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Zhrnutie kvalita vysokého školstva
O kvalite vysokých škôl sa na Slovensku väčšinou hovorí z makro pohľadu, t.j. čo by štát mal alebo nemal spraviť pre zvýšenie

kvality vysokých škôl. Málokedy je pozornosť upriamená na inštitucionálnu úroveň, teda na to, ako by samotné vysoké školy
mohli zvýšiť svoju kvalitu. Toto si všimla aj Európska asociácia univerzít (EUA). Vo svojej Sektorovej správe o stave vysokého
školstva na Slovensku z februára 2008 konštatuje, že na našich vysokých školách existuje pomerne značný priestor na zvýšenie
kultúry kvality v rámci samotných inštitúcií. Základným predpokladom k tejto vnútornej zmene kultúry na vysokých školách je,

aby vysoké školy zmenili postoj ku hodnoteniu svojej kvality. V súčasnosti sa hodnotenie kvality spája skôr s hodnotením, či
tá-ktorá vysoká škola spĺňa isté kritériá alebo nie. U našich vysokých škôl absentuje vnímanie hodnotení ich kvality ako
nástroja rozvoja danej vysokej školy. Teda, že informácie pochádzajúce z hodnotenia vysokej školy poskytujú možnosť na
odhalenie priestoru na skvalitnenie vysokej školy a sú pre ňu pomocou pre zhodnotenie súčasnej situácie a pre vytvorenie
strategického plánu na ďalšie využitie silných stránok, zužitkovanie príležitostí a na odstránenie nedostatkov. Inými slovami na
skvalitnenie výstupov práce danej inštitúcie.

Zhrnutie kvalita vysokého školstva
• Analýza výročných správ podporila pohľad EUA na kultúru kvality vysokých škôl. Na jednej strane verejné vysoké školy vo svojich
výročných správach takmer neinformovali o výsledkoch hodnotení kvality, ktorých realizáciu im ukladá zákon – hodnotenie
študentmi a hodnotenie vedeckou radou. Na strane druhej vysoké školy len málokedy kvalitatívne hodnotili vo výročných správach
svoje pôsobenie v predchádzajúcom roku. Pokiaľ niektoré z nich informovali o nedostatkoch, tak len výnimočne určili aj príčiny
neželaného stavu a možnosti jeho odstránenia.

• Je zrejmé, že na základe čítania výročných správ nie je možné povedať, do akej miery vysoké školy skutočne využívajú výsledky
hodnotení dvoch veľmi dôležitých skupín insiderov, t.j. študentov a vedeckej rady. Taktiež nie je možné povedať, či a do akej miery
vysoké školy vyhodnocujú svoje silné a slabé stránky a na základe takejto analýzy strategicky plánujú svoj ďalší rozvoj. To čo sa však
dá skonštatovať je, že verejné vysoké školy nepovažujú tieto informácie za natoľko dôležité, aby ich zaradili do svojho každoročného
odpočtu napĺňania dlhodobého zámeru realizovaného vo forme výročnej správy.

Čo je kvalita vysokých škôl
Zmena postoja verejných vysokých škôl k informáciám o kvalite a o jej zlepšovaní nie je samozrejme zárukou samotného

zvyšovania kvality danej inštitúcie. Je však indikátorom zmeny vnímania kvality na úrovni samotnej inštitúcie a teda je krokom
k budovaniu kultúry kvality na vysokých školách. Ďalším krokom by potom malo byť akceptovanie informácií o kvalite vysokej
školy ako nástroja umožňujúceho zlepšiť jej fungovanie. Z pohľadu externého prostredia zverejňovanie tohto typu informácií,
zvýši transparentnosť vysokých škôl, ktorá so sebou prinesie viacero pozitívnych efektov. Širšia aj odborná verejnosť bude mať

možnosť efektívnejšie vyhodnocovať využívanie zdrojov investovaných do danej inštitúcie. Potenciálni študenti sa budú môcť
kvalifikovanejšie rozhodnúť pre takú školu, ktorá im bude vyhovovať. Nádejní investori, či partneri, nadobudnú možnosť získať
viac informácií o kvalite vysokej školy, ktoré im pomôžu v nájdení najvhodnejšej vysokej školy pre budúcu spoluprácu. V
neposlednom rade, vonkajší stakeholderi v podobe kvalitnejších informácií získajú možnosť vyvíjať lepšie informovaný tlak na
vysoké školy, aby zvýšili svoju kvalitu, čo následne prispeje k zvyšovaniu kvality vysokých škôl na Slovensku. „Kvalita“ je vysoko
sporným pojmom a má viacnásobný význam pre ľudí, ktorí chápu vyššie vzdelanie a kvalitu inak.

