Evalvácia a akreditácia UVLF v Košiciach 2015
V dňoch 26. – 30. októbra 2015 sa na UVLF v Košičiach uskutoční medzinárodná evalvácia
a akreditácia študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo a náuka o živočíchoch.
Evalváciu a akreditáciu vykoná medzinárodný tím expertov EAEVE.
EAEVE – European Association of Establishments for Veterinary Education (Európske
združenie inštitúcií pre veterinárske vzdelávanie) je súkromná, nezisková organizácia
založená v roku 1988 dekanmi/riaditeľmi pre veterinárne vzdelávanie za účelom reprezentácie
svojich členov, harmonizácie a zlepšenia kvalitatívnych štandardov veterinárneho vzdelávania
v Európe. Pôvodne mala sídlo v Maisons-Alfort (Francúzsko), neskôr bola administratíva
zriadená v Bruseli (Belgicko) a od roku 2007 je sídlo EAEVE vo Viedni (Rakúsko). Víziou
EAEVE je byť oficiálnym akreditačným orgánom pre veterinárne vzdelávacie inštitúcie
v Európe a poslaním je hodnotenie, podpora a ďalší rozvoj kvality a úrovne inštitúcií pre
výučbu veterinárnej medicíny v rámci, ale aj mimo štátov Európskej únie. Systém hodnotenia
EAEVE/FVE (Federácia veterinárnych lekárov Európy) predstavuje nasledovné záruky: - pre
verejnosť – dôvera v kvalitu absolventov – veterinárnych lekárov a v služby, ktoré poskytujú,
- pre študentov veterinárnej medicíny – poznanie svojho vzdelania dosahujúceho dohodnuté a
akceptovateľné štandardy, - pre veterinárne vzdelávacie inštitúcie – dôvera, že ich curricula
a úroveň škôl dosahuje dohodnutú vzorovú úroveň. Primárnym cieľom EAEVE je hodnotiť
harmonizáciu minimálnych noriem stanovených v študijnom programe pre veterinárnych
lekárov so smernicami EÚ č. 2005/36 a 2013/55. Hodnotenie sa vykonáva prostredníctvom
Európskeho systému hodnotenia veterinárneho vzdelávania riadeného EAEVE na základe
spoločnej zodpovednosti s FVE. EAEVE zverejňuje zoznam hodnotených a schválených
inštitúcií, na ktorom je medzi navštívenými a schválenými inštitúciami aj naša univerzita.
Ďalším cieľom je posilnenie spolupráce medzi členskými inštitúciami a vytvorenie fóra pre
diskusiu za účelom zlepšenia a harmonizácie veterinárneho vzdelávania, uľahčovania výmeny
informácií, výmeny zamestnancov, výmeny študentov a výmeny výučbových materiálov
medzi členmi EAEVE. Členmi EAEVE sú fakulty, vysoké školy a univerzity zapojené do
výučby a výskumu v oblasti veterinárnej medicíny. V roku 2015 bolo v Európe členom
EAEVE 97 zo 110 veterinárnych vzdelávacích inštitúcií. EAEVE: - publikuje a neustále
aktualizuje status evalvácie/ akreditácie inštitúcií poskytujúcich veterinárne vzdelá- vanie
v súlade s ESEVT (European System of Evaluation of Veterinary Training), - podporuje
výmenu informácií o výučbe a výskume medzi európskymi inštitúciami pre veterinárne
vzdelá- vanie, ako aj inštitúciami v iných častiach sveta, - podporuje výmenu pedagogických
pracovníkov a mobilitu študentov medzi týmito vzdelávacími inštitúciami, - podporuje rozvoj
a distribúciu výučbových materiálov pre použitie na všetkých úrovniach veterinárneho
vzdelávania (pregraduálnom, postgraduálnoma ďalšom vzdelávaní), - slúži ako fórum pre
diskusie o veterinárnom vzdelávaní, - predkladá užitočné návrhy Európskej komisii v týchto
oblastiach a - spolupracuje s európskymi a zámorskými veterinárnymi organizáciami,
študentskými organizáciami a rôznymi zúčastnenými stranami. Hodnotiaci systém sa
zameriava na pregraduálne veterinárne vzdelávanie so snahou zabezpečiť porovnateľný

vysoký štandard vzdelávania v celej Európe, čím sa umožní vzájomné uznávanie kvalifikácie.
Podmienkou tohto predpokladu je definícia absolventa: „Nový absolvent by mal byť
veterinárny lekár schopný vstupovať do všetkých všeobecne uznávaných oblastí veterinárnej
profesie ihneď po promócii alebo schopný podstúpiť ďalšiu prípravu podľa zavedených
postupov alebo po všeobecne uznávanej dobe praxe“. Takáto definícia je v súlade so
Smernicou 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií. Hodnotenie veterinárnych fakúlt v
Európe vykonáva EAEVE v spolupráci s FVE. Hodnotiaci systém je riadený EAEVE v
spolupráci s FVE prostredníctvom Európskeho výboru pre veterinárne vzdelávanie (ECOVE).
