Spoločné zasadnutie Českej konferencie rektorov
a Slovenskej rektorskej konferencie dňa 7. júna
2019 na Univerzite Komenského v Bratislave
Procesy
zabezpečovania
vysokoškolského vzdelávania v
republike po roku 2018

kvality
Slovenskej

Zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality
vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov („ZKV“)
Zákon č. 270/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
(„ZVŠ“)

 ZKV upravuje:
 vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a
jeho overovanie
 zriadenie a postavenie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké
školstvo a jej konanie (plné fungovanie od 1. januára 2020)

 udeľovanie akreditácií: odborovej akreditácie, akreditácie študijného
programu a udeľovanie akreditácie habilitačného konania a konania na
vymenúvanie profesorov (redukcia študijných odborov na 10%, vyhláška
MŠVVaŠ SR)
 Zanikla komplexná akreditácia činností vysokých škôl
 hodnotiť sa bude ako vysoká škola dodržiava predpísané štandardy pre
vysokoškolské vzdelávanie a riadenie kvality vzdelávania, rozhoduje
agentúra, nie MŠVVaŠ SR
 tvorivá činnosť bude hodnotená v novom samostatnom procese,
zameranie na excelenciu a medzinárodné porovnanie, komisia MŠVVaŠ SR
podľa ZVŠ; myšlienka hodnotenia vedy a výskumu jednotne v SR

 možnosť získať označenie „výskumná univerzita“; dočasné kritériá na
základe poslednej komplexnej akreditácie

Vnútorný systém
 Upravuje pravidlá:
 vytvárania, schvaľovania, uskutočňovania a úpravy každého študijného programu /
výberu vyučujúcich jednotlivých predmetov študijných programov / prijímacieho
konania / schvaľovania vedúcich záverečných prác a školiteľov záverečných prác /
hodnotenia študentov tak, aby nevznikali v podobných prípadoch neodôvodnené
rozdiely / monitorovania a pravidelného hodnotenia študijných programov, na ktorom
sa podieľajú aj študenti, zamestnávatelia z príslušného odvetvia hospodárstva a iné
zainteresované osoby / preskúmavania podnetov / uskutočňovania tvorivej činnosti
vysokej školy a podieľania sa študentov na nej a požiadavky na úroveň a rozsah
tvorivej činnosti vysokej školy s ohľadom na jej poslanie / spolupráce so
špecializovanými výučbovými zariadeniami na praktickej výučbe a spôsob overovania
ich plnenia / spolupráce s externými vzdelávacími inštitúciami podieľajúcimi sa na
uskutočňovaní študijného programu tretieho stupňa / určovania požiadaviek na výber
vysokoškolských učiteľov / zabezpečovania profesijného rozvoja vysokoškolských
učiteľov, výskumných pracovníkov a umeleckých pracovníkov vysokej školy /
overovania dostatočného priestorového, materiálneho, technického, informačného a
personálneho zabezpečenia uskutočňovania študijných programov / zberu, analýzy a
používania informácií potrebných na efektívne uskutočňovanie študijného programu /
pravidelného zverejňovania aktuálnych, adekvátnych a kvalitatívnych informácií o
študijných programoch a ich absolventoch / ďalšie podľa potrieb vysokej školy

Slovenská akreditačná agentúra
 nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorá vykonáva
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.

činnosti

externého

 rozhoduje o:

 súlade vnútorného systému a jeho implementácie so štandardmi pre vnútorný
systém
 udelení akreditácie študijného programu alebo o jej neudelení

 udelení akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania, o jej
neudelení alebo odňatí
 uložení opravného opatrenia
 zastavení konania o žiadosti o udelenie súhlasu pôsobiť ako súkromná vysoká
škola (ďalej len „štátny súhlas“)
 námietke zaujatosti voči návrhu zloženia pracovnej skupiny

Slovenská akreditačná agentúra

 vedie zoznamy:

 posudzovateľov, z ktorých výkonná rada agentúry (ďalej len „výkonná rada“)
vytvára pracovné skupiny,
 právnických osôb, ktoré sú členmi Európskej asociácie pre zabezpečovanie
kvality vysokoškolského vzdelávania alebo sú zapísané v Európskom registri
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a ich hodnotiace správy
na účely posúdenia súladu vnútorného systému a jeho implementácie so
štandardmi pre vnútorný systém agentúra automaticky uznáva,
 vykonáva dohľad nad plnením štandardov

 vydáva:
 štandardy
 metodiku na vyhodnocovanie štandardov,

 zásady na zápis do zoznamu posudzovateľov, ktoré upravujú najmä postup pri
zápise do zoznamu posudzovateľov a požiadavky na zápis do zoznamu
posudzovateľov,
 vykonáva zápis do registra študijných odborov a registra študijných programov

