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Klasifikácia vysokých škôl 2009

Agentúra ARRA sa zaoberá hodnotením vysokých škôl od roku 2004. Každoročne zbiera
a vyhodnocuje verejne dostupné dáta a na ich základe zverejňuje rebríčky vysokých škôl
a fakúlt podľa jednotlivých kategórií. Komplexná akreditácia, ktorú v roku 2009 ukončila
Akreditačná komisia, vychádzala z veľmi podobných údajov. Používala o niečo menej
kritérií, a vyžadovala od škôl pomerne veľa dodatočných údajov a analýz. Odlišnosti však
neboli zásadné.
Preto neprekvapilo, že aj porovnanie týchto dvoch prístupov neodhalilo zásadné rozdiely. Ak
by ARRA kategorizovala vysoké školy, bola by zrejme trochu prísnejšia ako Akreditačná
komisia SR. Veríme totiž, že porovnávať by sme sa mali s najlepšími aspoň v rámci
Slovenska, nie s priemerom. Nedospela by okrem dvoch škôl k zásadne iným výsledkom
(Slovenská technická univerzita by dopadla o niečo horšie, pretože väčšina jej fakúlt výrazne
zaostáva za najlepšou Fakultou chemických a potravinárskych technológií, a Trnavská
univerzita by dopadla lepšie, pretože ARRA by jej fakulty hodnotila v rámci kategórie
spoločenských vied, nie so všetkými fakultami na Slovensku).
Zásadné rozdiely však vidno vo výslednej klasifikácii vysokých škôl, po dodatočných
zásahoch Akreditačnej komisie do pôvodného hodnotenia. Takmer tretine škôl bolo
hodnotenie zmenené, vo všetkých prípadoch okrem jedného k lepšiemu. Sú školy, ktoré by
v hodnotení ARRA boli zaradené do kategórie C, ale akreditačná komisia ich napokon
preradila medzi univerzity. Medzi univerzity tak patria aj školy, ktoré vo vede
nedosahujú ani slovenský priemer.
Je pritom paradoxné, že problémy v tejto klasifikácii si zrejme uvedomuje aj ministerstvo
školstva. Pri financovaní vysokých škôl na rok 2010 sa výsledkami komplexnej
akreditácie totiž neriadi. Pri rozdelení 40% prostriedkov na vzdelávanie prihliada
výlučne na výkon školy vo vede. ARRA to považuje v zásade za správne, kladie však
otázku, na čo potom bola komplexná akreditácia – so všetkou prácnosťou, byrokratickou
náročnosťou, zložitým hodnotením, bojmi medzi školami a ministerstvom – vlastne dobrá?
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