Hodnotenie by malo byť vykonávané pravidelne v 10-ročných intervaloch, v závislosti na
právnom kontexte štátu, kde sa hodnotená inštitúcia nachádza. Hodnotenia vrátane návštev sa
vykonávajú len v anglickom jazyku. Nový systém hodnotenia sa skladá z dvoch fáz
podobných mechanických krokov, ale s iným prístupom a zámerom. Prvá etapa – evalvácia –
znamená súhlas, že hodnotená inštitúcia je v súlade so Smernicou 2005/36/ES pokiaľ ide o
odbornú prípravu veterinárnych lekárov. Druhá etapa – akreditácia – znamená, že hodnotená
inštitúcia dodržiava všeobecne akceptované a príslušné akademické štandardy, poskytujúce
vzdelávacie príležitosti prijateľnej kvality. Za týmto účelom musí hodnotená inštitúcia
preukázať, že má vypracované metódy pre sledovanie kvality vzdelávania, posudzovanie
študijných príležitostí, udržateľný systém pre zabezpečenie kvality a plán na zvyšovanie
kvality; tým poskytuje dôkaz pre všetky zúčastnené strany, že kvalita výučby študentov je
prijateľná. Hodnotenú inštitúciu, ktorá dosiahla túto úroveň, je potrebné považovať za
akreditovanú ECOVE, členom Európskej asociácie pre zabezpečenie kvality vo vysokom
školstve (ENQA). Hlavné kroky hodnotiaceho procesu sú: - dohoda o hodnotení medzi
hodnotenou inštitúciou a ECOVE, ktorá obsahuje aj štádiá hodnotenia a dátum návštevy, príprava sebahodnotiacej správy hodnotenou inštitúciou, ktorá bude preskúmaná skupinou
expertov, - návšteva hodnotenej inštitúcie skupinou expertov v trvaní približne 4 dni pre
evalváciu a 2 dni pre akreditáciu, - príprava návrhu správy A z návštevy skupiny expertov
obsahujúcej predbežné závery pre evalváciu a akreditáciu, - príprava návrhu správy B za
prítomnosti predsedu a zástupcu hodnotenej inštitúcie pre prípadné objasnenia vyžadované
ECOVE, - prijatie záverečnej správy nasledujúcej po prerokovaní jej obsahu so štatutárom
hodnotenej inštitúcie; príprava záverečného hodnotenia so závermi a hodnotením hodnotenej
inštitúcie ECOVE, - začlenenie hodnotenej inštitúcie na zoznam hodnote- ných inštitúcií
EAEVE vrátane roku hodnotenia a dátumu rozhodnutia ECOVE, stavu a linku na záverečné
hodnotenie inštitúcie. Pre hodnotenie inštitúcie je stanovený nasledovný štandardný plán
návštevy EAVE/FVE pre vykonanie evalvácie a akreditácie: Prvý deň (pondelok) - spoločný
program pre obidve hodnotiace skupiny, ktorý obsahuje príchod členov skupín; úvodné
stretnutie členov skupín v hoteli s rozdelením úloh predsedom a koordinátorom a zaškolením
nováčikov; stretnutie kompletnej skupiny so štatutárom hodnotenej inštitúcie a styčným
úradníkom; večeru so štatutárom hodnotenej inštitúcie, zamestnancami a pozvanými hosťami.
