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Novelizáciou zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o vysokých školách“) so
zákonom č. 455/2012 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2013 sa zaviedla povinnosť
vysokých škôl mať vypracovaný, zavedený, používaný a funkčný vnútorný systém kvality.
Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho (ďalej len „EF UJS“) vypracovala a
zaviedla vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania na úrovni fakulty vo väzbe na
predpisy univerzity. Prioritným cieľom uvedeného systému je zabezpečovanie,
monitorovanie a rozvíjanie kvality vzdelávania z celkového pohľadu činností fakulty.
Hodnotiaca správa fakulty sa svojou štruktúrou viaže na kritériá, ktoré boli podľa § 82
ods. 7 zákona o vysokých školách vypracované Akreditačnou komisiou a po vyjadrení
orgánov reprezentácie vysokých škôl schválené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky.
Rada pre zabezpečovanie kvality vzdelávania na Ekonomickej fakulte UJS mala
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Predseda:

Ing. Norbert Gyurián, PhD.
Začiatok funkcie: 1.10.2016

Členovia:

PhDr. Imrich Antalík,PhD.
Začiatok funkcie: 11.4.2014
RNDr. Peter Csiba, PhD.
Začiatok funkcie: 1.10.2016
Koniec funkcie: 7.3.2017
Ing. Renáta Machová, PhD.
Začiatok funkcie: 11.4.2014
Koniec funkcie: 14.12.2017
Mgr. Szilárd Sánta, PhD.
Začiatok funkcie: 1.10.2016
Ing. Zoltán Šeben, PhD.
Začiatok funkcie: 11.4.2014
Ing. Andrea Tornóczi Nagy
Začiatok funkcie: 11.4.2014
Ágnes Panyi
Začiatok funkcie: 14.10.2015

KVSK-A1
Základné nástroje na dosiahnutie hlavného cieľa vnútorného systému kvality
Hlavným cieľom EF UJS je obsahové naplnenie poslania fakulty, ktorým je
poskytovanie vysokoškolského vzdelávania, rozvíjanie vedomostí a tvorivosti jedinca
prostredníctvom tvorivého vedeckého bádania v oblasti ekonómie a informatiky, ako aj
ďalších spoločenských a humanitných vied. Fakulta osobitne participuje na vzdelávaní
maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku.
Fakulta podľa prvej časti, článku 1, odseku 3 Príkazu dekana EF UJS č. 1/2014 plní
nasledovné úlohy:
a) poskytovanie, organizovanie, zabezpečovanie vysokoškolského vzdelania v rámci
akreditovaných študijných programov a udeľovanie akademických titulov absolventom v
zmysle zákona,
b) vykonávanie základného a aplikovaného výskumu v oblasti vedy a techniky, využívanie
najnovších poznatkov vedy a techniky pri vzdelávaní študentov a ich zapájanie do tvorivej
vedeckej a odbornej činnosti.
Základným cieľom vnútorného systému kvality je zvyšovanie kvality vzdelávania
prostredníctvom neustáleho skvalitňovania všetkých činností EF UJS. Vnútorný systém
kvality zahŕňa politiku EF UJS a procesy v oblasti zabezpečovania kvality. Politiku kvality
je nutné implementovať do každej oblasti vzdelávacieho procesu a vedeckej činnosti fakulty.
Vedenie fakulty mimoriadnu pozornosť v roku 2017 venovala najmä:
- trvalému uspokojovaniu požiadaviek cieľovej skupiny vzdelávacieho procesu,
- rozvoju infraštruktúry a neustáleho zvyšovania využitia informačných technológií vo
vzdelávacom procese,
- zapojeniu všetkých zamestnancov do procesov zameraných na zvyšovanie kvality,
- neustálemu zlepšovaniu spôsobov implementácie, uplatňovania a monitorovania
zásad fakulty v oblasti zabezpečovania kvality,
- zapojeniu študentov a absolventov do vnútorného systému kvality prostredníctvom
dotazníkových prieskumov.
Zhrnutie
Fakulta spätnú väzbu získava od študentov a od absolventov fakulty. V prípade
zapojenia študentov do procesov v oblasti zabezpečovania kvality je využitý Akademický
informačný systém (ďalej len „AIS), v ktorom je im vytvorená možnosť hodnotenia
vyučovacieho procesu, ako aj činnosti študijného oddelenia fakulty. Študenti mali možnosť
sa zúčastniť v uvedených dotazníkových prieskumoch v každom semestri. Celkovo sa
zúčastnilo na dotazníkovom prieskume hodnotenia vyučovacieho procesu 316 študentov
fakulty v letnom semestri akademického roka 2016/2017 a 296 študentov v zimnom
semestri akademického roka 2017/2018. V roku 2017 bol vytvorený nový dotazník
vzťahujúci sa na prieskum záujmu o doplňujúce pedagogické štúdium. Do uvedeného
prieskumu záujmu sa zapojilo 85 študentov fakulty. Pozornosť je kladená i zapojeniu
absolventov fakulty, ktoré je v súčasnosti zabezpečené na univerzitnej úrovni
prostredníctvom Alumni systému. Uvedený portál je prepojený na AIS, vďaka ktorému je
možné získať informácie o ich uplatnení sa v praxi.

