Aktualizovaný akčný plán SAAVŠ
vo forme priorít na rok 2022
s výhľadom na rok 2023

V Bratislave dňa 22.septembra 2022

Aktualizovaný akčný plán SAAVŠ vo forme priorít na rok 2022 s výhľadom
na rok 2023
Akčný plán Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“ alebo „SAAVŠ“)
vo forme priorít na rok 2022 s výhľadom na rok 2023 (ďalej len „akčný plán“) indikuje hlavné okruhy
úloh agentúry nad rámec štandardných a zavedených konaní v zmysle 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“), najmä príprava na posudzovanie súladu vnútorných systémov zabezpečovania kvality
vysokých škôl a príprava na posúdenie súladu činností agentúry so Štandardmi a usmerneniami na
zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG).
Akčný plán nadväzuje na úlohy určené zákonom, ako aj na úlohy vytýčené v Národnom akčnom pláne
v oblasti externého zabezpečovania kvality vysokých škôl v Slovenskej republike spracovaný
v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR a Stratégiou rozvoja Slovenskej
akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo na roky 2022-2027. Akčný plán schválila výkonná rada
agentúry dňa 3. februára 2022.
Aktualizácia akčného plánu sa realizuje na základe dokumentu „Vyhodnotenie spätných väzieb
a skúseností s akreditačnými činnosťami agentúry a návrh opatrení na ich zlepšenie“ prerokovaného
na zasadnutí výkonnej rady dňa 25. augusta 2022.

Prioritnými úlohami na 4. kvartál roku 2022 sú:
Kvartál/rok
4. kvartál
2022

Oblasť

1. Zoznam
posudzovateľov

2. Školenia
posudzovateľov
3. Informačný
systém
4. Tematické analýzy

5. Vstup do ENQA,
EQAR

Označenie činnosti/činnosť
1.1 Rozšírenie zoznamu posudzovateľov
o zahraničných posudzovateľov s
dôrazom na osoby zorientované v ESG
a externom zabezpečovaní kvality
vysokoškolského vzdelávania
1.2 Rozšírenie zoznamu posudzovateľov
o nových posudzovateľov z radov
študentov, zástupcov praxe
a odborníkov z odborov, v ktorých chýba
dostatok posudzovateľov
2.1 Vykonanie 1. časti online školení
posudzovateľov pre posudzovanie
vnútorného systému
3.1 Zlepšenie prístupu k podkladom
posudzovania v IS SAAVŠ a pracovného
prostredia pre prácu pracovnej skupiny
4.1 Vypracovanie tematickej analýzy
„Zásadné závery z prvých akreditácií
študijných programov“
5.1 Odoslanie samohodnotiacej správy
do ENQA

Zodpovedný útvar
OAČ

OAČ

OAČ

OAČ

SAAVŠ

SAAVŠ

6. Posudzovanie
vnútorných
systémov
7. Medzinárodné
podujatia
8. Iné konania
9. Úprava smerníc

6.1 Predbežné zostavovanie pracovných
skupín
6.2 Získavanie predbežných súhlasov so
zapojením do činnosti pracovnej skupiny
od posudzovateľov
7.1 Príprava podujatia „V4 fórum“
7.2 Uskutočnenie podujatia „V4 fórum“
8.1 Koordinovanie iných typov konaní
9. 1 Úprava smernice o odmeňovaní
členov pracovných skupín

OAČ
OAČ

OEP
OAČ
OEP

Rok 2023:
Posudzovania súladu vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokých škôl so štandardmi (§ 24
a nasl. zákona) a činnosti spojené s ich prípravou a realizáciou.

Aktualizáciu akčného plánu na rok 2022 schválila výkonná rada na svojom zasadnutí dňa 22. septembra
2022.