20 najlepších svetových rebríčkov za rok 2019
V rámci 5. ročníka svetového rebríčka najlepších 20 svetových univerzít sa uskutočnilo hodnotenie kvality vzdelávania a odbornej
prípravy študentov vo veku 18 až 25 rokov, ako aj ekonomických a sociálnych dôsledkov univerzity pri podpore trvalo udržateľného
rozvoja ich krajiny.
Vybralo sa 500 univerzít, ktoré spĺňajú svetové ciele projektu NJ MED na svete:
1) zlepšenie úrovne dosiahnutého úspechu a úspechu v krajine smerom k vytvoreniu pracovnej sily založenej na vedomostnej
základni pre 21. storočie a
2) 2) podpora sociálnych zručností, ktoré pozitívne ovplyvňujú rozvoj komunity.

Univerzity boli potom zaradené do ôsmich globálnych regiónov (Afrika, Ázia, Karibik, Stredná Amerika, Európa, Oceánia, Severná
Amerika a Južná Amerika). 20 univerzít s najvyšším celkovým skóre bolo vybraných do rebríčka svetových 20 najlepších.

20 najlepších svetových rebríčkov za rok 2019
I.

Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA

II.

Stanford University, USA

III.

Harvard University, USA

IV.

University of Oxford, UK

V.

University of Cambridge, UK

VI.

California Institute of Technology (Caltech), USA

VII.

Princeton University, USA

VIII.

University of Chicago, USA

IX.

Yale University, USA

X.

University of California, Berkeley, USA

XI.

Columbia University, USA

XII.

Imperial College London, UK

XIII.

University of Pennsylvania, USA

XIV.

ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology, SWZ

XV.

John Hopkins University, USA

XVI.

University of California, Los Angeles (UCLA), USA

XVII.

UCL (University College London), UK

XVIII.

Cornell University, USA

XIX.

University of Washington, USA

XX.

Nanyang Technological University of Singapore (NTU)
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Štipendijné príležitosti
Aktualizácie správ

Ako sú univerzity hodnotené - metodika
Na klasifikáciu univerzít do kategórií sa použili dva ukazovatele na primárnej úrovni - ekonómia a sociálne veci. Potom 7 kritérií - inovácie;
výskum; publikácie; zariadení; Výučba; zamestnateľnosť; a sociálna zodpovednosť sa použili na meranie silných stránok každej univerzity v
rámci dvoch základných ukazovateľov. Nižšie je uvedený systém hodnotenia stupnice kritérií metodiky:
Ekonomické ukazovatele
Inovácia (60%): Inovácia, výstup univerzitných aktivít a zistení pre hospodárstvo, spoločnosť a kultúru, v poľnohospodárstve, zdravotníctve, finančných a
komunikačných službách a jej pomoc pri udržiavaní inovácií (ktoré nahrádzajú staršie produkty revolučnými a kvalitnejšími). ) a návrhy efektívnosti (ktoré umožňujú
spoločnostiam vyrábať a predávať zavedené výrobky za menej) pomáhajú spoločnostiam lepšie slúžiť svojim existujúcim zákazníkom, čo vedie k hospodárskemu rastu.

Výskum (30%): Kritériá tejto kategórie sa zameriavajú na globálnu a regionálnu akademickú reputáciu univerzity pre vynikajúcu úroveň výskumu medzi rovesníkmi.
Celkový počet citácií na jeden príspevok predstavuje celkový vplyv výskumu univerzity na publikácie v priemysle. A nakoniec, úloha univerzít pri šírení úplne nových
poznatkov a nápadov v globálnej výskumnej komunite.
Publikácie (10%): Toto kritérium je založené na celkovom počte vedeckých prác (recenzie, články a poznámky), ktoré obsahujú pridruženie k univerzite a sú publikované
vo vysoko kvalitných a vplyvných časopisoch. Toto je tiež ovplyvnené množstvom príspevkov, ktoré boli zaradené medzi 10% najcitovanejších papierov na svete pre
svoje oblasti. Keďže sa počet vysoko citovaných príspevkov porovnáva s podobnými publikáciami (ten istý rok vydania, predmet a typ dokumentu), možno to považovať
za presvedčivý náznak toho, aký vynikajúci výskum univerzita produkuje.