KVSK-A2
Vzťah kvality vzdelávania a úrovne vedeckovýskumnej činnosti
Fakulta si uvedomuje dôležitosť neustáleho skvalitnenia vedeckovýskumnej
činnosti fakulty a implementácie jej najnovších výsledkov vo vzdelávacej činnosti na
fakulte. Vedenie fakulty sa snaží podporovať akademických zamestnancov
vytváraním vhodných podmienok pre vykonávanie kvalitného a uznaného výskumu
nielen na Slovensku, ale aj v medzinárodnom meradle. Prepojenosť vzdelávacieho
a vedeckovýskumného procesu sa realizuje vo viacerých rovinách:
- podporením publikačnej činnosti zamestnancov fakulty,
- organizovaním vedeckých podujatí,
- rozvíjaním spolupráce s podnikateľskými subjektmi,
- podporovaním vedeckej činnosti študentov.
Zhrnutie
Na EF UJS bola v roku 2017 kladená významná pozornosť prepojenosti
vzdelávacieho procesu s výskumnou činnosťou, ktorá priamo nadväzuje na poslanie
fakulty. Jedným z najdôležitejších cieľov fakulty v tejto oblasti bolo vykonávať
základný a aplikovaný výskum a zabezpečovať využívanie najnovších poznatkov
vedy pri vzdelávaní študentov, a taktiež ich zapájať do tvorivej vedeckej a odbornej
činnosti. Snaha bola upriamená vytvoreniu symbiózy rozvoja vzdelávania, vedy a
výskumu na fakulte. Výsledky vedecko-výskumnej činnosti sú považované za
významné kritérium kvality na fakulte. Počet vedeckých výstupov zamestnancov
fakulty indexovaných v databázach WoS a SCOPUS sa neustále zvyšuje. V roku
2017 bolo vydaných 22 indexovaných výstupov. Pozornosť bola venovaná taktiež
organizácii vedeckých podujatí, prednášok, ako aj priamej návšteve spoločností. EF
UJS sa v roku 2017 angažovala pri organizácii Medzinárodnej Vedeckej Konferencie
UJS. V rámci konferencie bola vytvorená sekcia pod názvom "Hodnota, kvalita a
konkurencieschopnosť - výzvy 21. storočia". Organizácia sekcie bola zabezpečená
zamestnancami fakulty. Vedecké podujatia sa taktiež uskutočnili v rámci „Týždňa
vedy a techniky“, počas ktorého mohli študenti vypočuť viacero vedeckých
a odborných prednášok. Vedenie fakulty venovala pozornosť aj rozšíreniu možností
spolupráce s výskumnými a vzdelávacími inštitúciami, ako aj s podnikateľskými
subjektmi. Po rokovaniach boli vytýčené nasledovné ciele:
- zvýšiť spoluprácu s praxou vo forme spoločného organizovania odbornej praxe
študentov fakulty,
- vytvárať nové formy spolupráce, ako napr. rozšíriť študijný plán o nové
predmety. V roku 2017 bol vytvorený predmet „Manažment inovácií“
v spolupráci so spoločnosťou iLex so sídlom v Budapešti.
Pri hodnotení vzťahu kvality vzdelávania a úrovne vedeckovýskumnej činnosti
je potrebné spomenúť Študentskú vedeckú odbornú činnosť. Študenti fakulty sa
v roku 2017 zúčastnili študentskej vedeckej činnosti na úrovni univerzity, na úrovni
univerzít Slovenska aj s vyučovacím jazykom maďarským a taktiež na podujatí
„Vedecká aktivita študentov“ organizovaného Széchenyi István Egyetem v Győri.

