
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smernica dekana Pedagogickej fakulty KU č. 1/2021 

o hodnotení vlastnej činnosti študentmi a absolventmi 

 

V súlade s § 87a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách (ďalej len „zákon o VŠ“) 

v platnom znení a v súlade s politikou kvality Katolíckej univerzity v Ružomberku vydávam 

túto smernicu na zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania: 

 

Čl. 1 

Ciele 

 

1) Naplniť právo študenta „aspoň raz ročne mať možnosť formou anonymného dotazníka 

vyjadriť sa o kvalite výučby a učiteľoch“ (§70, ods. 1, písm. h) zákona o VŠ). 

2) Získať podklady pre spätnú väzbu na základe ktorej bude študijný program v súlade so 

štandardami pre študijný program a aby bol v súlade s potrebami študentov, 

zamestnávateľov a ďalších zainteresovaných strán.  

3) Získať podklady pre vyhodnocovanie efektívnosti vnútorného systému kvality. 

4) Zvyšovať kvalitu výučby prostredníctvom jej pravidelného sledovania 

a vyhodnocovania. 

5) Získať spätnú väzbu od absolventov vysokoškolského štúdia v oblasti hodnotenia 

študijných programov. 

 

Čl. 2 

Hodnotenie kvality výučby zo strany študentov 

 

1) Študent má právo aspoň raz ročne formou anonymného dotazníka vyjadriť sa o kvalite 

výučby a o učiteľoch.  

2) Hodnotenie sa uskutoční v prednáškovom období zimného a/alebo letného semestra 

elektronickou formou vyplnením anonymného dotazníka (príloha č. 1), alebo vyplnením 

dotazníka v papierovej podobe. Garanciu anonymity zabezpečuje UIKT KU.  
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3) Dotazníky študentov prvého a druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania 

vyhodnocuje prodekan pre výchovu a vzdelávanie. Dotazníky študentov tretieho stupňa 

vysokoškolského vzdelávania vyhodnocuje prodekan pre vedu a umenie. Za prípravu, 

spustenie a realizáciu prieskumu je zodpovedný príslušný prodekan. Taktiež je 

zodpovedný za archiváciu získaných údajov. 

4) Príslušný prodekan na základe získaných údajov vypracuje súhrnnú správu 

o výsledkoch hodnotenia v oboch semestroch. Správa o výsledkoch bude prerokovaná 

vo vedení fakulty a na základe zistení budú navrhnuté opatrenia dekanovi fakulty na 

ďalšie zlepšovanie vzdelávania. Správa o hodnotení sa vyhotovuje raz ročne a slúži ako 

podklad pre komplexnú akreditáciu činnosti vysokej školy, ako aj nástroj pre 

komunikáciu študentov a pedagógov a zvyšovanie kvality výučby. Príslušný prodekan 

je zodpovedný za zverejnenie opatrení a monitorovanie dopadov. 

5) Každý vyučujúci má právo oboznámiť sa s výsledkami hodnotenia svojho predmetu po 

skončení skúškového obdobia príslušného semestra. Vedúci katedry má právo 

oboznámiť sa aj s výsledkami hodnotenia členov príslušnej katedry, ktoré mu na 

požiadanie odovzdá príslušný prodekan.  

 

 

Čl. 3 

Zisťovanie spokojnosti študentov 

 

1) Fakulta zisťuje raz ročne formou anonymného dotazníka spokojnosť študentov so 

štúdiom (celková kvalita vyučovacieho procesu, náročnosť, rozvrh hodín, konzultačné 

hodiny, dostupnosť študijnej literatúry, informačné listy predmetov, technické 

vybavenie učební a pod.) a spokojnosť so službami pre študentov (činnosť študijného 

oddelenia, knižničné služby, stravovanie, ubytovanie, činnosť UPC, činnosť 

Poradenského centra KU, webová stránka fakulty a pod.). 

2) Hodnotenie sa uskutoční počas letného semestra elektronickou formou vyplnením 

anonymného dotazníka (príloha č. 2) v akademickom informačnom systéme ABAKUS. 

Garanciu anonymity zabezpečuje UIKT KU.   

3) Dotazníky študentov prvého a druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania 

vyhodnocujú členovia študentskej časti Akademického senátu fakulty. Za prípravu, 

spustenie a realizáciu prieskumu je zodpovedný príslušný prodekan. Taktiež je 

zodpovedný za archiváciu získaných údajov. 

4) Príslušný prodekan na základe získaných údajov vypracuje súhrnnú správu 

o výsledkoch spokojnosti študentov. Správa o výsledkoch bude prerokovaná vo vedení 

fakulty a na základe zistení budú navrhnuté opatrenia dekanovi fakulty. Príslušný 

prodekan je zodpovedný za zverejnenie výsledkov a monitorovanie dopadov. 

 

Čl. 4 

Zisťovanie spokojnosti absolventov 

 

1) Fakulta zisťuje minimálne raz za dva roky formou anonymného dotazníka spokojnosť 

absolventov so štúdiom a ich uplatnenie na trhu práce. 

 



2) Hodnotenie sa uskutoční elektronickou formou vyplnením anonymného elektronického 

dotazníka (príloha č. 3). Garanciu anonymity zabezpečuje UIKT KU.  

 

3) Dotazníky absolventov vyhodnocuje prodekan pre výchovu a vzdelávanie. Taktiež je 

zodpovedný za prípravu, spustenie, realizáciu prieskumu a za archiváciu získaných 

údajov. 

 

4) Prodekan pre výchovu a vzdelávanie na základe získaných údajov vypracuje súhrnnú 

správu o výsledkoch spokojnosti absolventov. Správa o výsledkoch bude prerokovaná 

vo vedení fakulty a na základe zistení budú navrhnuté opatrenia dekanovi fakulty na 

ďalšie zlepšovanie vzdelávania. Príslušný prodekan je zodpovedný za zverejnenie 

výsledkov a monitorovanie dopadov. 

 

 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenie 

 

Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňa 15.01.2021. 

 

 

 

V Ružomberku dňa 15.01.2021 

 

 

 

 

 

PaedDr. Peter Krška, PhD. 

     dekan PF KU v Ružomberku 

 


