На основу члана 50. став (2) Правилника акредитацији високошколских установа и студијских
програма и члана 16. Статута Агенције за акредитацију високошколских установа Републике
Српске, Управни одбор на сједници одржаној 25.06.2019. године, усвојио је

ПРАВИЛНИК
о измјени и допуни Прaвилника о акредитацији високошколских установа
и студијских програма

Члан 1.
Овим Правилником врше се измјене и допуне Правилника о акредитацији високошколских
установа и студијских програма број: 01/1.5.147-5-1/18 од 01.06.2018. године и број: 01/6.5.354-5/18
од 21.12.2018. године (у даљем тексту: Правилник).
Члан 2.
На страни 2. Правилника у члану 1. иза ријечи „студијских“ додају се ријечи: „програма (у даљем
тексту: СП)“.
Члан 3.
На страни 8. Правилника у члану 10. у ставу (4) иза ријечи „овог члана“, бришу се ријечи:
„а најраније двије године прије истека рока важења акредитације ВШУ“.
Члан 4.
На страни 9. Правилника у члану 13.
У ставу (3) иза ријечи „научних области“ додају се ријечи „и студенти рецензенти“.
У ставу (4) иза ријечи „критеријуме“ додају се нове ријечи „утврђене овим правилником“.
Иза става (4) додаје се нови став (5), који гласи:
„(5) Статус рецензента из реда студената могу имати студенти добитници стипендија из категорије
успјешних студената у Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и
информационо друштво Републике Српске или студенати добитници стипендија Фонда „др Милан
Јелић“ (у даљем тексту: листе стипендиста)“.
Члан 5.
На страни 9. Правилника иза члана 13., додаје се нови члан 13а) који гласи:
„Члан 13а)
Критеријуми за избор рецензената студијских програма високошколских установа из реда
академског особља су:
1. да имају избор у наставно-научно звање/научно звање,
2. да су запослени/ангажовани на високошколској установи или научноистраживачкој
организацији,
3. да имају објављене радове из уже научне области у часописима на листама Web of Science
(SCI-E, SSCI, A&HCI и CPCI-S/CPCI-SSH), Scopus, SCIndeks (М24 или М51) и/или
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националним часописима прве категорије, у задњих 5 година,
да имају искуство у обезбјеђењу квалитета у високом образовању на националном и/или
међународном нивоу“.

Члан 6.
На страни 9. Правилника у члану 14.
У ставу (1) иза ријечи „именује“ додаје се ријеч „три“ , а у истом ставу иза ријечи „студијског
програма“, додају се ријечи „од којих је један студент рецензент“.
У ставу (3) иза ријечи „Задатак рецензената“ додају се ријечи „из реда академског особља“, а у
истом ставу иза ријечи „независно“ додају се ријечи „и објективно“ .
Иза става (3) додаје се нови став (4) који гласи:
„(4) Задатак студента рецензента је да студијски програм анализира са стајалишта захтјева
критеријума и стандарда који се односе на студентска питања“.
Став (4), (5) и (6) постају ставови (5), (6) и (7).
У ставу (5) иза ријечи „Рецензенти“ додају се ријечи „из реда академског особља“.
Став (7) се мијења и гласи:
„(7) Студент рецензент се именује са листе стипендиста из члана 13. став (5) овог правилника“.
Члан 7.
На страни 12. Правилника у члану 21. мијења се став (1) и гласи:
„(1) Након разматрања приједлога Акредитацијског вијећа о саставу Комисије стручњака,
директор Агенције утврђује коначан приједлог и упућује Агенцији за развој високог образовања и
осигурање квалитета Босне и Херцеговине (у даљем тексту: ХЕА), која именује Комисију у
погледу избора стручњака с утврђене листе стручњака“.
Члан 8.
На страни 13. Правилника, у члану 24. брише став (5).
Члан 9.
На страни 16. Правилника у члану 34. брише се став (2).
Члан 10.
На страни 17. Правилника у члану 36. у ставу (1) бришу се ријечи „за сваки показатељ“ . У
истом члану брише се став (2).
Члан 11.
На страни 17. Правилника у члану 37. у ставу (4) иза ријечи „ВШУ“ додају се ријечи „/СП“.
Члан 12.
На страни 17. Правилника у члану 38. у ставу (2) иза ријечи „ВШУ“ додају се ријечи „/СП“
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Члан 13.
На страни 18. Правилника у члану 41. у ставу (1) иза ријечи „акредитације“ додају се ријечи
„ВШУ/СП“, у истом ставу под тачком а) иза ријечи „од 5 година“ додају се ријечи „и препорука о
акредитацији студијских програма“
Члан 14.
На страни 18. Правилника члан 42. се мијења и гласи:
„Члан 42.
Комисија стручњака долази до препоруке о акредитацији ВШУ/СП примјењујући сљедеће
критеријуме за оцјену нивоа испуњености захтјева:

Ниво
испуњености
захтјева
критеријума

I
II
III

IV

Опис

захтјев није испуњен
захтјев је дјелимично испуњен
захтјев је претежно испуњен

захтјев је у потпуности испуњен

Критеријуми за оцјену нивоа
испуњености захтјева
Нема доказа или постоје дјелимични,
непоуздани докази испуњења захтјева
(потпуно ново или страно у организацији)
Захтјев је планиран, постоји само на
папиру и/или дјелимично спроведен
Захтјев је планиран, спроведен и прате се
ефекти
Захтјев је планиран, спроведен, прате се
ефекти, са/без увођења сталних
прилагођавања и побољшања на основу
поређења са најбољима

Члан 15.
На страни 19. Правилника у члану 43. иза тачке а. додаје се нова тачка б. која гласи:
„б. Акредитација СП: сви критеријуми на III или IV нивоу“.
тачке б. и в. постају тачке в. и г.
Члан 16.
На страни 20. Правилника у члану 46. у ставу (2) иза ријечи „Министарство“ бришу се ријечи
„просвјете и културе“.
У ставу (3) иза ријечи „акредитације“ додају се ријечи „за ВШУ“.
Члан 17.
На страни 20. Правилника у члану 47. иза ријечи „Министарство“ бришу се ријечи „просвјете и
културе“.
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Члан 18.
На страни 21. Правилника иза члана 49. додаје се нови члан који гласи:
(1)
(2)

(3)
(4)

„Члан 49а
Надзорна посјета може се организовати за установу за коју Агенција на основу праћења
реализације накнадних активности процијени да је то неопходно.
Надзорна посјета се врши примјеном одговарајућих инструмената вањског обезбјеђења
квалитета (вањски аудит, ревизија), а на основу анализе реализованих накнадних активности
из претходнох става.
Надзорна посјета из става (1) овог члана, најављује се установи најмање три дана прије
посјете и обавља је комисија коју именује директор Агенције.
По обављеној посјети сачињава се извјештај који представља саставни дио улазне
документације за наредни циклус акредитације.“

Члан 19.
Овај Правилник о измјени и допуни Правилника о акредитацији високошколских установа
и студијских програма, ступа на снагу даном доношења.

Број: 01/6.5.212-3/19
Датум: 25.06.2019. године
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