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Pismo očekivanja u postupku reakreditacije Sveučilišta u Zagrebu Hrvatski
studiji
dostavlja se

Poštovani,
na temelju odredbe

članka

22. stavka 4. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom

obrazovanju (Narodne novine, broj 45/09), a po Akreditacijskoj preporuci Agencije za znanost i
visoko obrazovanje od 27. listopada 2014. godine (Klasa: 602-04/13-04/0047, Urbroj: 355-02-04-147; u daljnjem tekstu: Agencija), uz prethodno mišljenje Akreditacijskog savjeta Agencije, donesenoj u
akademskoj godini 2013./2014., u reakreditacijskom postupku nalaže se

Sveučilištu

u Zagrebu

Hrvatskim studijima da ukloni nedostatke u obavljanju djelatnosti visokog obrazovanja i znanstvene
djelatnosti

utvrđene

Akreditacijskom preporukom.

U provedenom postupku reakreditacije, koji je na temelju godišnjega plana provela Agencija
za znanost i visoko obrazovanje, vrednovano je u kojoj mjeri visoko
obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti

učilište

utvrđene

ispunjavaju uvjete za

Zakonom o osiguravanju

kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Pravilnikom o sadržaju dopusnice i uvjetima za izdavanje
dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i
reakreditaciju visokih

učilišta

(Narodne novine, broj 24/10; u daljnjem tekstu: Pravilnik), Pravilnikom

o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju
znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (Narodne novine, broj 83/1 O) te Kriterijima za ocjenu
kvalitete sveučilišta Agencije za znanost i visoko obrazovanje od 29. lipnja 2011. godine (Klasa: 00308/11-02/0005, Ur. broj: 355-02-04-11-8).
Stručno povjerenstvo imenovano od Akreditacijskoga savjeta Agencije za znanost i visoko

obrazovanje obavilo je posjet

Sveučilištu

u Zagrebu Hrvatskim studijima 17. - 18. ožujka 2014.

godine.
Uzimajući

u obzir

izvješće stručnog

povjerenstva, ocjenu kvalitete koju je donijelo

stručno

povJerenstvo i izvješće o zadovoljavanju kvantitativnih kriterija dobivenih iz informacijskoga sustava
(Mozvag) Agencije te podatke o uvjetima koje visoko učilište treba ispunjavati u postupku
reakreditacije prema navedenim pravilnicima, Akreditacijski savjet Agencije je na 55. sjednici koja j e
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održana dana 21. listopada 2014. godine raspravljao o vrednovanome visokom

učilištu

i donio

stručno

mišljenje.
Stručno

povjerenstvo

preporučilo

je

Sveučilištu

u Zagrebu Hrvatskim studijima razriješiti
Sveučilišta

pitanje pravnog statusa i položaja Hrvatskih studija unutar
povjerenstvo

također

je

preporučilo Sveučilištu

Stručno

u Zagrebu.

u Zagrebu Hrvatskim studijima razviti koherentni,

prepoznatljivi identitet i s njim povezan fokus na studijske programe i znanstvenu djelatnost. Nadalje,
stručno

preporučilo

povjerenstvo

je bolje integrirati jedne studijske programe s drugima, kao i s

Uoš nedefiniranim) profitom Institucije. Studijski programi
tekućim

znanstvenim aktivnostima koje,

međutim,

također

općim

bi trebali biti bolje integrirani s

moraju biti proširene. Potrebno je nastaviti s

internacionalizacijom studijskih programa koja pridonosi kvaliteti nastave i predstavlja potencijal za
međunarodnih

formiranje

mreža. Osim navedenog,

Zagrebu Hrvatskim studijima razmisliti o

stručno

uvođenju

povjerenstvo

će povećati

mjera koje

Ostale preporuke za poboljšanje koje su sadržane u

preporučilo

izvješću stručnog

je

Sveučilištu

u

mobilnost nastavnika.

povjerenstva predstavljaju

sastavni dio akreditacijske preporuke Agencije.
Vezano za uvjete propisane Pravilnikom, analizom podataka koje je dostavilo
Zagrebu Hrvatski studiji

utvrđeno

je da kriterij propisan

člankom

Sveučilište

u

6. stavkom 3 Pravilnika, koji se

odnosi na omjer između ukupnog broja stalno zaposlenih nastavnika i ukupnog broja upisanih
studenata, ne odgovara propisanom odnosu koji ne smije biti

članka

savjet Agencije uzeo je u obzir i kriterij iz stavka 5. istog
uračunati

i suradnici koji sudjeluju u

izvođenju

veće

nastave, pri

od l :30.

