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Izvješće s radionice
ENQA TRAINING OF AGENCY REVIEWERS

Madrid, 31. 5. 2018. – 1.6. 2018. godine
Na seminaru sudjelovala:
Mr. sc. Sandra Bezjak, pomoćnica ravnateljice za visoko obrazovanje
Izvješće sastavila:
Mr.sc. Sandra Bezjak, pomoćnica ravnateljice za visoko obrazovanje
Predstavnica Agencije za znanost i visoko obrazovanje je, na direktan poziv
ENQA-e, sudjelovala na dvodnevnom treningu organiziranom od strane ENQA-e
u Madridu u svibnju 2018. g. (ENQA - European Association for Quality Assurance
in Higher Education).
Trening je namijenjen europskim stručnjacima za osiguravanje kvalitete koji
sudjelovanjem na treningu postaju potencijalni recenzenti (review experts) za
provedbu međunarodnog vanjskog vrednovanja europskih agencija koje se
provodi radi provjere usklađenosti rada tih agencija s ESG-jima (European
Standards and Guidelines for QA in European Higher Education Area.). Europske
agencije koje uspješno prođu postupak tog vanjskog vrednovanja i dokažu
usklađenost s ESG-jima imaju pravo upisa/produljenja članstva u ENQA-i i
EQAR-u.
S obzirom da je riječ o vrlo važnom postupku vrednovanja europskih agencija,
velika pozornost pridaje se kvalitetno obavljenoj pripremi potencijalnih
recenzenata za taj postupak. Stoga trening traje dva dana uz sudjelovanje
eminentnih europskih stručnjaka za osiguravanje kvalitete u visokom
obrazovanju koji dolaze iz krovnih organizacija ENQA-e i EQAR-a, ali i iz redova
recenzenata koji su već sudjelovali u tim postupcima itd. Trening je interaktivnog
tipa i sastoji se od prezentacijskog dijela i radioničkog dijela.
Svrha treninga je detaljnije upoznati sudionike s temeljnim dokumentima, prije
svega ESG-jima i značenjem pojedinih standarda, ali i postupkom vanjskog
vrednovanja koja uključuje pripremu za posjet vrednovanoj agenciji i čitanje
samoanalize, aktivnosti recenzenata tijekom posjete, izradu završnog izvješća,
odlučivanje ENQA-e i EQAR-a temeljem izvješća povjerenstva itd.
Na temelju obavljenog treninga predstavnica AZVO koja je na njemu sudjelovala i
dobila za to certifikat o sudjelovanju te ušla u bazu potencijalnih recenzenata u
međuvremenu je dobila i poziv za sudjelovanjem u prvom vanjskom
vrednovanju jedne agencije, a riječ je o kosovskoj QAA agencija. To je
vrednovanje planirano za ožujak 2019.
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