Návšteve spoločností bola taktiež venovaná pozornosť. Vedeckosť študentov bola
rozvíjaná v roku 2017 najmä poslucháčmi na doktorandskom stupni štúdia. Fakulte
bolo prvý krát udelené právo uskutočňovania štúdia na treťom stupni štúdia v roku
2016. Už v prvom roku jeho existencie boli zaznamenané vedecké výstupy
doktorandov vo vedeckých databázach WoS a SCOPUS. V roku 2017 mali možnosť
študenti fakulty navštíviť svetoznámu spoločnosť AUDI.
KVSK-A3
Organizačná štruktúra vnútorného systému hodnotenia kvality vzdelávania
Systém zabezpečovania kvality bola zavedená na EF UJS v roku 2014. Systém
bol vypracovaný Radou pre zabezpečenie kvality vzdelávania procesov na EF UJS (ďalej
len „rada“). Rada bola založená v procese vybudovania vnútorného systému kvality, ako
nosný pilier vykonávajúci činnosti súvisiace so zabezpečovaním kvality na fakulte. Rada
je poradným orgánom dekana fakulty a je zložená zo zástupcov organizačných zložiek
fakulty a zástupcu Študentskej samosprávy.
Vyhodnotenie fungovania zabezpečovania kvality vzdelávania na fakulte sa
uskutočňuje na ročnej báze. Výsledky sú prezentované vo „Výročnej správe o kvalite
vzdelávania na EF UJS“.
Zhrnutie
Rada pre kvalitu vzdelávania na fakulte pripravuje, koordinuje, kontroluje a
hodnotí tvorbu, implementáciu a uplatňovanie vnútorného systému hodnotenia a
zabezpečenia kvality vzdelávania na fakulte. Rada pre zabezpečenie kvality
vzdelávania je poradným orgánom dekana v oblasti zabezpečovania kvality
poskytovaného vysokoškolského vzdelávania v súlade s §87a zákona o vysokých
školách. Členmi Rady pre zabezpečenie kvality vzdelávania sú prodekani fakulty,
zástupcovia katedier, zástupcovia administratívnych zložiek fakulty ako aj
zástupcovia Študentskej samosprávy fakulty. Zasadnutie rady sa uskutočnilo dva krát v
roku 2017, a to 21. februára a 21. marca. Vnútorné predpisy, dokumenty a správy
súvisiace s činnosťou Rady pre zabezpečovanie kvality vzdelávania na EF UJS, boli
zverejnené v informačnom systéme AIS a na webovom sídle fakulty. Zápisnice zo
zasadnutí Rady pre zabezpečenie kvality vzdelávania sú prístupné len v informačnom
systéme AIS. Rada pre kvalitu vzdelávania na fakulte v roku 2017 neustále venovala
pozornosť realizácii koncepcie vnútorného systému zabezpečenia kvality vzdelávania
na fakulte.
KVSK-A4
Rozdelenie zodpovednosti súčastí fakulty v oblasti zabezpečovania kvality
Kvalita vzdelávania závisí od vzájomnej komunikácie medzi vysokoškolskými
učiteľmi a študentmi, od kolektívnej integrity a profesionálnosti akademickej

