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CIELE PROJEKTU

Identifikácia bariér, ktoré sú pri implementácii  E SG:

1. na inštitucionálnej
2. národnej
3. medzinárodnej úrovni

ESG – The European Standards and Guidelines (Európske št andardy a normy)

1. zadefinované v Bolonskom procese ako jeden z nástrojov na dosahovanie 
kvality na vysokých školách

2. 3 časti – interné hodnotenie kvality, externé hodnotenie kvality, systém 
vzájomného posudzovania kvality pre externé hodnotiace agentúry

3. Interné hodnotenie – 7 tém (postupy zabezpečovania kvality, hodnotenie 
študijných programov, hodnotenie študentmi, kvalita pedagogických  
pracovníkov , zdroje na podporu študentov, informačné systémy, informácie 
pre verejnosť)

4. ESG tvoria rámec odporúčaní, nie sú však Európskym systémom kvality, ani 
detailnými procedúrami (odporúčajú ČO by sa malo  robiť, nie AKO by sa to 
malo robiť) 



PARTNERSTVÁ V PROJEKTE

Zapojených je sedem krajín 

Koordinujúce inštitúcie za jednotlivé krajiny – part neri projektu:

1. Centrum pro studium vysokého školství (Praha, ČR)
2. University of Strathclyde (Glasgow, UK)
3. University of Latvia (Riga, LV)
4. Center for Reasearch in Higher Education Policies (Matosinhos, PT)
5. Warsaw School of Economics (Varšava, PL)
6. UKF v Nitre (Nitra, SK)
7. University of Twente (Twente, NL)



AKTIVITY PROJEKTU

Trvanie projektu : 36 mesiacov

Projekt je realizovaný formou tzv. „Work packages“

Štyri  WPs sú horizontálne a sú zamerané na riadenie projektu 
(manažment projektu, šírenie  výsledkov, evaluácia projektu, využitie výsledkov projektu). 

Koordinátori horizontálnych WPs :
- University of Strathclyde (Glasgow, UK) 
- Centrum pro studium vysokého školství (Praha, ČR)

Osem WPs je zameraných tematicky priamo vzhľadom  cieľ projektu , t.j. definovanie 
bariér pri implementácii ESG. Za každý WP je zodpovedný 1 zo 7 partnerov projektu



TÉMY WORK PACKAGES

1.Survey of International Quality Assurance System
Koordinátor:  University of Latvia
Zameranie:    Zistenie, do akej miery majú zapojenené inštitúcie nadefinované stratégie                

na meranie  kvality vzdelávania a ako ich využívajú v praxi na úrovni fakúlt 
a katedier

2. Quality and Access
Koordinátor:  University of Strathclyde
Zameranie:   Vyhodnotenie kvality na základe sledovania prístupu študentov k VŠ  

vzdelávaniu, aký je pomer študentov, ktorí sa hlásia, ktorí navštevujú a ktorí 
absolvujú študijné  programy, do akej miery sú  študijné programy napr. 
prístupné pre znevýhodnených študentov, aká je politika/stratégia v oblasti 
prístupu k VŠ vzdelávaniu

3. Quality and students
Koordinátor:   Centrum pro studium vysokého školství
Zameranie:    Ako majú inštitúcie nastavené hodnotenie študentov, objektivita hodnotenia  

študentov pedagógmi, ako toto hodnotenie zodpovedá požiadavkám   
ESG



TÉMY  WORK PACKAGES

4. Quality and Management/Governance
Koordinátor:   Center for Research in Higher Education Policies
Zameranie:     Zistenie, do akej miery ovplyvňujú procesy riadenia/vedenia inštitúcie 

kvalitu vzdelávania na VŠ

5. Quality and Employers Including Privat Sector
Koordinátor:     University of Twente
Zameranie:       Zistenie, ako je nastavené vyhodnotenie kvality študijných programov a 

vzdelávania  vzhľadom na požiadavky trhu práce

6. Quality and Teaching Staff
Koordinátor:    Warsaw School of Economics 
Zameranie:     Zistenie, ako sú nastavené indikátory merania kvality pedagógov , či je 

vytvorená stratégia v tejto oblasti, či pedagógovia dosahujú adekvátne 
zručnosti v oblasti pedagogickej činnosti



TÉMY  WORK PACKAGES

7. Quality and Information
Koordinátor:    UKF v Nitre
Zameranie:     Zistenie, do akej miery majú inštitúcie nadefinované interné a externé 

komunikačné nástroje , do akej miery sprístupňujú informácie pre 
študentov, zamestnancov, verejnosti, aké IKT zázemie majú v tejto oblasti 
vytvorené

8. Quality and Secondary Education
Koordinátor:    Centrum pro studium vysokého školství 
Zameranie:      Zistenie, ako je nastavené vyhodnotenie nadväznosti študijných 

programov na stredoškolské vzdelávanie, do akej miery študenti VŠ            
využívajú vedomosti a zručnosti, ktoré získali počas stredoškolského 
štúdia



REALIZÁCIA WORK PACKAGES

� Každý work package – 3 typy výstupov

- 4 inštitucionálne mikro analytické štúdie (4-6 strán rozsah)  na tému daného WP

realizované na úrovni 4 inštitúcií v každej partnerskej krajine (v SJ) 
Realizujú :   UKF v Nitre a tri partnerské univerzity
Koordinuje :  UKF v Nitre

- 1 národná analytická štúdia tému WP (16 -20 strán rozsah) za danú krajinu 
(v SJ a AJ)
Realizuje : UKF v Nitre 

- 1 medzinárodná porovnávacia analytická štúdia v AJ 
Realizuje :  koordinátor  zodpovedný za WP



OTÁZKY

� Ďakujem za pozornosť.