Ako sú univerzity hodnotené - metodika
Ukazovatele sociálnych vecí
Zariadenia (15%): Vzdelávacie a životné prostredie univerzity a infraštruktúra sú kľúčovým ukazovateľom toho, aby študenti vedeli, čo môžu očakávať od ich
univerzitných skúseností. V rámci tohto kritéria sa brali do úvahy faktory ako bývanie, IT, knižnica a zariadenia na rozvoj kariéry, okrem počtu študentských spoločností.
Táto kategória je študovaná tak, aby poskytla určitý zmysel pre výučbové prostredie každej inštitúcie z pohľadu študenta aj z akademického hľadiska.
Vyučovanie (30%): Kvalita fakulty univerzity je hlavnou úlohou jej schopnosti prilákať a vychovávať najlepšiu myseľ zajtrajška a inšpirovať ďalšiu generáciu
potenciálnych výskumných akademikov. Tento ukazovateľ meral počet akademikov, ktorí získali významné medzinárodné ocenenia, ceny, medaily a spätnú väzbu k
hodnotiacim údajom o hodnotení kvality výučby študentov, okrem miery štúdia a pomeru študentov a fakúlt.
Zamestnateľnosť (40%): Najdôležitejším ukazovateľom úspechu univerzity je jej schopnosť pomáhať priemyslu s inováciami, vynálezmi a absolventskou pracovnou
silou pripravenou na prácu. Dá sa to merať počtom absolventov univerzity, ktorí sú schopní efektívne pracovať v multikultúrnom prostredí, prezentovať, riadiť ľudí a
projekty a nakoniec zastávať pozície generálnych riaditeľov na medzinárodnej, vnútroštátnej a miestnej úrovni. Údaje na prístup k týmto výsledkom boli zhromaždené z
prieskumov zamestnávateľov, miery zamestnanosti absolventov a podpory kariérnych služieb.
Sociálna zodpovednosť (15%): Účinnými ukazovateľmi sú počet povinností, ktoré univerzita organizuje a preberá spoločnosti investovaním do miestnej komunity, do

charitatívnej práce a pomoci pri katastrofách. Skúmame tiež inkluzívnosť univerzity pre študentov, najmä v oblasti štipendií a štipendií, prístupu zdravotne
postihnutých,

Ako by ste zlepšili vzdelávací systém svojej krajiny?
Na výpočet skóre každej univerzity boli pre oba ukazovatele vytvorené dve tabuľky - hospodárske a sociálne veci - ich základné skóre bude stanovené zo
škály piatich hodnôt:
5 - vynikajúce, 4 - veľmi dobré, 3 - dobré, 2-priemerné a 1-Slabé.
Každému hodnotovému bodu kritéria je pridelené skóre na základe údajov, ktoré zhromaždil náš výskumný tím, a potom sa vypočítal pre priemerný

priemer ukazovateľa a potom sa skombinoval s druhým ukazovateľom, aby sa dospelo k súčtu, ktorý sa vydelí pre konečné priemerné skóre.
Zber dát
Štatistické údaje sa zbierali z databázy inštitúcií a vzdelávacích publikácií na použitie v skóre hodnoty kritérií.

Výsledky z skóre všetkých univerzít sa potom zhodovali s výsledkami zo 4 najlepších svetových rebríčkov v oblasti vysokoškolského vzdelávania - US News
& World Report (Najlepšie globálne univerzity), The Times Higher Education (World Reputation Ranking), QS Top University (World University) Ranking) a
Centrum svetových univerzitných rebríčkov, aby sme vybrali tohtoročných posledných 20 univerzít.

Manažment kvality vo vzdelávaní
Manažment kvality v kontexte vzdelávania by sa mal riešiť
inak ako v prípade priemyselnej výroby alebo služieb.

Alternatívny k prístupu TQM pre vzdelávací sektor, ktoré
sa vo svete najčastejšie využívajú:

Model riadenia kvality, ktorý uplatňuje svet podnikania bol
prispôsobený a aplikovaný na sektor vzdelávania. V

✓ Model excelentnosti Európskej nadácie pre riadenie kvality (EFQM) 9000

skutočnosti, kvalita vzdelávania by sa mala začať na školskej

✓ Národná cena za kvalitu Malcolma Baldrige (MBNQA)

úrovni. Napríklad Total Quality Management (TQM) sa

✓ Modely a koncepty, ako napríklad (EFQM)

aplikoval na školy a vysoké školy vo Veľkej Británii, USA

✓ Singapurská cena za kvalitu (SQA)

a Ázii v krajinách ako Malajzia. Sektor vzdelávania však nie

✓ Model školskej dokonalosti (SEM)

je celkom vhodný na prístup TQM.

