На Паневропском универзитету

ОДРЖАНА 19. СЈЕДНИЦА РЕКТОРСКЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

У четвртак, 19. марта, на Паневропском универзитету одржана је 19. сједница Ректорске
конференције Републике Српске, којој су поред ректора универзитета присуствовали
министар Просвјете и културе РС Дане Малешевић, помоћник министра, Радмила Пејић и
директор Агенције за aкредитацију високошколских установа РС, Мирослав Бобрек.
Разговарало се о изради стратегије развоја високог образовања у Републици Српској до
2020. године, новог закона о високом образовању, о активностима Агенције за акредитацију
високошколских установа у Републици Српској и о међународној сарадњи.
„Посебно је истакнута експлицитна потреба за организацијом докторских студија у Републици
Српској због одлива кадрова из РС на докторске студије у Федерацију БиХ, а које смо дужни да на
основу БиХ оквирног закона о високом образовању прихватимо“, нагласио је проф. др Жарко
Павић, предсједавајући Ректорске конференције.
Ректорска конференција донијела је став да ће свим својим капацитетима преко матичних
универзитета помоћи Министарству просвјете и културе у стварању костура стратегије развоја

високог образовања у Републици Српској до 2020. године, који би требало да буде готов
до јула 2015. године. Након тога, сви универзитети у Републици Српској, на челу са
Ректорском конференцијом РС, треба да путем консензуса усагласе ставове поводом
наведене стратегије.
Агенција за акредитацију високошколских установа РС изнијела је тренутне активности
дефинисане њиховим обимом дјелатностим, а кроз сарадњу са Савјетом за високо
образовање РС и Ректорске конференције Републике Српске.
Истакнуто је да се морају раздвојити материјална, институционална и процедурална
димензија развоја високог образовања Републике Српске, гдје је за прву димензију
одговорно Министарство просвјете и културе РС, за другу универзитети у РС, на челу са
Ректорском конференцијом РС и за трећу Агенција за акредитацију високошколских
установа Републике Српске.
Агенција за акредитацију ВШУ Републике Српске је истакла да свој рад базира на
међународним прописима и стандардима и да са Агенцијом за развој високог
образовања и осигурање квалитета БиХ за сада има коректан однос, иако постоје
тенденције да БиХ преузме одређене ингеренције које тренутно обавља Агенција за
акредитацију ВШУ Републике Српске.

Ректорска конференција је дала апсолутну подршку Агенцији за акредитацију ВШУ РС у
циљу њене ефикасности и ефективности, инсистирајући на потпуној самосталности у
складу са Статутом Агенције на нивоу Републике Српске.
Ректори су се сложили да је основни критериј за акредитацију квалитет студијских
програма и да се у том циљу учешће универзитета кроз комисије за лиценцирање и
акредитацију побољша, тј. да буде обавезно.
Истакнуто је задовољство због сарадње са Министарством просвјетe и културe РС,
Министарством науке и технологије, Савјетом за високо образовање, те Академијом наука
и умјетности РС, гдје су до сада одржане три Ректорске конференције.