Druhý deň (utorok) – spoločný program pre obidve hodnotiace skupiny, ktorý obsahuje
vyzdvihnutie expertov z hotela, ich prepravu na hodnotenú inštitúciu; zasadnutie skupiny
expertov v určenej miestnosti na hodnotenej inštitúcie; privítanie a predstavenie
zamestnancov štatutárom hodnotenej inštitúcie; návštevu areálu hodnotenej inštitúcie len s
krátkym komentárom; neformálny obed pre obidve hodnotiace skupiny; pokračovanie
v návšteve areálu hodnotenej inštitúcie celou skupinou; stretnutie skupiny v zasadacej

miestnosti hodnotenej inštitúcie alebo v zasadačke hotela; neformálnu večeru pre obidve
hodnotiace skupiny. Tretí deň (streda) program - pre skupinu vykonávajúcu evalváciu, ktorý
obsahuje návštevu bitúnku odborníkom z oblasti hygieny potravín; vyzdvihnutie expertov z
hotela, prepravu na hodnotenú inštitúciu a zasadnutie v určenej miestnosti; návštevu
kliník/katedier/ústavov a mobilných klinických jednotiek jednotlivými expertmi spojenú s
rozhovormi s pedagogickým a pomocným personálom; stretnutie koordinátora a prípadne aj
predsedu tímu expertov s finančnými a administratívnymi manažérmi a návštevu knižnice
vrátane člena hodnotiacej komisie – študenta; obed oboch hodnotiacich skupín, zástupcov
iných organizácií a štatutára hodnotenej inštitúcie; návštevu externých klinických zariadení
a univerzitnej farmy; stretnutie skupiny v zasadacej miestnosti hodnotenej inštitúcie; dopravu
do hotela; spoločné zasadnutie oboch skupín v zasadacej miestnosti hotela; neformálnu
večeru pre evalvačnú skupinu. - pre skupinu vykonávajúcu akreditáciu, ktorý obsahuje
vyzdvihnutie expertov z hotela, prepravu na hodnotenú inštitúciu, zasadnutie v určenej
miestnosti hodnotenej inštitúcie; stretnutie so zamestnancami zodpovednými za hodnotenie
kvality (pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania študentov a welfare študentov),
stretnutie zamestnancov a študentov zodpovedných za zabezpečenie hodnotenia kvality
pedagogických pracovníkov, vzdelávacích príležitostí, programov veterinárneho vzdelávania,
ako aj kliník, laboratórií a farmy; pokračovanie v hodnotení zabezpečenia kvality a
transparentnosti stretnutím so zamestnancami a študentmi podieľajúcimi sa na hodnotení
kvality kontinuálneho vzdelávania, výskumu, medzinárodných kontaktov a rozvoja, ako aj
spolupráce so zmluvnými stranami; obed oboch hodnotiacich skupín s predstaviteľmi iných
organizácií; pokračovanie v posudzovaní dokumentácie; prepravu do hotela; stretnutie
hodnotiacej skupiny v hoteli; večeru s osobami zodpovednými za hodnotenie kvality na
hodnotenej inštitúcii. Štvrtý deň (štvrtok) program - pre skupinu vykonávajúcu evalváciu,
ktorý obsahuje prepravu z hotela na hodnotenú inštitúciu; zasadnutie skupiny v zasadačke
hodnotenej inštitúcie; stretnutie so seniorskými akademickými pracovníkmi; stretnutie
s juniorskými akademickými pracovníkmi; stretnutie so študentmi; stretnutie s pomocným
personálom; priestor pre individuálneálne stretnutia so zamestnancami hodnotenej inštitúcie;
neformálny obed pre obidve hodnotiace skupiny; záverečné návštevy expertov na mieste (ak
sú potrebné) a prácu v zasadačke; prepravu do hotela; spoločné stretnutie expertov oboch
hodnotiacich skupín; večeru expertov oboch hodnotiacich skupín, - pre skupinu vykonávajúcu
akreditáciu, ktorý obsahuje prepravu z hotela na hodnotenú inštitúciu; zasadnutie v určenej
miestnosti hodnotenej inštitúcie; stretnutia s vedúcimi oddelení, predsedom odborovej
organizácie, zástupcami pregraduálnych a postgraduálnych študentov; návštevu vopred
dohodnutých pracovísk v areáli hodnotenej inštitúcie; neformálny obed pre obidve
hodnotiace skupiny; pokračovanie v posudzovaní dokumentácie a vypracovanie záverov
dosiahnutých na základe stretnutí s osobami zodpovednými za hodnotenie kvality; prepravu
do hotela; spoločné stretnutie expertov oboch hodnotiacich komisií; večeru expertov oboch
hodnotiacich komisií. Piaty deň (piatok) - spoločný program pre obidve hodnotiace skupiny,
ktorý obsahuje tímovú prácu v hoteli na príprave prezentácie pre štatutára hodnotenej
inštitúciea kolegov; ústnu prezentáciu predbežných výsledkov predsedom pre evalváciu
štatutárovi hodnotenej inštitúcie a ústnu prezentáciu predbežných výsledkov expertmi pre
akreditáciu; záverečný obed a popoludňajší odchod členov komisií. Univerzita veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach pripraví dve samostatné sebahodnotiace správy, a to pre

proces evalvácie a akreditácie. Vedúci pracovníci budú zodpovední za oboznámenie všetkých
nimi riadených pracovníkov s procesom evalvácie a akreditácie, so sebahodnotiacimi
správami a za zabezpečenie rozdelenia úloh súvisiacich s procesom evalvácie. Vzhľadom na
závažnosť a význam procesu evalvácie a akreditácie pre našu univerzitu bude potrebné
dôsledne plniť všetky úlohy súvisiace s prípravou a vlastným priebehom tohto procesu.
Úspešné zvládnutie tohto procesu nám zabezpečí stabilné miesto v európskom vzdelávacom
priestore a zvýši záujem zahraničných študentov o štúdium na našej univerzite. prof. MVDr.
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