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Kdo je kdo

Působí jako viceprezidentka pro inovaci ve vzdě-

lávání dublinské univerzity od počátku února 2004, 
přičemž toto postavení též zahrnuje funkci univerzit-
ní notářky. V roce 1992 byla Maria Slowey jmenována 
profesorkou v oboru celoživotního vzdělávání na 
glasgowské univerzitě. Tam pak působila od roku 
1992–1999 ve funkci vedoucí katedry celoživotního 
vzdělávání a současně (od roku 1993) řídila činnost 
skupiny pro rozvoj. V letech 1999–2001 se jako prodě-

kanka pro vědu a výzkum podílela na řízení nově za-

ložené Pedagogické fakulty glasgowské univerzity.

V rámci své akademické činnosti se Maria Slowey 

věnuje problematice rovného přístupu k celoživot-
nímu vzdělávání a jeho jednotlivým formám, účasti 
dospělé populace v programech celoživotního vzdě-

lávání, komparatistice strategií rozvoje vysokého 
školství v Británii a rolí institucí vysokého školství ve 
společnosti. V těchto oblastech je autorkou řady studií 
a též konzultantkou mnoha významných institucí jako 
např. Organizace pro ekonomickou spolupráci a roz-

voj (OECD), Evropské komise, Rady Evropy, Evropské 
vzdělávací nadace, Evropské asociace pro vzdělávání 
dospělých, Mezinárodní rady pro vzdělávání dospě-

lých, Švédské komise pro záležitosti vysokého školství, 
Novozélandské rady pro uznávání kvalifikací a Ame-

rického poradního výboru celoživotního vzdělávání.

Při studiu uvedených témat spolupracovala s dal-
šími institucemi jako např. Nezávislým výborem pro 
otázky financování studentů, zřízeného Skotským 
parlamentem v roce 1999 nebo Výborem skotského 
parlamentu pro záležitosti celoživotního vzdělávání 
(2001/2). V současnosti Maria Slowey působí v rámci 
Rady pro ekonomický a společenský výzkum (ESRC) 
jako členka výboru priorit výzkumu, dále v předsed-

nickém výboru výzkumného programu vyučování 
a učení a jako předsedkyně výboru pro výzkum 
a vývoj.

V posledních několika letech Maria Slowey jako 
hostující profesorka často přednášela na předních 
světových univerzitách ve Stockholmu, Britské Ko-

lumbii, Kalifornii, Melbourne, v Novém Jižním Wa-

lesu, Dublinu, Lublani a v Oxfordu, kde v roce 1999 
externě působila na Kellogg College.

Maria Slowey pracovala jako ředitelka Centra pro 
celoživotní vzdělávání northumbrijské univerzity, 
jako výzkumná pracovnice Národní asociace pro 
celoživotní vzdělávání v Irsku (AONTAS), vedoucí 
výzkumná pracovnice Výzkumného konsorcia stu-

dentů na Univerzitě v Lancasteru, Westminsteru 
a Open University, ředitelka Ruckholtova centra pro 
vzdělávání dospělých, resp. přednášela v Centru pro 
vzdělávání dospělých při Irské národní univerzitě 
a Koleje svatého Patrika.

Z nedávno vydaných publikací Marie Slowey lze 
připomenout např. Vysoké školství a vzdělávací 
dráha (Higher Education and the Lifecourse, SRHE/
OUP, 2003) editovanou Davidem Watsonem nebo kom-

parativní studii Vysoké školství a studenti celoživot-
ního vzdělávání: Měnící se mezinárodní perspektivy 
(Higher Education and Lifelong Learners: Internatio-

nal Perspectives on Change, RoutledgeFalmer, 2000), 
jež byla, po editaci Hansem Schuetzem, následně pub-

likována v japonském překladu v roce 2002.

Aktivity Marie Slowey v oblasti celoživotního vzdě-

lávání zahrnují členství v následujících výborech1):

 Higher Education Funding Councils’ Research As-

sessment Exercise (RAE), podvýbor pro celoživotní 
vzdělávání (1996 a 2001)

MARIA  SLOWEY

1)
 Pro zachování maximální autenticity jsou vlastní názory jednot-

livých výborů ponechány v originále.
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 Universities Association for Continuing Education 
(UACE), výbor výzkumu

 Objective 2 European Regional Structural Funds, 
dozorčí výbor pro záležitosti západního Skotska

 Scottish Adult Learning Partnership (SALP), členka 
rady

 Scottish Centre for Research on Lifelong Learning, 
členka výkonného výboru

 Scottish Higher Education Funding Council (SHE-

FC), pracovní skupina pro financování celoživotní-
ho vzdělávání

 Higher Education Funding Council for England 
(HEFCE), poradní skupina pro celoživotní vzdě-

lávání

 Higher Education Quality Council (HEQC), výbor 
pro zajištění kvality terciárního vzdělávání

 Higher Education Quality Council (HEQC), výbor 
pro zajištění rovného přístupu k terciárnímu vzdě-

lávání

 National Institute for Adult and Continuing Edu-

cation (NIACE), odbor vysokého školství

 Universities Association for Continuing Education 
(UACE), členka výkonného výboru

 Universities Association for Continuing Education 
(UACE), zástupkyně pro záležitosti Skotska

 Learning Initiatives for Adults in Scottish Edu-

cation (LIAISE), členka vedení skotské pracovní 
skupiny

 Community Education Validation and Endorse-

ment (CeVe) of Scottish Community Education 
Council (SCEC), členství

 Scottish Adult Education Forum of Scottish Com-

munity Education Council (SCEC), členství

 Women Returners’ Network, členka předsednic-

tva

 Children’s Panel Training, členka glasgowské po-

radní skupiny

 Scottish Community Development Centre, členka 
vedení

 Trans-European Exchange Consortium (TEXT) 
Working Party on ECTS, předsedkyně