komunity. Rozdelenie zodpovednosti v oblasti zabezpečovania kvality je spresnené v
interných dokumentoch fakulty:
- Procesy zabezpečenia kvality vzdelávania na EF UJS,
- Štatút Rady pre zabezpečenie kvality vzdelávania na EF UJS.
Zhrnutie
Rada pre zabezpečenie kvality vzdelávania na fakulte usmerňuje všetky jej
organizačné zložky v procesoch majúcich vplyv na kvalitu vzdelávania a vedeckých
činností. Zároveň vykonávala priebežný monitoring procesov vzdelávania
prostredníctvom návštev vyučovacieho procesu zameraných na hodnotenie kvality
nielen v rámci vyučovacieho procesu, ale aj v rámci štátnych skúšok. V roku 2017
bola zabezpečená možnosť pre študentov zúčastniť sa na hodnotení činnosti
študijného oddelenia prostredníctvom systému AIS. Do uvedeného hodnotenia sa
zapojilo 237 študentov v letnom semestri akademického roka 2016/2017 a 184
študentov v zimnom semestri akademického roka 2017/2018. Vedenie fakulty
zaviedlo nový spôsob vyjadrenia názoru na činnosť organizačných zložiek fakulty,
a to vytvorením schránky sťažností umiestnenej na 2. poschodí budovy EF UJS.

KVSK-A5
Charakteristika zapojenia študentov do vnútorného systému kvality
Fakulta aj v roku 2017 zabezpečila možnosť zapojenia sa študentov do
vnútorného systému kvality na rôznych úrovniach:
- v samosprávnych orgánoch fakulty (Akademický senát fakulty, Disciplinárna
komisia) majú zastúpenie študenti v súlade so zákonom o vysokých školách,
- zástupcovia Študentskej samosprávy sú členmi poradných orgánov vedenia
fakulty,
- študenti majú možnosť prostredníctvom anonymných dotazníkov zapojiť sa
do hodnotenia o kvalite výučby a učiteľoch.
Študenti plnia významnú úlohu v radoch samosprávnych orgánov fakulty.
Najväčšie zastúpenie majú v Akademickom senáte fakulty. Z 11 členov sú 4 členovia
študenti a zvyšných 7 členov sú vysokoškolský učitelia.
Významné zastúpenie plnia študenti aj v Disciplinárnej komisii fakulty, ktorá
má celkom 6 členov. Polovicu jej členov tvoria študenti. Komisia prehodnocuje
nedodržanie vnútorných predpisov univerzity.
Zástupca študentov je rovnocenným členom Kolégia dekana a rôznych
odborných komisií zriadených na fakulte.
Člen Rady pre zabezpečenie kvality vzdelávania na fakulte je oprávnený
spolupodieľať sa na vykonávaní interných auditov kvality uskutočňovania
hlavných i podporných procesov fakulty.
Vedenie fakulty neustále prehodnocuje zastúpenie študentov v samosprávnych
a poradných orgánoch fakulty. V roku 2017 nebol prijatý žiadny pozmeňujúci návrh
v tejto oblasti.

EF UJS sa v zmysle zákona o vysokých školách v plnej miere vytvára priestor
študentom na zapojenie sa do vnútorného systému kvality, a to prostredníctvom:
- anonymného dotazníka v univerzitnom systéme AIS,
- vytvorením pripomienky a jej vložením do schránky sťažností na EF UJS
nachádzajúcej sa pri Študijnom oddelení fakulty,
- vyplnením elektronického formulára prostredníctvom webovej stránky
Študentskej samosprávy.
Zhrnutie
Fakulta v plnej miere rešpektuje Zákon o vysokých školách pri vytváraní
priestoru študentom na zapojenie sa do vnútorného systému kvality. Študenti v roku
2017 využili možnosť vyjadriť svoj názor najmä cez systém AIS. Uvedená možnosť
je najpreferovanejším spôsobom vyjadrenia názoru študentov. Novou možnosťou
vyjadrenia nespokojnosti bolo vytvorenie možnosti vloženia pripomienok do
schránky sťažností na EF UJS. Pri využití uvedenej možnosti si môže študent zvážiť
svoju anonymitu. S cieľom získania čo najobjektívnejšieho názoru zo strany
študentov sa vedúci katedier, učitelia, vedenie fakulty neustále snaží motivovať
študentov na zapojenie sa do dotazníkového hodnotenia vyučovacieho procesu.
Výsledky študentských dotazníkov boli štatisticky spracované a prerokované v
poradných orgánoch vedenia univerzity.

