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Metodika pre programy vyššieho vzdelávania v oboroch
elektrotechnika a informatika (EIE) v Portugalsku.

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
Portugalsko a v iných krajinách môžu nadobúdať odlišný význam.

Metódy zaistenia kvalityV portugalsku je hlavnou autoritou pre activity súvisiace so
vzdelávaním na univerzitách a polytechnikách A3ES (Portuguese Agency for Quality
Assurance in Education).
Pri procese evaluácie A3ES schvaěuje vnútorný systém vyhodnocovania kvality na každej
inštitúcii vyššieho vzdelávania (ďalej len HEI) a rozhoduje o dohliada na plnenie
národných štandardov.
A3ES vukonáva:
• Akreditáciu systému kontroly kvality na HEI
• Akreditáciu nových programov (Bachelor, Master, PhD)
• Evaluáciu existujúcich programov (Bachelor, Master, PhD)
• Analýzu a reporting v rámci Portuguese Higher Education landscape
(Ref: A3ES web page http://www.a3es.pt/).

Externé hodnotenie
A3ES ja hodnotiacou autoritou pre celé Portugalsko.
Vznik nového programuA3ES vyhodnocuje žiadosť o akreditáciu každého nového
programu. Žiadosť musí mať definovanú štruktúru a obsahovať nižšie uvedené
náležitosti.
• Osoby zodpovedné za program v rámci inštitúcie.
• Pravidlá a regulačný aparát pre výkon programov
• Systém kontroly kvality
• Diplomy a doplnky diplomov
• Organizačné entity, komisie pre sťažnosti, zástupcov študentov apod.
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Zmeny existujúcich programov.
Všetky významnejšie zmeny v programoch podliehajú schválenou od A3ES. Orgány HEI
môžu povoliť len čiastkové zmeny programov.

Vplyv študentov na náplň programov
Programy schvaľuje komisia ktorej súčasťou sú zástupcovia študentov. Na konci
semestru študenti odpovedajú na dotazník hodnotiaci daný program kde môžu uvesž svoj
komentár.

Vplyv priemyslu na obsah programov
Univerzity sa periodicky pýtajú väčších zamestnávateľov na ich názor na obsah svojich
programov.
Hendikepovaní študenti a študenti so zvláštnymi potrebami. Existuje národná politika k
problematike hendikepovaných študentov a na všetkých univerzitách sú ustanovené
komisie ktoré na jej výkon dohliadajú.
Mobilita a celoživotné vzdelávanie Univerzity sami rozhodujú o svojej participácii v
rôznych výmenných programoch (Erasmus apod.)
Informačné riadenie Stránky univerzít poskytujú informácie v portugalčine a angličtine
bez potreby prihlásenia. Informácie týkajúce sa vlastných programov sú dostupné ich
participantom po prihlásení.

Ostatné relevantné informácie
Typu programov
Štruktúra vyššieho vzdelávania v Portugalsku zodpovedá Boloňskému štandardu:
• Bakalár - 3 roky (180 ECTS)
• Master - 2 roky navyše k bakalárovi 120 ECTS
• Master - 5 rokov v celku(300 ECTS)
• PhD – 3 roky navyše k Master
Typy vzdelávacích inštitúcií
V Portugalsku existujú dve kategórie vyššieho vzdelávania: Univerzity a Polytechniky,
každé s mierne odlišným statusom.
Univerzity udeľujú akademické tituly na všetkých úrovniach na základe
rozhodnutia rady.
Polytechniky môžu udeľovať titul do úrovne Master (takže nie PhD)
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Polytechniky sa prevážne orientujú na praktické vzdelávanie predovšetkým v oblasti
technickej, zatiaľ čo doménou university je skúr klasická akademická oblast prírodných
vied jazykov sociálnych vied apod.
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