Rôzne prístupy merania kvality
sa široko používajú vo vzdelávacích inštitúciách. Tieto modely zahŕňajú filozofiu TQM, ktorá bola upravená pre
vzdelávacie prostredie. Mnoho vzdelávacích inštitúcií si uvedomuje výhody týchto modelov kvality a uskutočnil
sa rozsiahly výskum v tejto oblasti, ktorý skúmal výkony škôl vo vzťahu k riadeniu kvality filozofie. Je potrebné
poznamenať, že norma kvality ISO sa netýka produktu alebo služieb namiesto toho sa dodáva do výrobných a

administratívnych procesov, ktoré ich vyrábajú. Malo by treba tiež poznamenať, že ISO vytvára iba normy, ale
neoveruje ich súlad. Preto je celkom možné, že organizácia na relatívne nízkej úrovni zrelosti v rámci CMM
získa kvalifikáciu pre ISO. Certifikát ISO 9000 pre vzdelávaciu a výcvikovú organizáciu poskytuje uistenie, že je

dobre organizovaná a že výsledky programov a kurzov spĺňajú zamýšľané ciele a potreby používateľov, to však
nevyhnutne nezaručuje obsah týchto kurzov a programov aby spĺňali osobitné vzdelávacie štandardy.

Rôzne prístupy merania kvality
Vzdelávanie vo všeobecnosti a najmä vysoké vzdelávanie predstavuje procesné

riadenie orientované

predovšetkým na nehmotné situácie viacerých zainteresovaných strán. Väčšina meraní výkonnosti systémov
vysokých škôl neodráža celú škálu zainteresovaných strán a nie je ľahko spojené so strategickým a kvalitatívnym

riadením. Preto Cullen a kol. navrhujú použitie vyváženého prístupu k bodovacej karte s cieľom posilniť význam
radšej ako len monitorovať výkonnosť. Garvetson potvrdzuje dôležitosť očakávania kľúčových zúčastnených
strán vo vzdelávacom procese. Avdjieva a Wilson naznačujú, od vysokých škôl sa teraz vyžaduje, aby sa stali

vzdelávacími inštitúciami organizácie (učiacimi sa organizáciami) kde interné zainteresované strany tiež
interpretujú a hodnotia kvalitu poskytovania vzdelávania.

Rôzne prístupy merania kvality
Výsledkom je, že mnoho vysokých škôl sa usiluje o prijatie normy ISO9000 normy na zlepšenie kvality
vysokoškolského vzdelávania a celkového riadenia kvality (TQM). Medzinárodná organizácia pre normalizáciu
(ISO) zverejnila usmernenia na uplatňovanie normy ISO9001-2000 v sektore vzdelávania. Najznámejší model
zrelosti je model splatnosti softvéru (SW-CMM), uplatňovaný v Univerzite Carnegie Mellon. V priemysle
existuje veľa modelov podobných CMM: Model zrelosti schopnosti systémového inžinierstva (SE-CMM),
schopnosť získavania softvéru Model splatnosti (SA-CMM), model posudzovania spôsobilosti systémového
inžinierstva, EIA / IS 731, Systém inžinierstva schopností, CMM, FAA Integrovaný projekt CMM, IEEE / EIA
12207, ISO / IEC 15288, ISO / IEC 15504 a projekt ESI Rámec.
Tieto modely zrelosti majú obmedzenia, zameriavajú sa na jednu konkrétnu oblasť znalostí a ostatné ignorujú.

Príklad dobrej praxe University Bath
Bath University dostala zlato pre výučbu najvyššej kvality
Hodnotenie TEF Gold znamená, že vyučovanie je najvyššej kvality, aká sa nachádza vo Veľkej Británii. Rámec výučby excelentnosti
(TEF) hodnotí univerzity podľa kritérií vrátane kvality výučby, vzdelávacieho prostredia a výsledkov študentov, pričom zohľadňuje
faktory, ako sú spokojnosť študentov, miera udržania a zamestnanosť. Zlato znamená, že výučba na University of Bath je tej najvyššej
kvality, aká sa nachádza vo Veľkej Británii. Panel TEF usúdil, že Bath poskytuje svojim študentom stále vynikajúce výučby, vzdelávanie a
výsledky.

Panel TEF ocenil univerzitu za jej silnú zamestnaneckú orientáciu, ktorá zabezpečuje, aby študenti rozvíjali vedomosti a zručnosti,
ktoré zamestnávatelia najviac oceňujú, s rozsiahlou odbornou akreditáciou v rámci učebných osnov a podporou mentorstva
absolventov prostredníctvom spojenia Bath.Univerzita bola tiež schválená pre svoju integrovanú stratégiu, ktorá uznáva a odmeňuje
vynikajúce výučby vrátane ocenení za inštitucionálne vyučovanie, akreditácie HEA, fondu rozvoja univerzitného výučby a interného
kurzu na podporu akademickej praxe.

