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Akreditácie EUR-ACE
na Slovensku
Pre Zväz slovenských vedecko-technických spoločností a pre technické univerzity
na Slovensku je 20. jún 2017 významným dátumom, ktorý dodá vážnosť a prestíž technickým
programom spomínaných univerzít a hodnota ich absolvovania vzrastie.
Zväz slovenských vedecko-technických
spoločností (ZSVTS) vtedy získal medzinárodnú licenciu na hodnotenie kvality technických študijných programov podľa kritérií stanovených organizáciou ENAEE (European
Network for the Accreditation of the Engineering Education – Sieť národných agentúr
pre akreditácie EUR-ACE). Schválenie
ZSVTS za 14. európsku akreditačnú agentúru
podľa štandardov EUR-ACE sa uskutočnilo
na zasadnutí Administrative Council ENAEE
v Bruseli. Takto úspešne bolo zakončené
zhruba dvojročné úsilie ZSVTS a jeho partnerov pri pochopení problematiky, získaní
plnoprávneho členstva v ENAEE, zostavení
štruktúry a realizovaní akreditácií študijných
programov na slovenských technických univerzitách. Z uvedeného vyplýva slávnostné
odovzdávanie certifikátov EUR-ACE prvým
technickým študijným programom na Slovensku, na ktorom sa zúčastnila aj redaktorka
Parlamentného kuriéra Anna Komová. O význame podujatia informujú Jozef Krajčovič,
vedúci odboru vedy a techniky a Anton Bittner, riaditeľ Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností.
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štandardy nastavené európskou inžinierskou
komunitou. Získava možnosť porovnávať sa
s inými študijnými programami v rámci Európy. A nakoniec, značka môže slúžiť ako
marketingový nástroj, aby si študenti vyberali
práve daný akreditovaný program EUR-ACE.
Študenti môžu nájsť širšie uplatnenie v celej EÚ
Garantuje študentom, že študijný program
ktorý študujú, resp. absolvovali, spĺňa najvyššie európske štandardy kvality. Získajú ľahšie
možnosti mobility v rámci EÚ ako študenti i
ako kvalifikovaní inžinieri. Ich získaná akademická kvalifikácia je uznaná autorizovanou
agentúrou európskeho dosahu.
Zamestnávatelia uprednostnia absolventov
s programom EUR-ACE
Zamestnávatelia získajú istotu, že absolventi majú dostatočné teoretické znalosti a
praktické zručnosti pre výkon profesie. Získajú tiež záruku ich rýchlej adaptácie pre
podnikovú prax, ako aj spoľahlivé informácie
o kvalite inžinierskych študijných programov.
Značka EUR-ACE im potvrdzuje, že kompetencie a schopnosti absolventov spĺňajú medzinárodné štandardy.

EUR-ACE jE znAČKA KVAlity
Vtedy sa v Dome ZSVTS na Koceľovej ulici č. 15 v Bratislave uskutočnilo slávnostné
odovzdanie certifikátov EUR-ACE prvým
technickým študijným programom na Slovensku. Tieto medzinárodné certifikáty získali programy štyroch fakúlt, na ktorých
ZSVTS prostredníctvom svojej organizačnej
zložky – Akreditačného centra ZSVTS a za
spolupráce s príslušnou univerzitou – vykonal
pilotné akreditácie podľa medzinárodných
štandardov. Sú to nasledujúce študijné programy:
Chemické technológie – Fakulta chemickej
a potravinárskej technológie, STU v Bratislave (inžiniersky program),
Pozemné stavby a architektúra – Stavebná
fakulta, STU v Bratislave (bakalársky program),
Pozemné stavby a architektúra – Stavebná
fakulta, TU v Košiciach (bakalársky program),
Strojné inžinierstvo – Strojnícka fakulta,
TU v Košiciach (bakalársky program).
Benefity a garancie, ktoré značka EURACE prináša:
Zvýši sa renomé študijného programu na
danej vysokej škole, akreditáciou získava VŠ
potvrdenie, že program spĺňa kvalitatívne

Značku EUR-ACE® Európska komisia zahrnula medzi European Quality Labels, čo
garantuje kvalitu inžinierskeho študijného
programu a súčasne zaisťuje vedeckú a akademickú kvalitu študijného procesu a praktické znalosti a zručnosti absolventov pre zamestnanie. Ide o medzinárodnú akreditáciu,
ktorou sa potvrdzuje, že študijný program
spĺňa podmienky kladené na podobné študijné programy v rámci Európy.

StRUČnE K AKREDitáCii
Organizácia akreditácie
ZSVTS si vytvoril svoju organizačnú zložku pod názvom Akreditačné centrum ZSVTS
s cieľom fungovať akreditačná agentúra pre
akreditácie EUR-ACE. Akreditáciu vykonáva
akreditačný tím. Členov akreditačného tímu
vymenúva predseda Akreditačného centra
ZSVTS. Práca a rokovanie akreditačného
tímu sa riadi štatútom akreditačného tímu.
Proces akreditácie
Akreditácia EUR-ACE je proces, výsledkom ktorého je rozhodnutie či daný inžiniersky študijný program spĺňa požiadavky na
udelenie certifikátu kvality programu EUR-

Zástupca Stavebnej fakulty TU v Košiciach pri preberaní
certifikátu EUR ACE z rúk prezidenta ZSVTS prof. Petráša.
Zľava pp. Kvočák (dekan fakulty), prof. Petráš.

ACE. Akreditačný proces zahŕňa tieto kroky:
• podanie a posúdenie žiadosti o akreditáciu
študijného programu,
• hodnotenie kritérií,
• akreditačný audit,
• rozhodnutie o udelení značky,
• odvolanie a reklamácia,
• uvedenie akreditovaného študijného programu do databázy.
Akreditačnému procesu predchádza komunikácia medzi zástupcami inžinierskeho študijného programu a AC ZSVTS, aby bolo zabezpečené, že obe strany majú spoločné chápanie procesu akreditácie a že je dobrá šanca,
že akreditačný proces bude úspešne dokončený
Informácie o akreditácii poskytne Akreditačné centrum ZSVTS:
AC ZSVTS
Koceľova 15, 815 94 Bratislava
tel.: +421 2 5020 7649,
Fax: +421 2 5020 7656
Detailné informácie o problematike EURACE sú prístupné na webových stránkach:
www.zsvts.sk
www.eurace.sk
www.enaee.com

Značka kvality EUR-ACE
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