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Úvod
Téma kvality vysokého školstva a vzdelávania významne rezonuje v európskom priestore už niekoľko rokov
a je kľúčovým smerovaním pre budúcnosť vzdelávania vo vysokoškolskom priestore na svetovej, európskej,
národnej ako i inštitucionálnej úrovni. Európsky rozmer kvality vysokoškolského vzdelávania sa spája
s kľúčovými normami a štandardmi (European Standards and Guidelines for Quality Assurance - ESG),
ktoré sú použiteľné pre všetky európske vysoké školy a agentúry na zabezpečenie kvality vzdelávania bez
ohľadu na ich štruktúru, veľkosť a národný systém, v ktorom sa nachádzajú.
Cieľom noriem a smerníc pre kvalitu vzdelávania v európskom priestore je:
 podnecovať a podporovať tie univerzity, ktoré majú zavedený systém kvality a podporujú
intelektuálny a edukačný progres;
 stimulovať rozvoj vlastnej inštitucionálnej kultúry kvality vzdelávania; zvyšovať očakávania vysokej
školy a informovať študentov, zamestnávateľov a ďalších zainteresovaných o procesoch a výsledkoch
vysokoškolského vzdelávania;
 prispievať k spoločnému európskemu referenčnému rámcu pre poskytovanie vysokoškolského
vzdelávania.
Preto úlohou fakulty je zvýšiť kvalitu a flexibilitu vzdelávania na fakulte prostredníctvom inovácií a
prepojenia obsahu vzdelávania s potrebami vedomostnej spoločnosti, podporiť spoluprácu medzi vysokými
školami, organizáciami výskumu a vývoja a súkromným sektorom na národnej a medzinárodnej úrovni.
Vypracovaná samohodnotiaca správa je spracovaná podľa európskych noriem a smerníc na interné
zabezpečovanie kvality vzdelávania ktoré sa vzťahujú iba na tri cykly vysokoškolského vzdelávania uvedené v
Bolonskej deklarácií a nie je určená na pokrytie oblasti výskumu alebo všeobecného inštitucionálneho
manažmentu.
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