Rámec výučby excelentnosti TEF University of Bath
Panel TEF tiež ocenil zakorenenú kultúru univerzity, ktorá si cení študentov ako spolu tvorcov vzdelávania
prostredníctvom schémy Transformácie učebných osnov a hodnotení, ako aj časté zapojenie študentov do
vývoja v popredí výskumu, štipendií a odbornej praxe prostredníctvom záverečných dizertačných prác a
projekty.
„Máme pevné pracovné vzťahy s Úniou našich študentov a spolupracujeme s našimi študentmi s cieľom
vylepšiť aspekty ich učenia, ako je napríklad vývoj skupinovej práce, spätná väzba a prispôsobené rozvrhy. Naše
dlhodobé využívanie partnerského učenia (PAL) a náš systém partnerského mentorstva sú významnými
príkladmi toho, ako naši študenti prispievajú k celkovým vzdelávacím zážitkom.

Príklad dobrej praxe Model E2 - CMM

Model

2
E -CMM

E2-CMM je päťúrovňový model na vyhodnotenie
zrelosti procesu inžinierskeho vzdelávania a poskytuje
vzdelávacie postupy. Tento rámec opisuje kľúčové prvky
systému a slúži ako návod na zlepšenie vzdelávacích
postupov, vrátane plánovania, správy, akademických
pracovníkov, manažmentu a vzdelávania.

Takéto postupy pomáhajú učiacej sa organizácii stanoviť
ciele plánovania, náklady, funkčnosť a kvalitu. Vyspelosť
vzdelávacieho procesu znamená, že procesy organizácie
sú dobre definované, efektívne riadené a kontrolované.
Úrovne zrelosti E2-CMM definujú stupnicu merania
zrelosti vzdelávacieho procesu. Dosiahnutie úrovne
zrelosti vedie k zvýšeniu spôsobilosti vzdelávacieho
procesu.

Obrázok 1: Základná štruktúra E2 – CMM Model

Štruktúra E2-CMM
Štruktúra E2-CMM pozostáva z komponentov:
I.

Úrovne zrelosti:
Každá úroveň zrelosti označuje schopnosti vzdelávacieho procesu dosiahnuť požadovanú úroveň.

II.

Schopnosti procesu:
Schopnosti procesu opisujú rozsah očakávaných výsledkov dosiahnutých pomocou Implementácie a riadenia vzdelávacieho procesu.

III.

Kľúčové oblasti procesov:
Každá úroveň zrelosti obsahuje niekoľko kľúčových oblastí procesu a každá oblasť definuje skupinu súvisiacich činností s názvom Kľúčové
postupy, ktoré spoločne dosahujú súbor cieľov definovaných pre túto úroveň.

IV.

Ciele:
Ciele sú kľúčové postupy spojené s kľúčovou oblasťou procesu a tiež znamenajú rozsah, hranice a zámer kľúčovej oblasti procesu. Tieto
postupy sa používajú na určenie, či učiaca sa organizácia implementovala kľúčovú oblasť procesov.

V

Kľúčové postupy:
Kľúčové postupy opisujú činnosti a infraštruktúru potrebnú na efektívne fungovanie implementovať a inštitucionalizovať kľúčovú oblasť
procesov.

Model
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E -CMM

E2-CMM sa skladá z piatich úrovní prírastkovej zrelosti, pomocou

➢ Úroveň vzdelania

ktorých učiaca sa organizácia zriaďuje a zlepšuje svoju úroveň a kvalitu.

➢ Vzdelávacia spôsobilosť a Posúdenie

Štruktúra EQW modelu zrelosti má 5 úrovní zrelosti. S výnimkou úrovne

kvality

0 je každá úroveň rozložená do niekoľkých kľúčových oblastí procesu,

➢ Kľúčové oblasti procesu

ktoré označujú oblasti vzdelávacieho systému, ktorý by sa mal zamerať

➢ Implementácia / inštitucionalizovaná

na zlepšenie svojej úrovne. Každá oblasť kľúčového procesu identifikuje
súvisiaci klaster činnosti, ktorý pri kolektívnom výkone dosahuje súbor

cieľov považovaných za dôležité zvýšenie spôsobilosti vzdelávacieho
procesu. Úroveň zrelosti je kľúčovou oblasťou procesu a kľúčové
postupy sú uvedené v tabuľke

➢ Spoločné znaky
➢ Kľúčové postupy / cestovná mapa

Úrovne modelu E2-CMM
Úroveň 0: Začiatočná
Vzdelávací proces je charakterizovaný ako „ad hoc“ a býva aj chaotický. Málo procesov závisí od individuálneho úsilia a
hrdinstva. Na tejto úrovni majú učiace sa organizácie menej stabilný vzdelávací proces a manažérske postupy. Všetky aspekty
procesu sú nepredvídateľné. Táto úroveň nemá kľúčové oblasti procesu.

