Izvješće sa sastanaka radnih grupa ECA konzorcija
Mjesto održavanja: Bilbao, Španjolska, Sveučilište Deusto
Vrijeme održavanja: 12. i 13. travnja 2018.
RG 1 (Međusobno priznavanje i združeni programi):
Teme sastanka bile su prema predviđenom rasporedu, s naglaskom na MULTRA
sporazum te projekte u kojima ECA konzorcij sudjeluje, odnosno planira sudjelovati.
MULTRA – raspravljalo se o reviziji MULTRA ugovora, osobito u svjetlu primjene
Europskog pristupa osiguranju kvalitete zajedničkih programa. Planirana je izrada ankete,
koja će se poslati svim članicama, a čiji će rezultati biti izneseni na sljedećem sastanku
grupe u lipnju.
ImpEA – rezultati projekta planiraju se objaviti u studenom ove godine, kada je planirana
i edukacija stručnjaka o primjeni Europskog pristupa osiguranju kvalitete zajedničkih
programa.
AR-NET projekt – nastavak IMPACT projekta u unaprjeđivanju međusobnog
(automatskog) priznavanja kvalifikacija i drugih ciljeva Erevanskog priopćenja. Više o
projektu će se raspravljati na ovogodišnjem sastanku ENIC/NARIC mreže u lipnju, u
Pragu.
RG 3 (Informacijske strategije)
Na sastanku su izloženi rezultati provedene ankete na temu korištenja web stranica i alata
ECA konzorcija. Rezultati su ukazali na problematična područja te su ponuđeni prijedlozi
za poboljšanje. Na osnovu navedenog, članovi RG3 će prikupiti primjere dobre prakse te
ih međusobno razmijeniti do 4. svibanj o.g.
Raspravljalo se o utjecaju DEQAR baze na Qrossroads te su dani prijedlozi za uvrštavanje
određenih stavki u memorandum razumijevanja koji će se slati EQAR-u. U memorandumu
će se tražiti garancija da će DEQAR pokriti sve funkcionalnosti Qrossroadsa (npr.
filtriranje i pretraživanje studijskih programa neovisno o visokom učilištu). Također se
raspravljalo o određivanju prijelaznog perioda za prijelaz iz Qrossroads u DEQAR za
institucije kojima je Qrossroads primarna evidencija o studijskim programima.
Na sljedećem sastanku RG u lipnju će biti dogovoreni daljnji koraci te će biti donesena
odluka o napuštanju Qrossroads-a, ako EQAR potvrdi da će DEQAR u potpunosti
zamijeniti sve funkcionalnosti Qrossroadsa.
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Sadržaj ovoga dokumenta isključiva je odgovornost
Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