Međutim,

Akreditacijski

Pravilnika, pa su u ukupni

čemu

izračun

je broj suradnika pomnožen s

koeficijentom 0,5 . U tom slučaju Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji udovoljavaju traženom uvjetu.
U pogledu djelatnosti visokog obrazovanja, proizlazi kako je u postupku vrednovanja
Sveučilišta

u Zagrebu Hrvatskih studija

poslijediplomskoga

sveučilišnog

utvrđeno

izvođenja

da je ozbiljno oslabljena kvaliteta

(doktorskog) studijskog programa Povijest te poslijediplomskoga

(doktorskog) studijskog programa Kroatologija zbog nedostatnog broja nastavnika s punim radnim
vremenom izabranih u znanstveno-nastavna i/ili

umjetničko-nastavna

zvanja te ne udovoljavaju

propisanom kriteriju iz članka 13. stavka 2. Pravilnika.
Slijedom svega navedenog proizlazi, da je u postupku vrednovanja
Hrvatskih studija utvrđeno kako je oslabljena kvaliteta

izvođenja

Sveučilišta

u Zagrebu

gore navedenih studijskih programa

kao i ostalih studijskih programa zbog nedostatnog broja nastavnika s punim radnim vremenom
izabranih u znanstveno-nastavna i/ili
izvješća stručnog

umjetničko-nastavna

zvanja te zbog nedostataka proizašlih iz

povjerenstva koji je sastavni dio akreditacijske preporuke, posebice vezano za

razrješenje pitanja pravnog statusa i položaja Hrvatskih studija unutar

Sveučilišta

u Zagrebu, nejasne

misije i nedostatka fokusiranosti na profil studijskih programa koje bi

Sveučilište

u Zagrebu Hrvatski

studiji trebali izvoditi kako bi se izbjeglo preklapanje sa studijskim programima drugih sastavnica
Sveučilišta

u Zagrebu.
Akreditacijski savjet Agencije stoga smatra da bi se izdavanjem pisma

u Zagrebu Hrvatskim studijima

omogućilo

očekivanja Sveučilišta

da ispuni uvjete propisane Pravilnikom o sadržaju

dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja,
studijskog programa i reakreditaciju visokih
neophodne za

izvođenje

učilišta,

izvođenje

odnosno da zadovolji minimalne uvjete

gore navedenih studijskih programa kao i za

izvođenje

ostalih studijskih

programa.
Što se tiče znanstvene djelatnosti, analizom podataka koje je dostavilo Sveučilište u Zagrebu
Hrvats ki studiji

utvrđeno
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je kako je oslabljena kvaliteta obavljanja znanstvene djelatnosti zbog

neusklađenosti

strateškog programa znanstvenih istraživanja s

člankom

7. stavkom 2. alinejom l .

Pravilnika o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene dj elatnosti, uvjetima za
reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice.
Akreditacijski savjet Agencije stoga smatra da bi se izdavanjem pisma
u Zagrebu Hrvatskim studijima

omogućilo

očekivanja Sveučilištu

da ispuni uvjete propisane Pravilnikom za izdavanje

dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciJu znanstvenih organizacija i
sadržaju dopusnice, odnosno da zadovolji minimalne uvjete za nastavak obavljanja znanstvene
djelatnosti.
Sukladno svemu navedenom, na temelju odredbe

članka

22. stavka 4 . Zakona o osiguravanju

kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, uz prethodno mišljenje Akreditacijskoga savjeta Agencije,
donesenom na 55. sjednici koja je održana dana 21. listopada 2014. godine, Agencija akreditacijskom
preporukom

preporučila

je ministru znanosti, obrazovanja i sporta izdavanje pisma

očekivanja

s

rokom uklanjanja nedostataka od tri godine za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i znanstvene
djelatnosti

Sveučilištu

u Zagrebu Hrvatskim studijima.

Ako nakon isteka navedenoga roka

Sveučilište

u Zagrebu Hrvatski studiji ne uklone

utvrđene

nedostatke, izdat će se uskrata za djelatnost visokog obrazovanja t znanstvene djelatnosti.
Ako prije isteka navedenoga roka
nedostatke i o tome dostavi

odgovarajuće

Sveučilište

u Zagrebu Hrvatski studiji ukloni

dokaze, razmotrit

će

utvrđene

se izdavanje potvrde o ispunjavanju

uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti.

Dostaviti:
l. Sveučilištu u Zagrebu, n/r rektora prof. dr. sc. Damira Borasa, Trg maršala Tita 14, Zagreb
2. Agenciji za znanost i visoko obrazovanje, n/r ravnateljice prof. dr. sc. Jasmine Havranek, Donje Svetice
38N, Zagreb
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