Úroveň 1: Opakovateľná
Procesy riadenia základného vzdelania sú zavedené na sledovanie aktivít, ako sú požiadavky, plánovanie, vyučovanie a učebné
postupy a normy. Na tejto úrovni sa dôraz kladie na vzdelávanie plánovanie, riadenie, sledovanie a implementáciu postupov a
politík. Cieľom tejto úrovne je ustanoviť efektívny proces riadenia vzdelávania, ktorý umožňuje organizácii opakovať úspešné
postupy a postupy použité pri predchádzajúcich projektoch.

Úroveň 2: Definovateľná
Táto úroveň sa zameriava na štandardný proces učiacej sa organizácie vrátane administratívnych, akademických a riadiacich

procesov. Vzdelávací proces riadiacich a technických činností je zdokumentovaný, štandardizovaný a integrovaný do normy
procesov. Činnosti sú stabilné a opakovateľné a vykonávajú sa počas celého roka.

Úrovne modelu E2-CMM
Úroveň 3: Podrobnejšia
Rôzne procesy ako výučba a vzdelávanie, učebné osnovy, výskum a vývoj atď. Sú doladené tak, aby sa dodržali podľa
stanovených noriem a postupov. Nakoniec organizácia stanovila internú kvalitu akreditačný systém s názvom Interná bunka
zabezpečenia kvality (IQAC).

Úroveň 4: Kvantifikovateľný proces dozrievania
Zhromažďujú sa podrobné miery vzdelávacieho procesu a kvality systému. Vzdelávací proces a jeho produkty sú kvantitatívne

chápané a kontrolované. Úroveň sa zameriava na produktivitu, kvalitu, posudzovanie a neustále zlepšovanie procesu
vzdelávacieho systému. Merania sú stanovené pre kvalitatívne aj kvantitatívne hodnotenie vzdelávacích procesov a výrobkov.
Na tejto úrovni organizácia je schopná predpovedať trendy kvality v kvantitatívnych medziach.

ÚROVNE

Tabuľka úrovní a kľúčových oblastí hodnotenia

0:Začiatočná

1:Opakovateľná

KĽÚČOVÉ OBLASTI PROCESU (KPA)
KPA-0-1: Adhoc process

KĽÚČOVÉ POSTUPY / ROADMAP
• Žiadne EQW
• Tradičné metódy
• Vznik oddelenia

• Poskytovanie zdrojov učiacej sa organizácii
• Ľudské / softvérové / hardvérové zdroje vo vzdelávaní
• Infraštruktúra vo vzdelávacej organizácii
KPA-1-1: Riadenie zdrojov
• Pracovné prostredie vo vzdelávacej organizácii
• Počítače ako vzdelávacie zdroje
• Knižnica ako výučba
KPA-1-2: Finančné zdroje, pridelenie • Rozpočet pridelený inštitúcii k využitiu (opakujúce sa)
• Rozpočet vyčlenený pre oddelenie a využitie
využitia
• Dobre vybavené laboratóriá s moderným vybavením
• Akademické, bytové a rekreačné zariadenia
• Estetické pohľady na fakulty
KPA-1-3: Fyzické atribúty
• Tréning v dobre vybavených komunikačných laboratóriách
• Možnosti školenia a umiestnenia kampusu
• Efektívne riadenie triedy
• Je dostatočný počet kvalifikovaných miestnych učiteľov
• Podrobné študijné materiály poskytujúce vzdelávanie
• Poskytované študijné materiály sú komplexné
KPA-1-4: Vyučovacie zdroje
• Dostatočný počet učiteľov s rozsiahlymi skúsenosťami
• Poskytnúť študentom primeraný elektronický prístup k knižnici
• Kurzové materiály sú efektívne zverejňované na internete
• Označené úlohy so spätnou väzbou a komentáre
• Predpísaný študijný plán sa aktualizuje systematicky
• Ponúkané kurzy majú rovnakú kvalitu ako kurzy inde
• Študijný program sa dodáva a hodnotí v angličtine
KPA-1-5 : Curriculum Kurzu
• Obsah kurzu je aktualizovaný najnovšou technológiou
• Problémy s prácou na kurze, ktorú majú študenti vyriešiť
• Príležitosť poskytnúť vstupné informácie o učebných osnov predmetu

ÚROVNE

1:Opakovateľná

KĽÚČOVÉ OBLASTI PROCESU (KPA)

