Sprievodca pre posudzovateľov

Úvod
Rozhodnutia výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) týkajúce sa
akreditačných konaní sú závislé od profesionálneho, objektívneho a dôsledného posúdenia
predmetnej činnosti vysokej školy pracovnou skupinou. Z toho dôvodu je v záujme agentúry mať
k dispozícii posudzovateľov, ktorých odborné skúsenosti, porozumenie kontextu slovenského
vysokého školstva a jeho systému zabezpečovania kvality budú viesť k takémuto posúdeniu. Agentúra
pre tieto účely vypracovala Sprievodcu pre posudzovateľov – materiál, ktorý prezentuje relevantné
informácie, ktoré Vám môžu dopomôcť k profesionálnemu a etickému naplneniu úlohy posudzovateľa.
Berte, prosím, na vedomie, že toho času vnútorné predpisy agentúry vyžadujú od kandidáta na
posudzovateľa, aby sa oboznámil s týmto materiálom ešte predtým, ako začne pracovať v pracovnej
skupine. Preto si Vás dovoľujeme požiadať o vyhradenie času na oboznámenie sa s týmto materiálom
a poskytnutie krátkej spätnej väzby v časti Spätná väzba a otázky. Poskytnutie spätnej väzby je
požadované pre zaradenie do pracovnej skupiny.

Zoznam použitých skratiek
agentúra – Slovenská akreditačná agentúre pre vysoké školstvo
ESG 2015 – Štandardy a usmernenia na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore
vysokoškolského vzdelávania 2015
HaI – habilitačné konania a inauguračné konania
PS – pracovná skupina
SAAVŠ – Slovenská akreditačná agentúre pre vysoké školstvo
SR – Slovenská republika
ŠP – študijný program
VŠ – vysoká škola

Ciele a výsledky
Predkladaný Sprievodca pre posudzovateľov má za cieľ Vás oboznámiť so systémom zabezpečovania
kvality vysokoškolského vzdelávania v SR, s postupmi akreditačného procesu, s náplňou práce členov
pracovnej skupiny a s jednotlivými typmi akreditačných konaní.
Na konci materiálu budete oboznámení najmä s:
•
•
•

procesom výberu posudzovateľov,
zložením pracovnej skupiny a jej úlohou v akreditačných konaniach,
rokovacím poriadkom pracovnej skupiny,
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•
•
•
•

pravidlami riešenia konfliktu záujmov,
etickým kódexom,
druhmi konaní,
legislatívnym rámcom činnosti agentúry a pracovných skupín.

Veríme, že vyššie uvedené výstupy tohto materiálu Vám dopomôžu k profesionálnemu, objektívnemu
a dôslednému posudzovaniu slovenských vysokých škôl.
Príprava na rolu posudzovateľa má formu samoštúdia. Materiál okrem iného zahŕňa hypertextové
odkazy na dôležité zákony a vnútorné predpisy agentúry.
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