
Prehľad zmien v systéme fungovania a financovania vysokého školstva podľa navrhovanej
reformy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR).  Počíta sa so
stanovením jasných cieľov, reflektuje potreby spoločnosti a trhu práce, objektívnymi a
merateľnými ukazovateľmi hodnotí skutočnú kvalitu  jednotlivých vysokých škôl (VŠ).

AKO BY TO CELÉ MALO FUNGOVAŤ?

VŠ si stanoví poslanie, ciele a plán výkonov
Stanovené ciele podloží svojimi kapacitami a
doterajšími výsledkami, akreditačnými výstupmi a
potrebami spoločnosti/partnerov/odberateľov. 

Analytické centrum MŠVVaŠ SR zadá škole objednávku
Objednávku definujú odborníci podľa oblasti pôsobenia

danej VŠ, pričom sa bude opierať o údaje o potrebách trhu
práce a inovačných a výskumných aktivít.

Vstupné testy vysokoškolákov: merateľné ukazovatele kvality 
Kvalita výstupu v oblasti vzdelávania odzrkadľuje aj kvalitu (úroveň
predpokladov) študentov na vstupe do štúdia. To musia odzrkadliť aj
výkonnostné zmluvy. Viac podpory musí dostať škola s výbornými
pedagógmi a výskumom, ktorá získa výborných študentov. Preto je
nutné merať potenciál študentov na vstupe do štúdia.

MŠVVaŠ SR škole na základe výsledkov VŠ alokuje finančné prostriedky
Bude pritom zohľadňovať uplatniteľnosť absolventov danej VŠ, množstvo

patentov, grantov, vydaných publikácií, úroveň znalostí a potenciál
uchádzačov o štúdium na tejto škole, rozvojové plány VŠ, rast platov

zamestnancov a pod.

Čo tým dosiahneme?
Zabezpečí sa neplytvanie prostriedkami, ich účelné vynakladanie a

transparentná podpora. VŠ bude mať voľné ruky v získavaní ďalších zdrojov z
medzinárodných a národných grantov, zo súkromného sektora atď.

Súhlasíme s posilnením prepojenia riadenia vysokých škôl na
spoločenské potreby a posilnenie možností pre VŠ benefitovať z
kooperácie s externým prostredím relevantným pre ich zameranie. 

Odmietame tézu o politizácii riadenia VŠ: pre zamedzenie
akýchkoľvek pochybností navrhujeme ustanoviť mechanizmus, v
ktorom má minister školstva právomoc menovať polovicu členov
Správnej rady len a výlučne na základe nominácií, ktoré mu predložia
relevantné reprezentácie sektorov spoločnosti, s ktorými VŠ najviac
interaguje – cez produkciu absolventov, spoločné výskumné a
vývojové spolupráce, pokrytie regionálnych či sektorových potrieb. 

Reforma z pohľadu zamestnávateľov v skratke:



Ak štát nezreformoval systém ukončovania SŠ vzdelávania, musíme vložiť do VŠ zákona
povinnosť merať úroveň poznatkov začínajúcich študentov.

Nemôžeme hodnotiť výkon školy – kvalifikáciu absolventa, ak nevieme, na akej úrovni začínal.

Je neprijateľné, aby talentovaný a tvrdo pracujúci študent mal rovnakú
štartovaciu čiaru ako niekto so slabými schopnosťami alebo bez tvrdej
práce a výsledkov na SŠ.
 
Neexistuje, aby škola, ktorá získa talentovaného a tvrdo pracujúceho
na vstupe mala rovnakú odmenu ako tá, ktorá ho nezíska.

57% 59%

Najvyšší odliv absolventov pritom
zaznamenávajú kriticky nedostatkové
odbory: zdravotníctvo a aplikovaná
informatika

ČO JE DÔLEŽITÉ POVEDAŤ:
Samospráva vysokých škôl sa musí týkať rozhodovania o chode akademickej a vedeckej práce
na školách.

Navrhovaná reforma odbúra obmedzenia, ktoré diktujú VŠ ich
vnútorné akademické a organizačné usporiadanie.
Legislatíva musí prepojiť VŠ s okolitým svetom a pomôcť
profesionalizácii ich riadenia, najmä cez účelnosť financovania.
Výkony VŠ musia byť transparentne prepojené aj na ekonomické,
spoločenské a kultúrne potreby ich okolia a spoločnosti

VŠ musia ponúknuť rôzne programy (aj dĺžkou a typom štúdia) pre
vysoko nadaných aj pre priemerne nadaných, pre prakticky a pre

teoreticky či vedecky orientovaných – musia sa diverzifikovať.

#ZAMESTNÁVATELIA @zamestnavate l ia @bus inesss lovak

Prečo je reforma vysokého školstva dôležitá
Vysokoškolským absolventom sa nedarí nájsť si prácu v odbore vzdelania alebo v korešpondujúcom odbore
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Viac ako 9%
absolvenstov navyše
odchádza do
zahraničia. 

Až tretina vysokoškolských absolventov navyše pracuje na stredoškolskej pozícii
30% V štatistikách "vedú" ekonomické odbory je čísla dosahujú až 46%!

https://www.facebook.com/zamestnavatelia/
https://www.linkedin.com/company/zamestnavatelia
https://www.instagram.com/zamestnavatelia/
https://twitter.com/BusinessSlovak
https://www.linkedin.com/company/businessslovakia
https://www.ruzsr.sk/sk/

