
 

 

 

 

 

Smernica dekanky Fakulty zdravotníctva  KU v Ružomberku  

č. 2/2015 

O pravidlách zabezpečenia kvality  

poskytovaného vysokoškolského vzdelávania 

 

Článok 1 

Všeobecné ustanovenia 

Táto smernica upravuje pravidlá zabezpečenia kvality poskytovaného vysokoškolského 

vzdelávania na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej len FZ KU), 

ktoré sú v súlade so Smernicou rektora č. 1/2013 o overovaní funkčnosti vnútorného systému 

zabezpečovania kvality na Katolíckej univerzite v Ružomberku a dodržiavajú postupy 

Katolíckej univerzity v Ružomberkov oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania. 

1) Hlavným cieľom vnútorného systému kvality FZ KU je podpora a zvyšovanie kvality 

pri činnostiach, ktoré zabezpečuje a to najmä v oblasti poskytovaného vysokoškolského 

vzdelávania a rozvoja vlastnej vedecko-výskumnej činnosti. 

2) Postupy FZ KU v oblasti zabezpečovania kvality: 

a) tvorba, schvaľovanie, monitorovanie a pravidelné hodnotenie študijných programov, 

b) kritériá a pravidlá hodnotenia študentov, 

c) zabezpečovanie kvality vysokoškolských učiteľov, 

d) zabezpečovanie materiálnych, technických a informačných zdrojov na podporu 

vzdelávania študentov zodpovedajúcich potrebám študijných programov, 

e) zber, analýza a používanie informácií potrebných na efektívne riadenie 

uskutočňovania študijných programov, 

f) pravidelné zverejňovanie aktuálnych, objektívnych, kvantitatívnych a kvalitatívnych 

informácií o študijných programoch a ich absolventoch. 

 

Článok 2 

Postupy Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v oblasti 

zabezpečovania kvality 

Postupy v oblasti zabezpečenia kvality sa uplatňujú  v nasledovných oblastiach: 
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a) Tvorba, schvaľovanie, monitorovanie a pravidelné hodnotenie študijných programov: 

1.  FZ KU poskytuje vysokoškolské vzdelávanie len v akreditovaných študijných programoch, 

2. študijné programy, ktoré poskytuje FZ KU, obsahujú informácie vyžadované zákonom o 

vysokých školách a sú v súlade s realizáciu dlhodobého zámeru FZ KU, 

3. študijné programy spĺňajú kritériá, stanovené v „Kritériách akreditácie študijných 

programov vysokoškolského vzdelávania“, schválených Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky, dňa 5. apríla 2013 a „Kritériách Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky používané pri vydávaní stanoviska k akreditácii“ 

(schválené v gremiálnej porade ministerky zdravotníctva uznesenie č.3/GP zo dňa 

22.1.2013), 

4. návrh na akreditáciu študijného programu prerokuje a schvaľuje kolégium dekana, 

5. konečné znenie navrhovaného študijného programu schvaľuje vedecká rada fakulty, 

6. dekan fakulty koordinuje pravidelné monitorovanie a hodnotenie akreditovaných 

študijných programov, do ktorého sú zapojení všetci členovia akademickej obce, 

7. vedecká rady fakulty pravidelne hodnotí kvalitu vo vzdelávacej činnosti jednotlivých 

uskutočňovaných študijných programov z hľadiska cieľov a očakávaných výstupov 

vzdelávania; po hodnotení môže vedecká rada fakulty navrhnúť dekanovi prijatie opatrení, 

8. podklady k hodnoteniu podľa predchádzajúceho odseku vypracúvajú prodekani, prerokúva 

ich kolégium dekana a akademický senát fakulty; tieto podklady obsahujú aj odporúčania 

opatrení, ktoré je vhodné realizovať v nasledujúcom období, vrátane odporúčania zmeny 

štruktúry ponúkaných predmetov, obsahovú zmenu predmetov, personálne zmeny, 

prípadne odporúčanie zrušiť študijný program, 

9. aktuálne a objektívne informácie o študijných programoch, o úrovni ich poskytovania a o 

úrovni ich absolventov sa zverejňujú na webovom sídle fakulty. 

