
 
 
 
Prof. Dr Miroslav Bobrek  
Director 
Higher Education Accreditation Agency of Republika Srpska (RS HEAA) 
1 Vuk Karadzic St., BA – 78000 Banja Luka 
Bosnia and Herzegovina 

 
 

Dublin, 29 September 2017 
 
 
Subject: Membership of RS HEAA in ENQA  
 
Dear Prof. Dr Bobrek,  

 

I am writing to inform you of the decision taken by the ENQA Board on 13 September 2017 
regarding the application for membership of RS HEAA in ENQA.  

After thorough consideration and discussion on the final review report, the ENQA Board 
concluded that the overall level of compliance with the ESG is not sufficient to grant RS HEAA  
membership at this stage. The agency is showing progress in certain areas while there are a 
number of areas of concern as detailed in the Annex to this letter, and a non-compliance 
judgement is found with two standards – ESG 2.7 and 3.4. As stated in the Guidelines for ENQA 
Agency Reviews, the Board will conclude with a negative decision when it considers that there 
is non-compliance concerning any of the standards. 

Should RS HEAA wish to re-apply for ENQA membership in the future, you can do so in two 
years’ time from this decision. The ENQA Board advises your Agency to carefully follow up and 
implement the Panel’s recommendations before re-applying. 

In addition, RS HEAA can still avail of the voluntary progress visit – a new enhancement-led 
feature in the review process. The visit will not have the objective of checking the agency’s 
ESG compliance but might be helpful to determine if the agency has addressed the areas of 
concern. The visit would take place in about two years’ time from this decision. The ENQA 
Secretariat will be in touch with you in about a year’s time to discuss this possibility. The costs 
of this visit have already been included as part of the review fee and are non-refundable 
except for the travel costs of the experts. More information about the progress visit can be 
found in the Guidelines for ENQA Agency Reviews.  

If RS HEAA is dissatisfied with the decision of the ENQA Board, it may file an appeal according 
to the procedures outlined in article 24 of ENQA’s Rules of Procedure. 

http://www.enqa.eu/indirme/papers-and-reports/occasional-papers/Guidelines%20for%20ENQA%20Agency%20Reviews.pdf
http://www.enqa.eu/indirme/papers-and-reports/occasional-papers/Guidelines%20for%20ENQA%20Agency%20Reviews.pdf
http://www.enqa.eu/indirme/papers-and-reports/occasional-papers/Guidelines%20for%20ENQA%20Agency%20Reviews.pdf


 
 
For any questions, do not hesitate to be in touch with the ENQA Secretariat. 

Yours sincerely, 
 

 
Padraig Walsh  
President  
 
Annex: Areas for development  



 
 
Annex: Areas for development  
 
In order to attain substantial compliance with the standards RS HEAA should follow the 
recommendations of the panel in its report, in particular: 
 
ESG 2.1 – RS HEAA is recommended to ensure through its accreditation activities that all 
institutions are fully aware of the requirements of the ESG and have in place appropriate 
arrangements to engage all relevant staff in the operation of their quality procedures. 
 
ESG 2.2 – It is recommended that RS HEAA encourages greater student involvement in its 
deliberations and the arrangements for the review of study programmes. 
 
ESG 2.3 – The agency is recommended to review its arrangements for study programme 
accreditation to clarify whether a site visit will be required and to confirm the number of 
reviewers involved in each review. 
 
ESG 2.4 – It is recommended that the agency engages students further in its quality 
procedures, including the proposed arrangements for the accreditation of study programmes. 
 
ESG 2.7 – The agency is recommended to develop and publish details about its complaints and 
appeals process and communicate them to the institutions. 
 
ESG 3.1 – RS HEAA is recommended to re-assess its planned procedures for the accreditation 
of study programmes to address the expectations that review procedures are applied 
consistently and all programmes are considered for accreditation. 
 
ESG 3.3 – The agency is recommended to discuss with the government enhanced 
arrangements for securing the operational independence of the RS agency and for promoting 
improved cooperation with the HEA. 
 
ESG 3.3 – It is recommended for the RS HEAA’s Steering Board to review the role of the 
Accreditation Council to clarify its remit and responsibilities. 
 
ESG 3.4 – As part of its strategic planning, the agency is recommended to consider how it could 
review the outcomes from its quality assurance activities and make the analysis available to 
all relevant stakeholders. 
 
ESG 3.5 – The Agency is recommended to seek assurances from the Ministry about the 
provision of sufficient resources to fulfil its planned program of accreditation. 
 



 
 
ESG 3.6 – In consultation with the Steering Board and the Accreditation Council, RS HEAA is 
recommended to consider developing a code of conduct for internal quality assurance that 
assures integrity of procedures and fosters the continuous improvement of the Agency’s 
activities. It should also address the conduct of accreditation reviews and the protocols of staff 
engagement with higher education institutions and other stakeholders. 