KĽÚČOVÉ POSTUPY / ROADMAP

• Denné a nočné prednášky a praktické hodiny
• Existujú vhodné administratívne opatrenia
• Zabezpečte spätnú väzbu od študentov a odpovedzte študentom
KPA-1-6: Admin podpora
• Systém správ a správy záznamov vedenie záznamov študentov
• Vysoká škola poskytuje adekvátne služby pre študentov
• Administratívne služby sa poskytujú efektívne
• Prepisy a diplomy sa vydávajú okamžite
• Zamestnanci sa stretávajú so študentmi súkromne, aby zhromaždili názory
• Zamestnanci hrajú aktívnu rolu pri riešení žiadostí študentov.
KPA - 1-7 Vzťah medzi študentami a • Zamestnanci poskytujú okamžité odpovede na žiadosti študentov
učiteľmi
• Študenti dostanú rýchlu a individualizovanú pozornosť
• Zamestnanci motivujú študentov, aby vynikali
• Medzi všetkými existuje otvorená a čestná komunikácia
• Plánujte a organizujte úlohy efektívne
• Schopný pracovať pod minimálnym dohľadom
• Schopný vymýšľať nápady v skupinách
KPA - 1- 8- Manežérske a
• Mať kapacitu pracovať v lehotách
organizačné schopnosti
• Rozvoj študijných schopností pri príprave na skúškach
• Rozvoj akademických zručností.
• Rozvoj manažérskych schopností

ÚROVNE

1:Opakovateľná

KĽÚČOVÉ OBLASTI PROCESU (KPA)

KĽÚČOVÉ POSTUPY / ROADMAP

• Pomer študentov, skúsenosti, obrat, kvalifikácia.
• Účasť fakulty na rozvojových aktivitách.
• Dopad iniciatív rozvoja fakúlt.
KPA- 1-9 Ľudské zdroje zamestnanci • Analýza a následné opatrenia na hodnotenie výkonnosti.
• Servisné pravidlá, platobné balíčky atď.
• Sila a zručnosť podporného personálu.
• Zvyšovanie kvalifikácie pomocných zamestnancov
• Prijatie študentov
• Akademické výsledky
KPA- 1-10 Ľudské zdroje študenti
• Výkon v súťažných skúškach
• Umiestnenia študentov
• Dodanie osnov.
• Obsah mimo učebných osnov
• Priebežné hodnotenie
• Učenie zamerané na študentov
KPA-1-11 Vyučovacie praktiky
• Vyučujúci sú schopní efektívne implementovať dobré praktiky
• Zamestnanci majú silné teoretické a praktické znalosti
• Študenti dávajú študentom užitočné pripomienky a spätnú väzbu.
• Zamestnanci sú schopní uľahčiť skupinovú diskusiu.
• Spätná väzba študentov

ÚROVNE

KĽÚČOVÉ OBLASTI PROCESU (KPA)

KPA-2-1 Proces organizácie
vzdelávania

KPA-2-2 Podpora a postup
študentov

2: Definovaná
KPA-2-3 Zdravé postupy

KPA-2-4 výstupy

KĽÚČOVÉ POSTUPY / ROADMAP
• Zamerajte sa na proces výučby a učenia
• Zamerať sa na systémy práce fakúlt a zamestnancov
• Zamerať sa na učenie a motiváciu učiteľov a zamestnancov
• Zamerajte sa na pohodu a spokojnosť zamestnancov a zamestnancov
• Zamerať sa na vedomosti študentov, zainteresovaných strán a trhu
• Zamerať sa na vzťahy študentov a zainteresovaných strán
• Profil študenta
• Postup študentov.
• Podpora študentov
• Aktivity študentov
• Celkový manažment kvality
• Inovácie
• Vzdelávanie založené na hodnotách
• Sociálna zodpovednosť a úloha občianstva
• Celkový vývoj
• Inštitucionálne prostredie a iniciatívy
• Školenie o najmodernejších technológiách
• Praktická orientácia vo vzdelávaní
• Prispôsobivosť technikám modelov
• Návrh štruktúry kurzu na základe pracovných požiadaviek
• Problémy pri riešení problémov
• Zmysel pre spoločenskú povinnosť

ÚROVNE

KĽÚČOVÉ OBLASTI PROCESU (KPA)

KPA-3-1: Vyučovanie - učenie

KPA-3-2:Bunka interného
zabezpečenia kvality
(IQAC)