 

b) Kritériá a pravidlá hodnotenia študentov: 

1. výber uchádzačov o štúdium na FZ KU sa realizuje prostredníctvom prijímacieho konania, 

2. hodnotenie študijných výsledkov študenta (hodnotenie študentov) sa uskutočňuje v súlade 

so všeobecne záväznými právnymi predpismi a so Študijným poriadkom FZ KU a 

hodnotením študijných výsledkov počas výučbovej časti semestra a skúškou počas 

skúškového obdobia semestra, 

2. podiel jednotlivých spôsobov hodnotenia predmetov študijného programu určujú 

informačné listy, ktoré stanovujú, akým spôsobom bude študent z predmetu hodnotený, 



3. absolvovanie predmetu sa hodnotí známkou na základe celkovej percentuálnej úspešnosti 

študenta vo všetkých formách hodnotenia študijných výsledkov v rámci predmetu podľa 

klasifikačnej stupnice A – FX, 

4. úroveň vedomostí študentov sa vyhodnocuje v súlade so Študijným poriadkom FZ KU v 

priebehu a po absolvovaní jednotlivých vzdelávacích činností profilových predmetov 

jednotlivých študijných programov, 

5. úroveň vedomostí študentov v konkrétnom predmete sa vyhodnocuje jedenkrát za 

akademický rok, 

6. hodnotenie študentov za jednotlivé predmety po ukončení každého skúškového obdobia sa  

archivuje. 

 

c) Zabezpečovanie kvality vysokoškolských učiteľov: 

1. kvalita vysokoškolských učiteľov FZ KU sa hodnotí už pri výberovom konaní na pracovné 

miesto vysokoškolského učiteľa, ktorým sa overujú schopnosti a odborné vedomosti 

uchádzača; za vypísanie výberového konania a realizáciu jeho výsledkov je zodpovedný 

dekan fakulty, pričom výberové konanie sa uskutočňuje v súlade s vnútornými predpismi  

FZ KU a Katolíckej univerzity, 

2. základom pre hodnotenie kvality vysokoškolských učiteľov je pravidelné uskutočňovanie 

evaluácie predmetu, t.j. vedúci katedry pravidelne kontroluje úroveň poskytovania 

vzdelávania v rámci predmetov, ktoré daná katedra zabezpečuje, 

3. evaluácia predmetov vyučujúcich je realizovaná aj formou anketového hodnotenia 

študentmi (hodnotenie kvality výučby zo strany študentov a zisťovanie spokojnosti 

študentov), ktorá sa uskutočňuje počas posledných dvoch týždňov prednáškového obdobia 

každého semestra,  

4. evaluácia predmetu podľa predchádzajúceho odseku je sprístupnená pomocou 

informačného systému všetkým študentom  FZ KU pre všetky predmety, ktoré si zapísali 

na daný akademický rok v rámci príslušného študijného programu, 

5. evaluácia predmetu umožňuje študentom vyjadriť sa pri každom predmete aj k celkovej 

úrovni uskutočňovaného študijného programu, 

6. zber údajov uskutočňuje vedúci katedry v oboch semestroch, získané údaje predkladá 

príslušnému prodekanovi, 

7. vyhodnotenie výsledkov evaluácie zaraďuje dekan na rokovanie kolégia dekana po 

skončení hodnoteného akademického roka, pričom navrhne prijať nevyhnutné opatrenia na 

odstránenie nedostatkov, 



8. k návrhom opatrení na odstránenie nedostatkov patrí predovšetkým inovácia študijných 

programov a jednotlivých predmetov v kontexte spätnej väzby od študentov, učiteľov, 

zamestnávateľov i externých hodnotiteľov kvality vzdelávania, ďalej motivácia učiteľov 

oceňovaním tých, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky, podpora účasti zahraničných 

odborníkov na výučbe a pod. 

