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ZHRNUTIE 

 

Štúdia porovnáva systémy prijímania študentov na vysoké školy v desiatich krajinách 

zahŕňajúcich členské štáty Európskej únie (Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Slovinsko, 

Švédsko a Spojené kráľovstvo), kandidátsku krajinu (Turecko), ako aj tri krajiny, ktoré sa 

bežne používajú pri medzinárodnom porovnávaní (Austrália, Japonsko a USA). Analýza 

systémov prijímania na školy sa zameriava na tri okruhy: rovnosť, kvalita a mobilita 

študentov. 

 

Zvolená forma prieskumu sa opiera o viacero metód: preskúmanie akademickej literatúry a 

literatúry o politikách, rozhovory so zainteresovanými stranami a deskriptívna analýza 

súborov štatistických údajov. Keďže sa nemožno spoliehať na relatívne neštruktúrované 

údaje ani na postup založený na nízkom počte prípadových štúdií, výskumníci musia byť 

opatrní pri zovšeobecňovaní tu prezentovaných tvrdení, najmä vzhľadom na veľkú 

rozmanitosť postupov a požiadaviek zaznamenanú v desiatich analyzovaných krajinách. 

 

S ohľadom na tieto obmedzenia bola pri štúdii zistená možná potreba ďalšieho prieskumu, 

napríklad systematickej a podrobnej analýzy vzťahu medzi rovnosťou a kvalitou systémov 

prijímania na školy s dôrazom na spôsoby, akými jednotlivé systémy vykladajú a 

dodržiavajú tzv. spravodlivé zaobchádzanie, ako aj na to, aký dosah majú súčasné trendy 

vo vysokoškolskom vzdelávaní na podmienky prijatia na štúdium. 

 

Štúdia je rozdelená na sedem kapitol. V prvej kapitole sú vysvetlené celkové súvislosti 

a kľúčové pojmy použité v štúdii. V druhej kapitole sú predstavené použité metódy. Tretia 

kapitola obsahuje prehľad a opis systémov prijímania študentov na vysoké školy vo 

vybraných krajinách. Štvrtá, piata a šiesta kapitola sa venujú hodnoteniu týchto systémov 

z hľadiska troch okruhov analýzy: rovnosť (kapitola 4), kvalita (kapitola 5) a mobilita 

(kapitola 6). V siedmej kapitole sú uvedené závery a politické odporúčania pre Európsky 

parlament a členské štáty, ako aj tipy, ako otestovať uskutočniteľnosť daných odporúčaní. 

 

Tieto kapitoly vedú k nasledujúcim hlavným zisteniam o rovnosti, kvalite a mobilite. 

Hlavné zistenia o rovnosti  

 systémy prijímania študentov predstavujú dôležitý prvok rovnosti 

pri prístupe k vysokoškolskému vzdelávaniu. Politika sa však musí zameriavať 

na postupy uplatňované pred prijatím a po zápise na vysokú školu; 

 systémy prijímania študentov sa nevzťahujú len na prijatie 

na vysokoškolské štúdium a mali by prispievať tiež k úspešnému štúdiu 

študentov a zaradiť ich do príslušných odborov; 

 poskytnutie presných informácií študentom pred tým, než si podajú 

prihlášky, zlepšuje ich schopnosť vybrať si vhodný študijný odbor 

a umožňuje zabezpečiť vyššiu mieru udržania študentov a dokončenia ich štúdia; 

 zlepšenie rovnosti príležitostí v oblasti vysokoškolského vzdelávania 

predstavuje komplexnú otázku a nezahŕňa automaticky všeobecnú možnosť 

vysokoškolského štúdia. Osobitnú problematiku predstavujú uznávanie 

a rovnocennosť zručností, spôsobilostí a kvalifikácií iných než tradičných študentov. 
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Hlavné zistenia o kvalite 

 prijatie zákonov o autonómii si vyžaduje zmeny v systémoch prijímania 

študentov, keďže vedú k tomu, že paralelne existujú tradičné centralizované formy 

správy a systémy, ktoré vysokým školám poskytujú väčšiu nezávislosť;  

 centralizovaná správa prihlášok sa považuje za spôsob, ktorým sa zabezpečuje 

uplatňovanie jednotných noriem. Popri nej však vo veľkej miere existujú údaje 

niekoľkých nezávislých vysokých škôl; 

