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Metodika pre programy vyššieho vzdelávania v oboroch
elektrotechnika a informatika (EIE) v Grécku.
Tento dokument platí len pre vzdelávanie na úrovni 6 a vyššej v rámci Európskeho
kvalifikačného rámca(European Qualifications Framework). Všetky termíny v tomto
dokumente platia pre Grécko a v iných krajinách môžu nadobúdať odlišný význam.

Zabazpečenie kvality
V Grécku existuje nezávislá administratívna autorita kontrolujúca kvalitu vyššieho
vzdelávania. Nesie názov Quality Assurance and Accreditation Agency (ďalej len ADIP)
a bola založená zákonom 3374/2005 . Úlohou agentúry je podpora inštitúcií vyššieho
vzdelávania (HEI) v realizácii procedúr vedúcich ku zvýšeniu kvalitatívnej úrovne a
ochrane transparentnosti.
ADIP je z definície nezávislá inštitúcia tvorená civilnými zamestnancami(pravdepodobne
v tom zmysle, že to nie sú vojaci p.p.) ktorých nominujú samotné HEI. Vedenie agentúry je
v Aténach a podlieha ministrovi školstva celoživotného vzdelávania a náboženských vecí.
Mechanizmus činnosti ADIP nie je vo vzťahu k HEI intruzívny ani nemá charakter auditu.
Misia ADIP spočíva v podpore HEI pri procesoch zaisťovania kvality, pričom hlavným
cieľom je zvyšovanie dôvery gréckej verejnosti v inštitúcie vyššieho vzdelávania.
Externé hodnotenie Komisia ADIP je podľa zákona N.4009 / 11 (Articles 70-72)
zodpovedná za proces certifikácie akademických osnov. Zodpovedá tak isto aj za
certifikáciu a vydáva finálne rozhodnutie. established in
Proces akreditácie prebieha podľa zákonov N.4009 / 11 a N .3374 / 2005. Sú potrebné
nasledujúce kroky: Osnovy schválené rektorom univerzity, na odporučenie dekana
a schválené senátom (Article 32 N.4009 / 11). V tejto fáze sa predpokladá aktívny
prístup MODIP príslušnej inštitúcie. Následne sú programy postúpené na posúdenie ADIP,
podľa70-72 of N.4009 / 11. Text má štandardný formát a obsahuje návrh Department of
Academic Studies Certificate Program. Štruktúru určuje zákon N.4009 / 11 článok 72:
a) Akademický charakter a orientácia osnov
b) Štúdijné výsledky a kompetencie podľa „National Qualifications Framework for
Higher Education
“
c) štruktúra a organizácia osnov
d) kvalita a efektivita vzdelávacej činnosti
e) primeranosť akademického personálu
f) kvalita výskumnej činnosti akademického telesa
g) miera prepojenia vzdelávania a výskumu
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h) posúdenie dopytu po tomto druhu vzdelania na trhu práce
i) posúdenie kvality zázemia pre študentov (knižnice, apod.)
Zavedenie štandardizovaného formátu návrhu zlepšuje možnosti vzájomného
porovnania príbuzných kurzov. Každá inštitúcie môže však upraviť prílohy návrhu podľa
svojich predstáv.

Vznik nového programu
Nové osnovy schvaľuje rektor univerzity na návrh dekana a po porade so senátom(Article
32 N.4009 / 11). Potom je program odovzdaný ADIP na akreditáciu podľa 70-72 N.4009 /
11. Nový program musí byť schválený ministerstvom školstva.
Zmeny existujúcich programov. Zmeny navrhuje a schvaľuje príslušná katedra, potvrdiť
ich musí rektor na návrh dekana po porade so senátom.

Vplyv študentov na náplň programu
Zmeny v náplni programov môžu iniciovať zástupcovia študentov v rade katedry.

Vplyv priemyslu na obsah programov.
Priemysel nemá na náplň programov priamy vplyv. Na úrovni univerzity fungujú
zástupcovia priemyslu v rade univerzity, majú poradnú funkciu.

Hendikepovaní študenti a študenti so zvláštnymi potrebami.

Problematika hendikepovaných študentov je regulovaná na národnej úrovni. Každé
pracovisko - katedra určuje typ a stupeň postihnutia s ktorým je možné sa hlásiť na
štúdium. Katedra má tiež posledné slovo pokiaľ ide o prijatie hendikepovaného študenta.

Mobilita a celoživotné vzdelávanie
Celoživotné vzdelávanie sa riadi reguláciou na úrovni univerzity ale aj na štátnej úrovni.
Za týmto účelom bývajú na univerzitách zriadené príslušné komisie. Mobilita sa riadi
predovšetkým programom Erasmus, to platí aj pre študentov mimo EU. Mobilita v rámci
krajiny sa riadi rozhodnutiami na úrovni jednotlivých katedier.

Informačné riadenie
Všetky informácie sú primárne v gréckom jazyku a zväčša voľne prístupné (bez
prihlásenia)
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