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Metodika pre programy vyššieho vzdelávania v oboroch elektrotechnika a
informatika (EIE) Rumunsku.
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
Rumunsko a v iných krajinách môžu nadobúdať odlišný význam.

Metódy zaistenia kvality
Hlavné znaky rumunského systému sledovania kvality:
- Interné sledovanie kvality (na úrovni univerzít). Univerzita má orgány sledujúce kvalitu na úrovni katedry
fakulty aj celej univerzity. Tieto sú zodpovedné za evaluáciu výučbového procesu a pripravujú internú
evaluačnú správu. Táto správa je použitá pri procese akreditácie.
-Externé sledovanie kvality. Romanian Agency for Quality Assurance in Higher Education (RAQUAHE)
agentúra bola založená v roku 2005 a je nezávislou verejnou inštitúciou. Hlavným cieľom RAQUAHE je
externé hodnotenie kvality rumunských inštitúcií vyššieho vzdelávania (ďalej len HEI). RAQUAHE je os
septembra 2009 plnohodnotným členom European Association for Quality Assurance in Higher Education –
ENQA a je registrovaná v European Quality Assurance Register for Higher Education - EQAR.

Externé hodnotenie
Rumunská agentúra Agency for Quality Assurance in Higher Education (RAQUAHE) má za úlohu sústavne
zaisťovať a zvyšovať kvalitu Rumunského vyššieho vzdelávania. Hlavné úlohy RAQUAHE sú:
• zlepšovanie metodológie externej evaluácie v súlade s European Standards and Guidelines for
Quality Assurance in Higher Education – ESG.
• Zväčšovanie rolí študentov a zamenstnancov v procese evaluácie
• Zvyšovanie úrovne kultúry Rumunského vyššieho vzdelávania nadväzovaním partnerstiev medzi
jednotlivými HEI v rámci Rumunska
• Zvyšovanie korelácie vyššieho vzdelávania s potrebami priemyslu.
RAQUAHE udeluje akreditáciu na základe evaluačného procesu.

Vznik nového programu
Nový program je navrhuje katedra, schvaľuje ho fakulta a senát univerzity. Po procese internej evaluácie je
program predložený RAQUAHE, ktorá vykoná externú evaluáciu a príjme finálne rozhodnutie o akreditácii.
Univerzita musí doložiť svoj právny status, zakladajúci dokument programu definujúci a opodstatňujúci jeho
poslanie a súlad s národným kvalifikačným rámcom
Na základe žiadosti o externú evaluáciu RAQUAHE pridelí programu dočasnú autorizáciu a začne proces
externej evaluácie po naplnení nasledujúcich predpokladov: HEI - ako prevádzkovateľ programu poskytla
report o internej evaluácii. Spolu so žiadosťou o akreditáciu, doklad o zaplatení poplatku za procedúru
dočasnej autorizácie.
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Po dvoch rokoch od ukončenia štúdia prvých absolventov programu musí univerzita požiadať o
plnú akreditáciu programu. Prekročenie tejto doby vedie k návrhu na zrušenie dočasnej akreditácie.
Akreditáca sa obnovuje každých 5 rokov.

Zmeny existujúcich programov.
Zmeny programov navrhujú katedry v nasledujúcom poradí: zmeny obsahu, zmeny osnov, zmeny v počtoch
kreditov ECTS a v počtoch hodinových dotácií jednotlivých modulov. Zmeny schvaľuje senát fakulty
a univerzity. RAQUAHE posúdi zmeny v programoch pri nasledujúcom kole akreditácie.

Vplyv študentov na náplň programu
Na konci semestra študenti hodnotia priebeh výučby v dotazníkoch, v nich môžu navrhovať aj zmeny.
Zmeny môžu navrhovať aj zástupcovia študentov v senátoch fakulty a univerzity. Následne dekan fakulty
diskutuje návrhy so zamestnancami. Podľa zákona musí byť senát zložený zo študentov najmenej z 25%.

Vplyv priemyslu na obsah programov
Priemysel má svojich zástupcov v RAQUAHE ale aj v senátoch. Skrze nich môže vplývať ako na zmeny
v programoch tak aj na proces akreditácie.

Hendikepovaní študenti a študenti so zvláštnymi potrebami.
V Rumunsku existuje niekoľko legislatívnych regulácií týkajúcich sa hendikepovaných študentov. Väčšinou
však ide o všeobecné aspekty ako sú zľavy na ubytovanie či stravovanie. Od roku 2013 začali na
univerzitách vznikať zvláštne centrá pre hendikepovaných študentov. Také centrum môže hendikepovaný
študent navštíviť ako jednotlivec a požiadať o rôzne druhy podpory. Konkrétne podporu potom schváli
samotná inštitúcia.

Mobilita a celoživotné vzdelávanie
V Rumunsku existujú entity zaoberajúce sa mobilitou a celoživotným vzdelávaním na národnej
a inštitucionálnej úrovni:
• Na národnej úrovni existuje National Agency for Community Programs for Education and
Professional Development (entity of the Ministry of Education and Scientific Research). Táto
agentúra koordinuje mobilitu v rámci krajiny avšak podľa smerníc EU
• Na inštitucionálnej úrovni môže svoje vlastné programy mobility spravovať každá HEI samostatne.

Manažment Informácií
Rumunské univerzity poskytujú študentom organizačné informácie primárne v Rumunčine ale väčšina
zároveň v angličtine. Verejné informácie sú dostupné bez prihlásenia.
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Ostatné relevantné informácie.
Rumunský vzdelávací systém funguje v súčasnosti hlavne podľa zákona o vzdelávaní z roku 2011..
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