 

d)    Zabezpečovanie materiálnych, technických a informačných zdrojov na podporu 

vzdelávania: 

1. FZ KU trvale zabezpečuje študentom prístup k materiálnym, technickým a informačným 

zdrojom na podporu ich vzdelávania, 

2. prístup k príslušným zdrojom, ktoré zodpovedajú potrebám študijných programov, 

zabezpečuje FZ KU prostredníctvom služieb univerzitnej knižnice, ktorá poskytuje aj 

elektronický prístup k informačným systémom a do databáz odborných periodík, 

3. FZ KU dbá na to, aby materiálne, technické a informačné zdroje pokrývali najmä mieru 

študijného postupu a úspešnosti študentov, profily a zamestnanosť absolventov, spokojnosť 

študentov so študijnými programami a efektivitu vysokoškolských učiteľov, 

4. garanti študijných programov a vyučujúci jednotlivých predmetov zodpovedajú za 

aktualizáciu povinnej a odporúčanej literatúry v rámci predmetov študijného programu, 

ktorá je k dispozícii študentom v knižničnom fonde univerzitnej  knižnice. 

 

e) Zber, analýza a používanie informácií potrebných na efektívne riadenie uskutočňovania 

študijných programov: 

1. FZ KU má existujúce a v mnohých ohľadoch aj plne vyhovujúce informačné systémy na 

zhromažďovanie, analýzu a používanie príslušných informácií pre efektívne riadenie 

študijných programov a ďalších aktivít, 

2. v oblasti sledovania miery študijného postupu a úspešnosti študentov všetky katedry FZ 

KU využívajú Akademický informačný systém (ABAKUS), ktorý je aj nástrojom pre 

komunikáciu so študentmi, 

3. v oblasti informačných systémov, zameraných na sledovanie kvality učiteľov, fakulta 

využíva ja aj iné informačné zdroje, napríklad systém na sledovanie publikačnej činnosti 

učiteľov, 

4. univerzitný knižničný systém a systém online-katalóg sa využíva aj na prehľad o 

publikovaných a dostupných učebných zdrojoch pre učiteľov a študentov FZ KU, 

5. fakulta využíva ako zdroje pre vzdelávanie študentov z elektronických systémov aj 

licencované databázy a online-databázy periodík. 



 

f)   Pravidelné zverejňovanie aktuálnych, objektívnych, kvantitatívnych a kvalitatívnych 

      informácií o študijných programoch: 

1. na webovom sídle fakulty sú zverejňované aktuálne informácie o možnostiach a organizácii 

štúdia na FZ KU, 

2. na web sídle fakulty sú zverejňované aktuálne informácie o ponúkaných študijných 

programoch, 

3. v rámci FZ KU a jednotlivých katedier existujú aj ďalšie mechanizmy pre pravidelné 

zverejňovanie aktuálnych, nestranných a objektívnych informácií (kvantitatívnych i 

kvalitatívnych) o ďalších vzdelávacích príležitostiach a aktivitách, 

4. fakulta pravidelne zverejňuje podmienky a výsledky prijímacích konaní, ponuky 

vzdelávania pre rôzne cieľové skupiny, počty a úspešnosť absolventov, zdroje a podmienky 

pre vzdelávanie, 

5. FZ KU organizuje „Deň otvorených dverí“,  distribuuje printové propagačné materiály, 

printové informačné materiály o študijných programoch, informačné tabule a inzercie v 

masmédiách, 

6. informácie o očakávaných výsledkoch vzdelávania obsahujú akreditačné spisy študijných 

programov, dlhodobý zámer FZ KU, informačné listy predmetov, správy o vzdelávacej 

činnosti a správy o vedecko-výskumnej činnosti, 

7. k verejne dostupným informáciám patrí aj Štatút FZ KU a Študijný poriadok FZ KU a 

ostatné vnútorné predpisy FZ KU ktoré sú zverejnené na webovom sídle fakulty, 

8. FZ KU zverejňuje informácie o študentoch a ich aktivitách vo výročných správach, 

9. v rámci univerzity má fakulta zastúpenie aj na sociálnej sieti  Facebook. 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenie 

Smernica nadobúda platnosť a účinnosť schválením v akademickom senáte FZ KU dňa 

31.marca 2015 uznesením č. 55/2015 

 

V  Ružomberku  dňa 31.marca 2015. 

 

doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH  doc. MUDr. Anna Lesňáková,  PhD. 
 predseda AS FZ KU         dekanka FZ KU  


