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Návrh Dodatku č. 1 k štandardom pre študijný program
Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo
Článok 1
Úvodné ustanovenia a pôsobnosť Dodatku č. 1
1. Dodatok č. 1 k štandardom pre študijný program (ďalej len „dodatok č. 1“ )
upravuje osobitosti štandardov na posudzovanie spoločných študijných
programov vysokých škôl v rámci akreditácie študijného programu postupom
podľa § 30 zákona 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 (ďalej len „zákon o zabezpečovaní kvality“).
2. Osobitosti štandardov na posudzovanie spoločných študijných programov sa
vymedzujú na základe štandardov zabezpečovania kvality spoločných
študijných programov v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania1, na
základe § 54a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a na základe § 23 ods. 6 písm. c) a § 36 ods. 2
zákona o zabezpečovaní kvality.
3. Ostatné požiadavky vyplývajúce zo štandardov pre študijný program
a všeobecne záväzných predpisov sa na spoločné študijné programy uplatňujú
primerane v súlade s vymedzenými osobitosťami, ktoré sú uvedené v čl. 2 tohto
dodatku č. 1.
Článok 2
Osobitosti štandardov pre spoločné študijné programy
1. Inštitúcie, ktoré majú zabezpečovať spoločný študijný program sú príslušnými
orgánmi ich štátov uznané ako inštitúcie vysokoškolského vzdelávania.
Ich príslušné národné právne rámce im umožňujú účasť na spoločnom
študijnom programe a prípadné udeľovanie spoločného titulu. Inštitúcie, ktoré
udeľujú príslušný titul alebo tituly majú zabezpečiť, že príslušný titul alebo tituly
patria do systému vysokoškolských titulov štátu, v ktorom majú sídlo.
2. Všetky spolupracujúce inštitúcie sa podieľajú na tvorbe a poskytovaní
spoločného študijného programu, rozhodovaní o prijímacom konaní
a rozhodovaní o splnení podmienok na riadne skončenie štúdia.
3. Podmienky spolupráce inštitúcií zabezpečujúcich spoločný študijný program
určuje písomná dohoda. V dohode sa určia a upravia najmä:
a) podmienky prijatia na študijný program,
b) podmienky na jeho absolvovanie,
c) podrobnosti o organizácii štúdia, metódach a pravidlách skúšania
a hodnotenia študentov a pravidlách uznávania kreditov,
d) podrobnosti o pravidlách mobilít študentov a učiteľov,
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e) podrobnosti o udeľovanom akademickom titule,
f) podrobnosti o dokladoch o skončení štúdia,
g) podrobnosti o koordinácii a zodpovednosti zapojených inštitúcií v oblasti
organizácie, zabezpečenia, riadenia a financovania spoločného študijného
programu,
h) platnosť vnútorných predpisov vysokej školy na štúdium spoločného
študijného programu,
i) rozhodovanie o akademických právach a povinnostiach študentov v súlade
s vnútornými predpismi vysokej školy a právnymi predpismi štátu, v ktorom
sa štúdium uskutočňuje.
4. Vysoká škola so sídlom v SR, ktorá zabezpečuje príslušnú časť spoločného
študijného programu, uskutočňuje v príslušnom študijnom odbore a stupni
študijný program, ktorý nie je spoločným študijným programom.
5. Na posudzovanie spoločných študijných programov sa primerane vzťahujú
požiadavky uvedené v čl. 2 až 11 štandardov pre študijný program. Na splnenie
požiadavky preukazovania úrovne tvorivej činnosti v čl. 7 ods. 1 štandardov
pre študijný program vysoká škola zabezpečujúca príslušnú časť spoločného
študijného programu predkladá 15 výstupov učiteľov zabezpečujúcich profilové
predmety v príslušnej časti spoločného študijného programu.

Článok 3
Záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho schválenia výkonnou radou
Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a nadobúda účinnosť dňom
jeho zverejnenia na webovom sídle agentúry.
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