 špecializované siete a agentúry presadzujúce výmenu najlepších postupov 

pomáhajú vysokým školám s vývojom ich vlastných politík prijímania študentov;  

 poskytnutie väčšej nezávislosti vysokým školám pri prijímaní študentov by 

mohlo uľahčiť lepšie priraďovanie študentov do odborov, no môže viesť k 

zlyhaniam, ak vysoké školy nemajú kapacity na správu takéhoto procesu;  

 začatie procesu prijímania študentov v skorších fázach akademického roku 

môže zabrániť nepriaznivým dôsledkom pre študentov i vysoké školy; 

 z výsledkov dosiahnutých na medzinárodnej úrovni je zrejmé, že úspešnosť 

študenta sa dá lepšie predpovedať na základe známok zo strednej školy než 

na základe štandardizovaných hodnotiacich tabuliek, pretože maturitné 

skúšky zväčša odrážajú výsledky dosahované na strednej škole;  

 rôznorodosť kritérií prijatia na štúdium a viac informácií poskytovaných 

potenciálnym študentom umožňujú vo väčšej miere predpovedať budúce 

vysokoškolské študijné výsledky študentov.  

Hlavné zistenia o mobilite1 

 počet študentov využívajúcich mobilitu v rámci EÚ, ako aj v medzinárodnom 

meradle, stále rastie. V niektorých krajinách existujú prekážky obmedzujúce 

mobilitu študentov, napr. kvóty alebo rôzne systémy školných poplatkov a finančnej 

pomoci; 

 napriek tomu, že rovnocennosť kvalifikácií a diplomov získaných v Európskej únii sa 

v pomerne veľkej miere uznáva, náklady spojené so spracovaním prihlášok z 

viacerých krajín môžu byť pre študentov a inštitúcie/prijímacie agentúry 

vysokoškolského vzdelávania vysoké;  

 zatiaľ však existujú len kvalitatívne dôkazy o týchto nákladoch spojených so 

spracúvaním prihlášok. Treba získať porovnateľné údaje z celej Európy týkajúce 

sa systémov mobility študentov začínajúcich štúdium na vysokej škole. 

Politické odporúčania na väčšiu spoluprácu pri prijímaní študentov v celej 

Európskej únii 

Mnohé možnosti vedúce k oveľa väčšej výmene informácií o požiadavkách na prijatie 

na štúdium v rámci Európy by sa mohli využívať ešte viac. Opatrenia, ktorými by sa 

uľahčila výmena informácií a poskytla pomoc národným prijímacím agentúram 

pri spracúvaní prihlášok študentov využívajúcich mobilitu, by znížili náklady spojené 

s týmto spracúvaním a zvýšili atraktívnosť európskych systémov vysokoškolského 

vzdelávania pre uchádzačov z iných krajín. 

 

                                                 
1  Štúdia sa zameriavala na mobilitu v rámci Európskej únie (mobilitu uchádzačov o štúdium z EÚ medzi členskými štátmi EÚ). 
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Tieto odporúčania nemusia nevyhnutne znamenať vyššiu mieru harmonizácie systémov 

prijímania študentov, t. j krok, ktorý by bol v rozpore s ustanoveniami Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie (ZFEÚ)2. 

 

Tri možné riešenia pre Európsku úniu 

Štúdia navrhuje tri možnosti, ako zlepšiť rovnosť a kvalitu systémov prijímania študentov a 

presadzovať mobilitu. Dve z daných odporúčaní by si vyžadovali proaktívnu iniciatívu zo 

strany inštitúcií Európskej únie. 