KVSK-A6
Spôsoby zavádzania, používania, monitorovania a prehodnocovania zásad
vysokej školy v oblasti zabezpečovania kvality
Fakulta vníma systém zabezpečovania kvality vzdelávania ako komplexný
systém, v rámci ktorého sú pravidlá stanovené vo vnútorných predpisoch univerzity a
jej jednotlivých súčastí, vyžadujúci neustály monitoring, kontrolu a skvalitňovanie
procesov. V prípade odhalenia určitých nedostatkov, po dôkladnej analýze daného
stavu príslušné orgány navrhnú zmeny s cieľom eliminovania nežiaducich
negatívnych dopadov.
Zhrnutie
Fakulta pri zabezpečení kvality vzdelávania pokladá za nevyhnutné zabezpečiť
neustály monitoring procesov ovplyvňujúcich kvalitu vzdelávania. Z uvedeného
dôvodu, popri dotazníkového prieskumu, neustále vyhodnocuje aj ďalšie skutočnosti
prostredníctvom systému AIS, ako napr. vývoj počtu študentov podľa ročníkov
v študijných programoch zabezpečených fakultou, predmety s najvyšším počtom
neúspešnosti ich ukončenia a pod. S cieľom zredukovania neúspešnosti študentov na
skúškach sa vedenie rozhodlo zaviesť ďalšie konzultačné hodiny pri predmetoch
s vysokým počtom neúspešnosti ich ukončenia. Do zabezpečovania konzultačných
hodín boli zapojení aj študenti z doktorandského stupňa štúdia fakulty.

KVSK-B1
Tvorba, schvaľovanie, monitorovanie a pravidelné hodnotenie študijných
programov
Pri tvorbe nových študijných programov sa vychádza najmä z dlhodobého
zámeru univerzity, analyzujú sa faktory spoločenskej potreby a uplatnenia
absolventov na trhu práce, požiadaviek na akreditáciu, personálneho, materiálneho a
informačného zabezpečenia nového študijného programu s cieľom garantovať
požadovanú kvalitu.
Prípravou študijného programu je poverený jeho budúci garant, ktorý v súlade
s kritériami Akreditačnej komisie pripraví akreditačný spis pre prerokovanie v
samosprávnych orgánoch fakulty. Podrobná procesná schéma tvorby a schvaľovania
študijných programov, vzhľadom na špecifiká jednotlivých fakúlt univerzity, je
vypracovaná zvlášť na každej fakulte. V prípade EF UJS je procesná schéma tvorby
a schvaľovania študijných programov vypracovaná a uverejnená v článku 7 príkazu
dekana č. 1/2014. Uvedený dokument v sebe zahŕňa podrobný popis „Procesov
zabezpečenia kvality vzdelávania na EF UJS.
Monitorovanie akreditovaných študijných programov vykonáva Vedecká rada
fakulty na svojich rokovaniach. Vedecká rada fakulty má v pôsobnosti podľa
rokovacieho poriadku Vedeckej rady fakulty aj nasledujúce úlohy:
a) prerokúva dlhodobý zámer fakulty vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom
univerzity,
b) hodnotí najmenej raz za rok úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti
vedy,
c) prerokúva návrh študijných programov, ktoré má uskutočňovať fakulta.
Na rokovania Vedeckej rady fakulty o návrhu študijných programov sa
pozývajú aj zástupcovia študentov určených študentskou časťou akademického senátu
fakulty.
Zhrnutie
Na fakulte v roku 2017 bola pozornosť venovaná najmä vytvoreniu nových
spoločných študijných programov. Fakulta vypracovala a následne požiadala
o akreditáciu tri nové spoločné študijné programy:
- „Rozvoj vidieka“ na bakalárskom stupni štúdia v študijnom odbore 3.3.20
Odvetvové ekonomiky a manažment v spolupráci so Szent István Egyetem v
Gödöllő,
- „Obchod a marketing“ na bakalárskom stupni štúdia v študijnom odbore
3.3.16 Ekonomika a manažment podniku v spolupráci s Budapesti Corvinus
Egyetem,
- „Aplikovaná informatika“ na magisterskom stupni štúdia v študijnom odbore
9.2.9 Aplikovaná informatika v spolupráci s Óbudai Egyetem v Budapešti.