Slovenská akreditačná agentúra
 Agentúra je povinná:

 požiadať o posúdenie svojej činnosti Európsku asociáciu pre zabezpečovanie kvality
vysokoškolského vzdelávania najmenej raz za päť rokov
 zabezpečiť preukázateľne profesijný rozvoj svojich zamestnancov, členov svojich
orgánov a posudzovateľov v rozsahu pôsobností agentúry

 zverejniť návrh zásad na zápis do zoznamu posudzovateľov, vyradenie z tohto zoznamu
a vytváranie pracovných skupín na svojom webovom sídle najmenej na 30 dní,
pripomienky doručené počas tejto lehoty vyhodnotiť a ich vyhodnotenie zverejniť spolu
so schváleným znením zásad
 zverejniť návrh sadzobníka poplatkov a návrh na jeho zmenu na svojom webovom sídle
najmenej na 30 dní, pripomienky doručené počas tejto lehoty vyhodnotiť a ich
vyhodnotenie spolu s návrhom predložiť ministerstvu školstva
 informovať bezodkladne ministerstvo školstva a orgány reprezentácie vysokých škôl o
každom návrhu, ktorý zverejní na svojom webovom sídle
 uložiť každoročne schválenú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a
hospodárení agentúry do verejnej časti registra účtovných závierok; účtovnú závierku v
lehote podľa osobitného predpisu, výročnú správu o činnosti a hospodárení agentúry
do 30. júna

Slovenská akreditačná agentúra
 Orgány agentúry (výberová komisia, vymenovanie ministrom
školstva, inkompatibilita s funkciami v akademickej oblasti):
predseda výkonnej rady (na 6 rokov)
podpredseda výkonnej rady (na 6 rokov), navrhuje predseda
výkonnej rady
výkonná rada (na 6 a menej rokov), členovia z: 2x RVŠ, 2x ŠRVŠ,
2x SRK, 2x zamestnávatelia

odvolacia komisia (5 členov a 2 náhradníci, na 4 roky)
kontrolór (na 4 roky)
vedúci kancelárie (vymenúva predseda výkonnej rady)

Slovenská akreditačná agentúra
 Agentúra začína konanie
na žiadosť vysokej školy o
pravidelné posúdenie vnútorného systému

udelenie akreditácie študijného programu alebo
udelenie akreditácie habilitačného konania a
inauguračného konania

na žiadosť žiadateľa o udelenie štátneho súhlasu
na vlastný podnet agentúry, ak ide o mimoriadne posúdenie
vnútorného systému alebo konanie o odňatí akreditácie
habilitačného konania a inauguračného konania
 Účastníkmi konania sú: verejná vysoká škola, štátna vysoká škola,
súkromná vysoká škola alebo žiadateľ o udelenie štátneho
súhlasu

Štandardy
Štandardy zverejní na webe agentúra do 31.10.2019

Štandardy budú vyhodnocované na základe
Metodiky vyhodnocovania štandardov (vydáva ju
agentúra)
Štandardy pre vnútorný systém sa s prihliadnutím na
poslanie vysokej školy zameriavajú najmä na
náležitosti vnútorného systému a jeho implementáciu
vysokou školou a jej súčasťami
Štandardy pre študijný program

Štandardy pre habilitačné konanie a inauguračné
konanie

Posúdenie vnútorného systému
 Vysoká škola je povinná požiadať agentúru o posúdenie jej vnútorného systému
najmenej raz za desať rokov; prvýkrát požiada o posúdenie vnútorného systému najskôr
šesť rokov a najneskôr desať rokov od svojho zriadenia alebo od udelenia štátneho
súhlasu
 Agentúra vykonáva priebežný dohľad nad plnením štandardov pre vnútorný systém
najmenej raz za dva roky

 Podkladmi na posúdenie vnútorného systému sú:
 vnútorný systém; ak má vysoká škola vypracované vnútorné predpisy, ktoré upravujú vnútorné
systémy fakulty, podkladom sú aj tie
 vnútorná hodnotiaca správa o implementácii vnútorného systému vypracovaná vysokou
školou
 hodnotiaca správa pracovnej skupiny (vytvorenej zo zoznamu posudzovateľov) alebo
právnické osoby členovia ENQA alebo zapísané v EQAR; taktiež zapísané v zozname MŠVVaŠ
SR

 stanovisko vysokej školy k hodnotiacej správe pracovnej skupiny
 verejne dostupné dokumenty a údaje vysokej školy

Odborová akreditácia
 Agentúra rozhodne
- na základe výsledkov posúdenia vnútorného systému
- o tom, či vnútorný systém a jeho implementácia je alebo nie je v
súlade so štandardmi pre vnútorný systém
Agentúra v rozhodnutí uvedie študijné odbory a stupne, v ktorých je
vysoká škola oprávnená vytvárať, uskutočňovať a upravovať
študijné programy