 

 možnosť 1: zachovanie status quo, čo znamená, že študenti aj v budúcnosti 

získajú informácie v cieľovej krajine alebo v krajine pôvodu. Táto možnosť 

nepredstavuje dodatočné náklady pre európske inštitúcie, ale spôsobuje relatívne 

vysoké náklady spojené so spracovaním prihlášok najmä tým študentom, ktorí si 

podávajú viacero prihlášok; 

 možnosť 2: register prijímacích agentúr určený na výmenu najlepších 

postupov. Európska únia by mohla uľahčiť výmenu informácií týkajúcich sa 

prijímania na štúdium zriadením európskeho registra národných prijímacích agentúr. 

Zriadenie európskeho registra by si vyžadovalo minimálne náklady, no malo by 

mnohé výhody: výmena informácií by pomohla presadzovať mobilitu, kvalitu a 

rovnosť pri prijímaní na štúdium a podporiť uznávanie kvalifikácií; 

 možnosť 3: podporný systém pre podávanie prihlášok do viacerých štátov. 

Európske inštitúcie by mohli navrhnúť platformu, ktorá by slúžila na podporu 

národných prijímacích agentúr a študentov využívajúcich mobilitu. 

 

Možnosti 2 a 3 si vyžadujú určité náklady na zriadenie daných systémov, no znižujú 

náklady spojené so spracúvaním prihlášok vznikajúce študentom, spracovávateľom 

a vysokým školám vo všetkých členských štátoch. 

 

V štúdii sa odporúča, aby Európsky parlament posúdil tieto tri možnosti a overil ich 

uskutočniteľnosť v rámci semináru so zainteresovanými stranami. 

Odporúčania pre národné vlády členských štátov EÚ 

Vzhľadom na veľkú rozmanitosť národných systémov prijímania študentov štúdia 

nepredkladá žiaden pevne stanovený súbor odporúčaní pre národné vlády, ale skôr rozvíja 

súbor možností politík, ktoré treba kriticky zhodnotiť s ohľadom na osobitosti jednotlivých 

krajín. Odporúčania sú rozdelené podľa troch hlavných kritérií analýzy. 

 

Pokiaľ ide o rovnosť, v štúdii sa odporúča, aby členské štáty: 

 

 primerane s príslušnými národnými zvyklosťami navrhli systémy prijímania 

študentov, ktoré budú poskytovať čo najviac informácií potenciálnym uchádzačom; 

 zistili schopnosť študentov úspešne dokončiť štúdium počas procesu prijímania 

na štúdium a nezameriavali sa len na splnenie podmienok prijatia; 

 zhodnotili súčasné postupy týkajúce sa iných než tradičných študentov a zvážili 

prijatie opatrení, ako je zavedenie (alebo zvýšenie) možností uznávania predošlého 

vzdelania v rámci procesu prijímania na štúdium. 

                                                 
2  Článok 165 Zmluvy o Európskej únii.  
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Pokiaľ ide o kvalitu, v štúdii sa odporúča, aby členské štáty: 

 

 povzbudili vysoké školy k tomu, aby zamestnali dostatočný počet 

vysokokvalifikovaných pracovníkov na správu prihlášok; 

 povzbudili prijímacie orgány k tomu, aby kriticky pristupovali k stanovovaniu 

termínov podávania prihlášok; 

 posilnili spoluprácu medzi vysokými školami a strednými školami, aby sa 

zabezpečilo, že študenti sa budú rozhodovať na základe dostupných informácií. 

 

Pokiaľ ide o mobilitu, v štúdii sa odporúča, aby členské štáty: 

 

 prijali záväzok k výmene informácií o termínoch na podanie prihlášok a na zápis 

medzi krajinou pôvodu a všetkými členskými štátmi EÚ; 

 odstránili prekážky brániace mobilite študentov v každej fáze vysokoškolského 

vzdelávania vrátane nástupu do prvého ročníka na vysokú školu.  