Úspešnosť EF UJS bola pri dvoch žiadostiach o nové spoločné študijné
programy na bakalárskom stupni štúdia. V prípade akreditovaných študijných
programov neustále prebieha monitoring ich realizácie. Vedenie sa rozhodlo
prepracovať a následne vydať nové Zásady rigorózneho konania na EF UJS. V roku
2017 boli realizované návštevy vybraných hodín so zámerom hodnotenia kvality, ako
aj v rámci priebehu štátnych skúšok. Vyhodnotené boli aj výsledky dotazníkového
prieskumu študentov. Získané merateľné ukazovatele boli vyhodnotené v rámci
kolégií dekana a zasadnutí katedier na fakultnej úrovni, ako aj v rámci kolégií rektora
na univerzitnej úrovni. Opatrenia vo forme uznesení boli promptne aplikované za
účelom skvalitnenia vzdelávacieho procesu.

KVSK-B2
Kritériá a pravidlá hodnotenia študentov
Hodnotenie študentov je základnou pracovnou povinnosťou vysokoškolského
učiteľa. Z administratívneho hľadiska sú postupy evidencie, kontroly a hodnotenia
študentov (priebežné, záverečné) uvedené v interných predpisoch UJS, kritériá a
pravidlá hodnotenia študentov obsahuje Študijný poriadok UJS, ktorým sa aj
zamestnanci fakulty riadia pri hodnotení študentov a elektronicky v AIS-e.
Podmienky ukončenia predmetu, kritériá hodnotenia a absolvovania predmetu sú
obsahom informačného listu a povinnej dokumentácie k predmetu. Hodnotenie
študentov sa uskutočňuje tak, aby umožňovalo merať dosiahnuté výsledky
vzdelávania podľa špecifík predmetu a študijného programu. Kontrolu správnosti a
postupov hodnotenia študentov uskutočňuje vyučujúci gestorujúci predmet, vedúci
katedry, prodekan pre pedagogickú činnosť, z administratívneho hľadiska študijné
oddelenie fakulty. Vedenie fakulty sa zaväzuje zabezpečiť v rámci systému kvality
vzdelávania spravodlivé a čo najobjektívnejšie meranie a hodnotenie dosiahnutých
výsledkov vzdelávania vzhľadom na očakávané vedomosti, zručnosti a kompetencie
študenta podľa profilu absolventa, študijného programu a predmetov. Na začiatku
skúškového obdobia sa v AIS-e kontroluje počet vypísaných termínov na skúšku a
zároveň, či sa termíny skúšok z povinných predmetov neprekrývajú.
V záujme efektivity hodnotenia dosiahnutých výsledkov vzdelávania sa
využívajú rôzne metódy vyučovania. Ich prostredníctvom sa vysokoškolskí učitelia
snažia dosiahnuť vyučovacie ciele a očakávané vzdelávacie i výkonové štandardy.
Metódy výučby sa aplikujú v predmete podľa obsahového štandardu a očakávaných
výsledkov vzdelávania s dôrazom na aktivizujúce metódy. Pre každý predmet je
potrebné vypracovať kritériá hodnotenia dosiahnutých výsledkov vzdelávania a
zverejniť ich študentom.
Zhrnutie
Kritériá a pravidlá kontroly hodnotenia študentov EF UJS sú uskutočňované
podľa vnútorných predpisov univerzity a fakulty. V zmysle Študijného poriadku UJS,
úlohou vyučujúcich je podanie podrobných informácií o podmienkach úspešného

hodnotenia predmetu. Podmienky absolvovania sú uvedené v informačných listoch,
ktoré sú dostupné študentom v rámci AIS. Výsledky priebežných a aj záverečných
hodnotení sú vždy transparentne uvedené v systéme AIS, čo umožňuje sledovanie
výsledkov absolvovania jednotlivých predmetov. Termíny hodnotenia vypisujú
skúšajúci vyučujúci podľa vnútorných predpisov univerzity najneskôr v rámci
posledného týždňa semestra v systéme AIS. Vedenie fakulty kladie obzvlášť
pozornosť kontrole dostatočného množstva vypísaných termínov ako aj odstráneniu
neprekrývania skúškových termínov v rámci povinných predmetov. Kontrola
termínov skúšok bola realizovaná v roku 2017 vedúcimi katedier, asistentmi
študijného oddelenia a taktiež členmi Študentskej samosprávy.

