Košice, 16.04.2012
Milá kolegyňa, milý kolega,
boli ste vybratá/vybratý ako reprezentant našej fakulty na testovanie Vašich schopností,
získaných počas štúdia na fakulte, v rámci významného medzinárodného projektu AHELO
(The Assessment of Higher Education Learning Outcomes) - modul „Ekonómia“,
organizovaného OECD a podporovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Na projekte sa zúčastňuje niekoľko desiatok univerzít členských štátov OCED. Získané dáta
budú použité na podrobné analýzy a výskum vysokoškolských systémov vzdelávania.
Test je zostavený tímom medzinárodných expertov. Pozostáva z dvoch častí, v prvej časti
(60 minút) je potrebné riešiť konkrétny problém z praxe, formulovaný niekoľkými otázkami.
Je dôležité odpovedať na všetky otázky, pričom hodnotí sa najmä kvalita argumentácie.
Druhá časť má charakter testu (30 minút). Celý test bude prebiehať on-line na počítači, po
ukončení budete požiadaná/požiadaný o vyplnenie krátkeho kontextového on-line
dotazníka. Celková doba nepresiahne 2 hodiny. Testovanie je v plnom rozsahu anonymné,
organizátori (zástupcovia OECD) garantujú ochranu osobných dát a výstupov (výsledkov)
z testovania.
Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste svojou účasťou na testovaní podporili tento významný
medzinárodný projekt.
Testovanie sa uskutoční dňa 25.4.2012 v Univerzitnej knižnici TUKE.
Časový rozpis podľa študijných skupín:
8.30: skupiny 1,2,3
11.00: skupiny 4,5,6
14.00: skupiny 7,8,9
POKYNY: Na testovanie príďte 10 minút pred začiatkom. K účasti na teste nepotrebujete
žiadne pomôcky. Na základe Vášho študentského ID Vám bude odovzdané heslo na
prihlásenie sa do testu projektu, otázky sú generované pre každého študenta osobitne. Pri
vstupe je potrebné, aby ste sa preukázali Vašim študentským preukazom alebo iným
dokladom, potvrdzujúcim Vašu totožnosť. Vaša účasť na testovaní je dobrovoľná, jeho
výsledky žiadnym spôsobom nebudú ovplyvňovať Vaše ďalšie štúdium na fakulte.
Vaša ochota zapojiť sa do projektu AHELO bude ocenená certifikátom, ktorý Vám bude spolu
s bakalárskym diplomom. Vedenie fakulty ocení Vašu účasť na testovaní malým vecným
darčekom - USB kľúčom s kapacitou 32 G, ktorý obdržíte po ukončení Vášho testu.
Ďakujem Vám za ochotu a záujem zúčastniť sa testovania.
prof. RNDr. Vincent Šoltés, CSc., v.r.

