TS: Pripomienkovanie návrhu akreditačných štandardov pre spoločné študijné programy
Bratislava, 12. januára 2021

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo zverejnila návrh úpravy akreditačných štandardov
pre študijné programy na verejné pripomienkovanie do 3. februára 2021. Návrh nadväzuje na novelu
zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania zákonom č. 410/2020 Z. z., ktorý bol
publikovaný v Zbierke zákonov 23. decembra minulého roka. Novela umožňuje vysokým školám
predložiť žiadosť o akreditáciu nového študijného programu poskytovaného spoločne viacerými
vysokými školami, čo bolo predtým legislatívne zakázané. Novela tiež posunula termín, do ktorého môžu
vysoké školy požiadať o akreditáciu nového (nie spoločného) študijného programu v odbore, v ktorom
už pôsobia a to do 31. marca 2021.
Podstata návrhu úpravy štandardov spočíva v tom, že štandardy pre študijný program sa dopĺňajú
o špecifické požiadavky pre akreditáciu študijných programov uskutočňovaných viacerými školami
spoločne. Tieto vychádzajú z požiadaviek zákona č. 131/2002 Z. z. v aktuálnom znení a z požiadaviek
EQAR pre akreditáciu takýchto študijných programov v Európskom priestore vysokoškolského
vzdelávania, ktorého je Slovenská republika súčasťou.
Pravidlá vyžadujú, aby spolupracujúce školy boli vysokoškolské inštitúcie so zodpovedajúcimi
oprávneniami príslušných národných akreditačných autorít a aby mali navzájom podpísanú dohodu
o detailoch zabezpečovania predmetného študijného programu s uvedením konkrétnych oprávnení,
zodpovedností a úloh pri poskytovaní vzdelávania. Cieľom požiadaviek je, aby každý študent získal
vzdelanie zodpovedajúce cieľom vzdelávania uvedeným v popise študijného programu a aby toto
vzdelanie bolo akceptované v príslušných krajinách.
„Predpokladáme, že po vyhodnotení pripomienok bude úpravu štandardov schvaľovať výkonná rada
agentúry na svojom februárovom zasadnutí s tým, že vysoké školy by mohli začať podávať žiadosti
o akreditáciu spoločných študijných programov od marca 2021“, uviedol Robert Redhammer, predseda
výkonnej rady agentúry. „Veríme, že otváranie sa vysokých škôl medzinárodnej spolupráci, najmä
spolupráci s renomovanými zahraničnými vysokými školami, napomôže zlepšovaniu kvality vzdelávania
na Slovensku“ dodal.
Znenie navrhovanej úpravy akreditačných štandardov je zverejnené na webovom sídle agentúry.
Pripomienky je možné zasielať agentúre elektronicky do 3. februára 2021.

---Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo je nezávislá akreditačná agentúra zriadená zákonom č.
269/2018 Z. z., ktorej poslaním je prispievať k zvyšovaniu kvality vysokoškolského vzdelávania formou externého
zabezpečovania kvality a v súlade s Európskymi štandardmi a usmerneniami ESG 2015.
Akreditačné štandardy sú požiadavky na zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania, s ktorými sa musia
vysoké školy zo zákona plne zosúladiť najneskôr do 31. augusta 2022. Vnútorný systém je súbor politík, štruktúra
a procesov vysokej školy, ktorými zabezpečuje kvalitu poskytovaného vzdelávania.
Vysoké školy musia prehodnotiť aj všetky svoje akreditované študijné programy a upraviť ich tak, aby spĺňali nové
požiadavky alebo ich musia zrušiť najneskôr do konca augusta 2022. Úpravy musia urobiť čo najskôr tak, aby stihli
otvoriť nový akademický rok už s upravenými študijnými programami. Požiadať o akreditáciu nového študijného
programu v odbore, v ktorom už pôsobia môžu len do 31. marca 2021. Požiadavkou nových štandardov na študijný
program je okrem iného najmä presnejšie vymedzenie výstupov vzdelávania, príklady povolaní, pre výkon ktorých
získavajú kvalifikáciu, ako aj to, aby pri návrhu aj pravidelnom hodnotení programu reálne participovali zástupcovia
praxe a zamestnávateľov.

