelovanja visokošolskih zavodov pri izvajanju skupnega študijskega programa, ki jo 
podpišejo vsi visokošolski zavodi. Pogodba mora vsebovati zlasti podatke o: 

• – vseh sodelujočih visokošolskih zavodih z navedbo njihovega statusa po nacionalni 
k d ji jih k di ij i d j i jzakonodaji, njihove akreditacije oziroma ustreznega drugega javnega priznanja ter 

kratko predstavitvijo njihovega delovanja, 
• – deležih, ki jih pri izvajanju skupnega študijskega programa prevzemajo posamezni 

sodelujoči visokošolski zavodi, še zlasti pa o deležih, ki jih prevzemajo visokošolski 
zavodi iz Republike Slovenije, p j ,

• – akreditaciji delov skupnega študijskega programa, ki jih izvajajo sodelujoči 
visokošolski zavodi iz tujine, 

• – načelih in načinih skupnega spremljanja, izboljševanja in zagotavljanja kakovosti, 
• – pogojih za vpis študentov v skupni študijski program, 
• – uporabi učnih jezikov, 
• – finančnih obveznostih pri izvajanju skupnega študijskega programa, 
• – vsebini in obliki diplome ter načinu podeljevanja diplom, 
• – vsebini in obliki priloge k diplomi ter načinu podeljevanja priloge k diplomi, 
• – drugih medsebojnih pravicah in obveznostih sodelujočih visokošolskih zavodov pri 

izvajanju skupnega študijskega programa s posebnim poudarkom na pravicah 
študentov; 

• 2. obrazec diplome in priloge k diplomi; 
• 3 podatke o vseh nosilcih študijskega programa tudi tistih delov programa ki se• 3. podatke o vseh nosilcih študijskega programa, tudi tistih delov programa, ki se 

izvajajo na sodelujočih oziroma tujih visokošolskih zavodih. 



Manje promjene
K manjšim spremembam soglasje sveta agencije ni 

potrebno. 
O spremembah:O spremembah: 
1. imena visokošolskega zavoda ali naslova; 
2. imen predmetov ter 
3 dbi ih li tit i t ih i bi ih d t3. uvedbi novih ali opustitvi starih izbirnih predmetov 

visokošolski zavod sproti obvešča svet agencije. 
Spremembe: 
1. posodabljanje vsebine učnih načrtov in seznama 

študijske literature; 
2. razporeditev kontaktnih ur pri učni enoti; 
3. zamenjavo predmetov med semestri; 
4. spremembo habilitiranih nosilcev predmetov ali 
5 spremembo neobveznih sestavin študijskega programa5. spremembo neobveznih sestavin študijskega programa 

sprejme visokošolski zavod sam, skupine 
strokovnjakov pa jih presodijo ob zunanji evalvaciji.



ProblemiProblemi

• Duga pavza između Sveta za visokoDuga pavza između Sveta za visoko 
šolstvo i NAKVIS

• Promjene previše puta na NAKVIS• Promjene previše puta na NAKVIS
• Prilozi iz tuđe države – trajanje, volja 

t ih fstranih profesora
• Joint degree – consortium agreement!! 

(različite školarine, diplome, jezici 
dokumenata, itd.)



A šta sad?A šta sad?

1. Nadamo se, da će biti akreditirani programi do1. Nadamo se, da će biti akreditirani programi do 
jeseni.

2. Nadamo se, da neće biti puno absolvenata., p
3. Nadamo se, da će kolegi biti spremni dati 

podatke.p
4. Nadamo se, da ćemo sklopiti ugovore za joint 

degree.
5. Nadamo se, da će NAKVIS biti brz u radu i 

pozitivan u odlukama.