                                                                                                                                                  НЕЗВАНИЧАН ПРЕВОД 

Чланство RS HEAA у ENQA-и 

Овим путем Вас обавјештавам да је Извршни одбор ENQA-е донио одлуку у вези са пријавом RS 

HEAA за чланство у ENQA-и. 

Након детаљног разматрања и дискусије на основу извјештаја о екстерној евалуацији, Извршни 

одбор ENQA-е је закључио да свеукупни ниво усклађености са захтјевима ESG стандарда није 

довољан да се одобри чланство RS HEAA у ENQA- и, у овом моменту. Агенција показује напредак у 

одређеним подручјима, а постоје и потешкоће које су детаљно наведене у Анексу овог писма. 

Неусаглашености су утврђене у двије тачке стандарда- ESG 2.7 и 3.4. Као што је наведено у ENQA-

ином Упутству за спровођење евалуација агенција, Извршни одбор ће донијети негативну одлуку 

када сматра да постоји неусаглашеност по било којем од стандарда.  

Уколико RS HEAA жели да се поново пријави за чланство у ENQA-и у будућности, можете се 

пријавити за двије године од датума доношења ове одлуке. Прије поновног пријављивања, 

Извршни одбор ENQA-е савјетује Агенцији да пажљиво спроведе накнадне активности и испуни 

препоруке Комисије за екстерну евалуацију.   

RS HEAA може да искористи право на добровољну надзорну посјету с циљем оцјене напретка-нова 

мјера уведена као мјера побољшања процеса евалуације. Посјета неће имати за циљ да провјери 

усклађеност са ESG стандардом, али може бити од помоћи да се одреди да ли је Агенција 

испунила препоруке. Посјета би се организовала за око двије године од дана доношења одлуке. 

За око годину дана ће Агенцију контактирати Секретаријат ENQA-е како би се размотрила ова 

могућност. Трошак ове посјете је већ укључен у трошак екстерне евалуације који је неповратан, 

осим трошкова путовања стручњака. Више информација о надзорној посјети можете пронаћи на 

линку: Guidelines for ENQA Agency Reviews. 

Уколико је RS HEAA незадовољна одлуком Извршног одбора ENQA-е, може поднијети жалбу 

према процедури наведеној у члану 24 Процедуре ENQA-е. 

За сва питања се слободно обратите Секретаријату ENQA-е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  НЕЗВАНИЧАН ПРЕВОД 

Анекс: Препоруке за побољшање 

С циљем постизања знатне усклађености са стандардима, RS HEAA би требала испунити препоруке 

Комисије из извјештаја, а посебно:  

ESG 2.1- Препоручује се RS HEAA да кроз своје акредитацијске активности обезбједи да све 

установе буду у потпуности свјесне захтјева ESG стандарда те да успоставе одговарајући ангажман 

релевантног особља у спровођењу процедура за осигурање квалитета.   

ESG 2.2- Препоручује се RS HEAA да подржи веће учешће студената у својим намјерама које се тичу 

организовања рецензије студијских програма.  

ESG 2.3-Препоручује се Агенцији да преиспита своју процедуру за акредитацију студијских 

програма с циљем разјашњавања да ли је потребна посјета установи и да се потврди број 

рецензената који су укључени у сваку рецензију.  

ESG 2.4-Препоручује се да Агенција даље додатно укључује студенте у своје процедуре за 

обезбјеђење квалитета, укључујући и предложену процедуру за акредитацију студијских 

програма.  

ESG 2.7-Препоручује се Агенцији да развије и објави детаљну процедуру жалбе те да с истом 

упозна високошколске установе.  

ESG 3.1- Препоручује се RS HEAA да преиспита своју планирану процедуру за акредитацију 

студијских програма у смислу очекивања која се тичу досљедне примјене рецензије те да сви 

програми буду разматрани за акредитацију.  

ESG 3.3-Препоручује се Агенцији да са Министарством дискутује о побољшању оперативне 

независности Агенције и потпомагању унапређивања сарадње са HEA-ом.  

ESG 3.3-Препоручује се Управном одбору RS HEAA да преиспита улогу Акредитацијског Вијећа с 

циљем разјашњавања њихове улоге и одговорности.  

ESG 3.4-Као дио свог стратешког планирања, Агенцији се препоручује да размотри на који начин 

би могла да анализира исходе својих активности на осигурању квалитета те да сачињене анализе 

буду доступне свим релевантним заинтересованим странама.  

ESG 3.5-Препоручује се Агенцији да од Министарства добије увјеравања да ће бити обезбјеђени 

довољни ресурси за испуњавање планираног програма акредитације.   

ESG 3.6-У разговору са Управним одбором и Акредитацијским вијећем, препоручује се RS HEAA да 

размотри доношење Пословника за унутрашње обезбјеђење квалитета који осигурава јединство 

процедура и упућује на стална унапређења активности Агенције. Садржај Пословника треба да се 

односи и на спровођење процеса акредитације и рецензије као и на дефинисање начина 

ангажмана особља Агенције у високошколским установама и код другим заинтересованим 

странама.  

 

 