3: Podrobnejšie
KPA - 3-3 :Procesy riadenia

KPA 3-4: Akademické nástroje

KPA 3-5 : Proces manažment

KĽÚČOVÉ POSTUPY / ROADMAP
• Prijímací proces.
• Stravovanie pre rôzne potreby
• Proces učenia a učenia
• Kvalita učiteľa
• Hodnotenie vyučovania
• Hodnotenie učenia
• Reformy hodnotenia
• Vyučovanie, vzdelávanie a hodnotenie.
• Výskum, poradenstvo a rozšírenie
• Infraštruktúra a vzdelávacie zdroje
• Podpora a postup študentov
• Organizácia a riadenie
• Organizácia a riadenie
• Proces zameraný na vzdelávanie
• Podporovať procesy a organizáciu.
• Primeranosť učiteľov predmetov
• K dispozícii pravidelne na konzultáciu so študentom.
• Dôsledný dohľad nad prácou študentov
• Odbornosť v predmetoch a dobre zorganizované prednášky
• Dobré komunikačné schopnosti akademických pracovníkov.
• Organizácia a riadenie
• Proces zameraný na vzdelávanie
• Podporovať procesy a organizáciu.

ÚROVNE

KĽÚČOVÉ OBLASTI PROCESU (KPA)

KPA-3-1: Vyučovanie - učenie

KPA-3-2:Bunka interného
zabezpečenia kvality
(IQAC)

3: Podrobnejšie
KPA - 3-3 :Procesy riadenia

KPA 3-4: Akademické nástroje

KPA 3-5 : Proces manažment

KĽÚČOVÉ POSTUPY / ROADMAP
• Prijímací proces.
• Stravovanie pre rôzne potreby
• Proces učenia a učenia
• Kvalita učiteľa
• Hodnotenie vyučovania
• Hodnotenie učenia
• Reformy hodnotenia
• Vyučovanie, vzdelávanie a hodnotenie.
• Výskum, poradenstvo a rozšírenie
• Infraštruktúra a vzdelávacie zdroje
• Podpora a postup študentov
• Organizácia a riadenie
• Organizácia a riadenie
• Proces zameraný na vzdelávanie
• Podporovať procesy a organizáciu.
• Primeranosť učiteľov predmetov
• K dispozícii pravidelne na konzultáciu so študentom.
• Dôsledný dohľad nad prácou študentov
• Odbornosť v predmetoch a dobre zorganizované prednášky
• Dobré komunikačné schopnosti akademických pracovníkov.
• Organizácia a riadenie
• Proces zameraný na vzdelávanie
• Podporovať procesy a organizáciu.

ÚROVNE

KĽÚČOVÉ OBLASTI PROCESU (KPA)

KPA 4-1 Výsledok organizačnej
činnosti

4: Dozrievanie

KPA 4-2 : Zrelosť a stabilita
inštitúcie

KPA 4-3 : Zabezpečenie kvality
vzdelávania

KĽÚČOVÉ POSTUPY / ROADMAP
• Výsledky vzdelávania študentov
• Výsledky zamerané na študentov a zainteresované strany
• Rozpočtové, finančné a trhové zameranie
• Výsledky fakulty a zamestnancov.
• Výsledky efektívnosti organizácie
• Výsledok vedenia a spoločenskej zodpovednosti.
• Obsah učebných osnov
• Záznam o zamestnávaní promócie
• Mechanizmus spätnej väzby.
• Výkon a postup študentov
• Neustále potvrdzovanie výkonnosti organizácie
• Využitie štatistickej kontroly procesov vo vzdelávacom systéme
• Externá akreditácia
• Delegované zapojenie (cudzinci)
• Audit systému kvality
• Analýza príčin a následkov
• Vzájomné hodnotenie procesu kvality vzdelávania
• Učebné pomôcky založené na technológiách
• Neustále potvrdzovanie platnosti systému.

Záver
Tento dokument predstavuje nový rámec E2 - CMM, ktorý sa môže použiť na hodnotenie zrelosti úrovne učiacej
sa organizácie. Tento model je možné ďalej vyladiť a optimalizovať. Po zavedení ISO sa tento model môže
použiť pri posudzovaní úrovne a kvality vzdelávacieho systému. Ďalej sa tento model môže implementovať
pomocou formálnej alebo ontologickej techniky. Metrický parameter a metodiku E2 - CMM možno formulovať
pomocou štatistických údajov prístupové sú „fuzzy“ logické alebo neurónové siete. V tomto modeli je kladený
dôraz na „riadenie kvality“ namiesto „riadenia množstva“. Tento model E2 - CMM je možné používať nepretržite
na hodnotenie vzdelávacieho procesu slúžiaceho ako mantra pre efektívnu akreditáciu vysokoškolského
systému.
Nakoniec sa dospelo k záveru, že zabezpečenie kvality nie je cieľom, ale cesta k neustálemu zlepšovaniu sa
systému vysokoškolského vzdelávania.
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