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Zagreb, 17. lipnja 2014. 

  

       
Na temelju članka 23. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju 

(„Narodne novine“, broj 45/09), članka 9. Pravilnika o postupku vanjske neovisne periodične 

prosudbe unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta u Republici Hrvatskoj 

(KLASA: 003-08/10-02/0004, URBROJ: 355-02-03-10-2, od 2. lipnja 2010.g.; u daljnjem 

tekstu: Pravilnik) i Priručnika za vanjsku neovisnu periodičnu prosudbu sustava osiguravanja 

kvalitete (audit) visokih učilišta u RH (KLASA: 003-08/10-02/0004, URBROJ: 355-01-10-5, 

od 2. lipnja 2010.g.; u daljnjem tekstu: Priručnik), Akreditacijski savjet Agencije za znanost i 

visoko obrazovanje na svojoj 52. sjednici održanoj dana 17. lipnja 2014. godine donosi sljedeći   

 

ZAKLJUČAK 

 

1. Prihvaća se Završno izvješće Povjerenstva za vanjsku prosudbu o rezultatima vanjske 

neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta VERN' 

(KLASA:, URBROJ:), Trg bana Josipa Jelačića 3, 10000 Zagreb 

2. Vanjska neovisna periodična prosudba sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta 

VERN' će se ponoviti nakon isteka 18 mjeseci od prihvaćanja Završnog izvješća iz točke 

1. ovog Zaključka.   

 

 

Obrazloženje 

 

Povjerenstvo za vanjsku prosudbu imenovano od strane Akreditacijskog savjeta Agencije za 

znanost i visoko obrazovanje provelo je vanjsku neovisnu periodičnu prosudbu sustava 

osiguravanja kvalitete Veleučilišta VERN' u skladu s postupkom opisanim u Pravilniku i 

Priručniku, a na temelju kriterija za vanjsku prosudbu sustava osiguravanja kvalitete visokih  

učilišta. Kriteriji su usklađeni sa ESG-om (Europskim smjernicama za osiguravanje kvalitete).  

 

Povjerenstvo je obavilo posjet Veleučilišta VERN' u razdoblju od 11. do 12. lipnja 2013. 

godine. Tijekom posjeta Veleučilištu, Povjerenstvo je usporedilo i analiziralo informacije 

dobivene od svih dionika te saželo individualna zapažanja svih članova Povjerenstva u 

preliminarno izvješće. Na kraju posjeta, Uprava Veleučilišta je obaviještena o okvirnim 

rezultatima vanjske prosudbe te su dane preporuke za poboljšanja. 

 

Na temelju analizirane dostavljene i dostupne dokumentacije, informacija dobivenih tijekom 

posjeta Veleučilištu te obavljenih razgovora s pojedinim predstavnicima i vanjskim dionicima 

Veleučilišta, Povjerenstvo je izradilo Izvješće o rezultatima vanjske neovisne periodične 

prosudbe sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta VERN' (KLASA: 602-04/12-09/0012, 

URBROJ: 355-02-03-13-14, srpanj 2013.) koje je usvojio Akreditacijski savjet Agencije za 

znanost i visoko obrazovanje, a na koje se visoko učilište očitovalo (KLASA: , URBROJ:, od 
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dana 16. rujna 2013.) i dostavilo Plan aktivnosti za fazu naknadnog praćenja. Veleučilište 

VERN' je nakon provedenih aktivnosti u razdoblju naknadnog praćenja dostavilo Očitovanje o 

provedenim aktivnostima sukladno Planu aktivnosti za razdoblje naknadnog praćenja (follow-

up razdoblje) nakon provedene vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja 

kvalitete za razdoblje od rujna 2013. do ožujka 2014. 

 

Nakon provedenog naknadnog praćenja, Povjerenstvo je izradilo završno izvješće iz kojeg je 

vidljivo da je sustav osiguravanja kvalitete na Veleučilištu VERN' uspostavljen te se nalazi na 

prijelazu iz razvijene faze u naprednu. 

 

Akreditacijski savjet Agencije je na svojoj 52. sjednici održanoj dana 16. lipnja 2014. godine 

raspravljao o predmetnom završnom izvješću te donio zaključak da se isto izvješće prihvati. 

 

Na temelju tako utvrđenog činjeničnog stanja, sukladno članku 23. stavku 5. Zakona o 

osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, odlučeno je kako je navedeno u ovom 

Zaključku. 

 
 

 

 

 

 

Predsjednica Akreditacijskog savjeta 

Agencije za znanost i visoko obrazovanje 

 

 

 

Prof. dr. sc. Karmela Barišić 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilog:   
1. Završno izvješće o rezultatima vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja 

kvalitete Veleučilišta VERN' 
 

 

Dostaviti: 

1. Veleučilište VERN', n/p prof. dr. sc. Vlatka Cvrtile, Trg bana Josipa Jelačića 3, 10000 Zagreb 

2. Pismohrana, ovdje. 


