Spoštovane strokovnjakinje in strokovnjaki!
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu vas je
povabila na drugi posvet strokovnjakov, vpisanih v register agencije. Posvet bo
18. decembra 2012 v Kongresnem centru hotela MONS, Pot za Brdom 4, v
Ljubljani.
Po slabih dveh letih sodelovanja pri presojah visokošolskih zavodov in
študijskih programov ter višjih strokovnih šol se je pokazala potreba po
natančnejši ureditvi tega področja. Letos agencija končuje samoevalvacijo, v
kateri presoja svoje delovanje v celoti, še posebej pa opravljanje temeljnih
nalog, ki jih ima po zakonu; to so akreditacije in zunanje evalvacije. Tako kot
drugi deležniki (visokošolski zavodi, višje strokovne šole) želi tudi sama
ugotoviti, kaj bi lahko izboljšala pri svojem delu, in sprejeti ukrepe za
spremljanje in uresničitev izboljšav. Ob tem želi skupaj z vami razvijati in
krepiti kulturo kakovosti, in sicer tako pri svojem delu kot pri zunanjih
deležnikih oziroma vlagateljih vlog (uporabnikih naših storitev).
Za ugled, priznanje in zaupanje javnosti v delo agencije je izredno pomembno,
kako potekajo postopki akreditacije in zunanje evalvacije, kako vidijo naše delo
vlagatelji, študenti in drugi ter da je to delo objektivno, strokovno in
kakovostno. Korak k temu je poenoteno in urejeno sodelovanje skupin
strokovnjakov na eni strani ter strokovnih delavcev agencije, ki vodijo
akreditacijske in evalvacijske postopke, na drugi.
Agencija želi v prihodnjem letu zaprositi za včlanitev v evropsko zvezo oziroma
register agencij (ENQA in EQAR), zato zdaj končuje samoevalvacijsko poročilo.
Pomembna priloga poročila bo priročnik za strokovnjake; podoben priročnik
postaja nepogrešljiv pripomoček za delo tudi v drugih evropskih agencijah za
kakovost.
Posvet bomo zato tokrat namenili predvsem obravnavi novega priročnika.
Želimo si, da bi ga skupaj z vami še izboljšali, tako da vam bo res v pomoč pri
delu. Organizirani bosta dve vzporedni delavnici. Na obeh boste v prvem delu
spoznali priročnik v celoti, v drugem delu pa:

a. Delavnica I – priprava na evalvacijski obisk in obisk zavoda/šole:
Pomembno je, da se skupina strokovnjakov temeljito pripravi na obisk,
pri čemer je vloga predsednika odločilna. Iz dosedanjih izkušenj smo
ugotovili, da predsedniki in tudi drugi člani skupine svojo vlogo različno
razumejo. Pojasnili bomo, kakšne naloge ima strokovni delavec oziroma
katere pristojnosti ima v skladu z zakonodajo, kaj smejo strokovnjaki od
njega zahtevati ali pričakovati in katere naloge morajo opraviti sami.
Zagotovilo za dobro presojo je poleg temeljite preučitve vloge in prilog
tudi pravilen urnik in skrb za učinkovit potek obiska.
b. Delavnica II – sestava in vsebina poročila skupine strokovnjakov:
Poročilo strokovnjakov je eden od temeljnih dokumentov, na podlagi
katerih odloča svet agencije. V praksi se je pokazalo, da se poročila
posameznih skupin preveč razlikujejo med seboj, zato je odločanje
sveta agencije oteženo. Pojasnili bomo, kako morajo biti poročila
sestavljena, in obravnavali vsebinske usmeritve za pisanje poglavij v
jedru poročila, ki so hkrati področja presoje iz meril za akreditacijo in
zunanjo evalvacijo.
Prilagamo program posveta, osnutek novega priročnika za strokovnjake pa
vam bomo poslali prihodnji teden.
Vaše sodelovanje na posvetu bo dragocena pomoč pri izboljšanju našega
skupnega dela in krepitvi vloge, ki jo ima agencija v visokošolskem in
višješolskem prostoru.
Veselimo se srečanja z vami.

Tatjana Debevec,
v. d. direktorja agencije

