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Zlepšenie kvality vzdelávania, výskumu, správy a
manažmentu vysokej školy
Záujem o spoluprácu s vysokou školou

Občianske združenie Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) ponúka
spoluprácu na projektoch zlepšenia kvality vzdelávania, manažmentu a správy
vysokej školy a výskumu.
V prípade záujmu vysokej školy, ARRA špecificky pre podmienky danej inštitúcie
dokáže ponúknuť metodiku a súvisiace aktivity, ktoré podľa požiadaviek budú riešiť,
jeden, dva alebo všetky tri moduly:
• Modul A: Interné systémy pre zabezpečenie kvality vzdelávania
• Modul B: Interné systémy pre zabezpečenie kvality výskumu
• Modul C: Interné systémy pre zabezpečenie kvality riadenia a administrácie
hlavných procesov
• Modul D: Komplexný program „Kultúra kvality na vysokej škole“
Metodiku ARRA vypracuje na základe svojich dlhoročných skúseností a expertízy agentúra na Slovensku disponuje vlastným know-how v oblasti hodnotenia kvality
vysokoškolského vzdelávania, výskumu i správy a manažmentu vysokej školy.
Hodnoteniu týchto oblastí sa venuje od r. 2006, kedy vytvorila vlastnú metodiku
v spolupráci so zahraničnými expertmi a ako zakladajúci člen organizácie IREG
(International Ranking Experts Group) je zapojená do medzinárodnej výmeny
poznatkov a skúseností v oblasti kvality vysokých škôl. Interný tím ARRA tvoria
ľudia s dlhoročnými skúsenosťami s riadením a hodnotením vysokých škôl, dvaja
z nich sú hodnotiteľmi Európskej asociácie univerzít (EUA).
Čo dokáže ARRA ponúknuť:
•
•
•
•

spolupráca so zahraničnými expertmi pri vypracovaní originálnej metodiky
pre vysokú školu v slovenskom aj v anglickom jazyku
predstavenie metodiky vybraným predstaviteľom vysokej školy na
jednodňovom seminári, v prípade potreby s účasťou zahraničných expertov
podieľajúcich sa na jej vypracovaní
vyškolenie vybraných pracovníkov vysokej školy a metodický dohľad nad
implementáciou zvolených modulov do procesov na vysokej škole
po implementácii a zabehnutí všetkých procesov zmeranie výsledkov
a vystavenie certifikátu o úspešnej implementácii systému riadenia kvality
v riešenej oblasti

V prípade záujmu o viac informácií, kontaktujte Kanceláriu ARRA (tel. č. 02/ 544
322 46; mobil: 0918 708 488; e-mail: kullova@arra.sk)

