АКРЕДИТАЦИЈА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА
У ЗАКОНУ О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
„Службени гласник Републике Српске“ бр.73/10

IV ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА У ОБЛАСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА
Члан 25.
(1) Високошколска установа спроводи континуирано, по правилу на крају академске године,
а највише у интервалима од три академске године, поступак самовредновања и оцјене
квалитета својих студијских програма, наставе и услова рада.
(2) Високошколска установа, односно организациона јединица високошколске установе
спроводи поступак из става 1. овог члана у складу са процедурама за обезбјеђење
квалитета високошколске установе и критеријумима самовредновања.

(3) Извјештај о самовредновању и оцјени квалитета објављује се тако да буде доступан
академском особљу и студентима у тој установи.
(4) На захтјев Министарства, односно комисије стручњака из члана 30. став 5. овог
закона, високошколска установа доставља информацију о поступку и резултатима
самовредновања, као и друге податке од значаја за оцјену квалитета.
Члан 26.
(1) Акредитација је поступак обезбјеђења квалитета високошколске установе или
студијског програма, заснован на самовредновању високошколске установе и оцјени н
езависних стручњака, с циљем препознавања и унапређења квалитета високог
образовања у оквиру европског простора високог образовања.
(2) Акредитација се проводи у три фазе:
а) самовредновањем од стране високошколских установа,
б) вањском провјером од стране комисије стручњака и
в) доношењем одлуке о акредитацији.

(3) Поступак акредитације се проводи за:
а) новоосноване високошколске установе и за нове студијске програме, с циљем
утврђивања   испуњености   минималних   стандарда,   што представља почетну
акредитацију  и
б) за постојеће високошколске установе и студијске програме, с циљем вредновања
достигнутог нивоа квалитета, у складу са важећим стандардима и критеријумима
у области осигурања квалитета.
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(4) Поступак лиценцирања прописан чл. 19. и 20. овог закона представља поступак почетне
акредитације из става 3. тачка а) овог члана.

(5) Високошколске установе уписане у Регистар високошколских установа из члана 21. ст. 1.
и 2. овог закона имају почетну акредитацију.
Члан 27.

(1) Поступак акредитације из члана 26. став 3. тачка б) овог закона проводи Агенција за
акредитацију високошколских установа Републике Српске (у даљем тексту: Агенција), у
сарадњи са  Агенцијом за развој високог образовања и осигурање квалитета  у БиХ.
(2) Агенција има својство правног лица, са правима и обавезама утврђеним овим законом,
стандардима и упутствима за осигурање квалитета.
(3) Агенција је самостална, независна и непрофитна организација.
Члан 30.
(1) Поступак акредитације из члана 26. став 3. тачка б) овог закона проводи се на захтјев
високошколске установе.
(2) Високошколска установа из става 1. овог члана може да поднесе захтјев за акредитацију
Агенцији, након спроведеног поступка самовредновања и оцјене квалитета у складу са
чланом 25. овог закона.

(3) Агенција, у сарадњи са Агенцијом за развој високог образовања и осигурање квалитета
у БиХ, доноси критеријуме за акредитацију високошколских установа и студијских
програма и усваја листу стручњака за оцјењивање и ревизију квалитета и давање
препорука о акредитацији високошколских установа, односно њихових студијских
програма.

(4) Агенција својим актом ближе уређује поступак акредитације и поступак формирања и
рада комисије стручњака за акредитацију, која се именује са листе из става 3. овог члана,
у складу са Законом.
(5) Комисија стручњака из става 4. овог члана вреднује квалитет високошколске установе и
студијског програма у складу са критеријумима и стандардима за осигурање квалитета
у високом образовању.
Члан 31.

(1) На основу   извјештаја и оцјене комисије стручњака и узимајући у обзир препоруку
Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета у БиХ, директор Агенције
може:
а) донијети рјешење о акредитацији,
б) упутити писмо очекивања или
в) донијети рјешење којим се одбија захтјев за акредитацију.
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(2) Рјешењем о акредитацији потврђује се стандард квалитета рада високошколске установе,
односно потврђује се да сви или дио студијских програма које она изводи задовољавају
тражени стандард квалитета.
(3) При свакој акредитацији утврђује се рок сљедећег поступка акредитације.

(4) Писмо очекивања је акт којим се указује на недостатке у погледу испуњености стандарда
квалитета студијског програма, односно високошколске установе и изражава очекивање
да ће наведени недостаци бити отклоњени у датом року.  

(5) Директор Агенције ће донијети рјешење којим се одбија захтјев за акредитацију за све
или дио студијских програма које изводи високошколска установа на основу оцјене
комисије стручњака да високошколска установа не испуњава стандарде за осигурање
квалитета у високом образовању  или ако високошколска установа у року из става 4. овог
члана не отклони утврђене недостатке.
(6) Рјешење из става 5. овог члана је коначно и против истог није дозвољена жалба, али се
може покренути управни спор пред надлежним судом у року од 30 дана од дана пријема
рјешења.
Члан 32.

Високошколска установа чији је захтјев за акредитацију одбијен може поднијети нови
захтјев за акредитацију по истеку рока од годину дана од дана доношења рјешења којим се
одбија захтјев за акредитацију.
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