Kritérium KVSK-B3
Zabezpečovanie kvality vysokoškolských učiteľov
Odborno-predmetové a vedecké kompetencie získava vysokoškolský učiteľ
absolvovaním štúdia na druhom alebo treťom stupni vysokoškolského vzdelávania v
príslušnom odbore. Ostatné kompetencie (komunikačné, diagnostické, plánovacie a
organizačné, poradenské, sebareflexívne) sú súčasťou jeho pedagogickej spôsobilosti.
V rámci plnenia uvedeného cieľa zabezpečuje EF UJS korektné a dôsledné
uplatňovanie kritérií prijímania v jednotlivých kategóriách vysokoškolských
učiteľov, v súlade s Pracovným poriadkom UJS a Štatútom UJS vyžaduje od
vysokoškolských učiteľov plnenie osobitných kvalifikačných a ďalších požiadaviek
na vykonávanie ich pracovnej činnosti, vyhodnocuje ich vo výberových konaniach.
EF UJS sa pri výbere vysokoškolských učiteľov riadi zákonom a vnútorným
predpisom Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest
vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií
profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na UJS. Fakulta a jej
organizačné jednotky zabezpečujúce realizáciu študijných programov dbajú o
odborný a kvalifikačný rast učiteľov a vedeckých pracovníkov v súlade s
požiadavkami zákona, Vedeckej rady univerzity a Vedeckej rady fakulty.
Vedecká rada fakulty raz ročne monitoruje kvalifikačnú štruktúru učiteľov a
výskumných pracovníkov fakulty a v rámci jej pôsobnosti prerokúva a predkladá
vedeckej rade UJS:
a) všeobecné kritériá na obsadzovanie miest profesorov a docentov na EF,
b) konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie miest profesorov
na EF UJS,
c) návrhy dekana na obsadenie miest hosťujúcich profesorov.
Zhrnutie
Výsledky hodnotenia pedagogických pracovníkov študentmi sú prístupné
v systéme AIS, do ktorých majú možnosť nahliadnuť dotyční vyučujúci, vedúci
katedier a prodekan pre študijné záležitosti. Pravidelne sa hodnotí aj vedecký výkon
vysokoškolských učiteľov. V roku 2017 sa to uskutočnilo dva krát. Vedenie fakulty v
rámci svojich možností a zdrojov motivovala vysokoškolských učiteľov ku

komplexnému rozvíjaniu ich kompetencií, ako aj zvyšovaniu ich kvalifikačného rastu
a odborného potenciálu. Vyučujúci, popri ich hodnotení prostredníctvom systému
AIS, boli hodnotení aj prostredníctvom návštev vyučovacieho procesu so zámerom
hodnotenia kvality výučby. V letnom semestri akademického roka 2016/2017 boli
návštevy uskutočnené prof. Dr. Imrichom Okenkom, PhD. a v zimnom semestri
akademického roka 2017/2018 boli návštevy uskutočnené Dr. habil. Ing. Renátou
Machovou, PhD. Zo všetkých návštev bol vyhotovený záznam. Možno konštatovať,
že vyučujúci realizovali výučbu vo všetkých prípadoch na požadovanej odbornej
úrovni, podnecovali myslenie a konštruktívnosť študentov v riešení úloh, využívali
názornosť pri vysvetľovaní nového učiva a snažili sa pozitívne ovplyvniť študentov a
motivovať ich pri zavedení nových pojmov a ich spoznávaní. Vyučujúci pri
komunikácii so študentmi boli otvorení na otázky a reagovali na všetky nejasnosti
vhodným spôsobom. Po odbornej aj didaktickej stránke boli pripravení a možno
konštatovať, že ciele vyučovania boli splnené.
KVSK-B4
Zabezpečovanie materiálnych, technických a informačných zdrojov na podporu
vzdelávania študentov zodpovedajúcich potrebám študijných programov
Hlavným cieľom v tejto oblasti je vytvárať a udržiavať dostatočné materiálne,
informačné a technické zdroje na štúdium a podporu študentov a informačné zdroje
pre efektívne riadenie programov výučby. Študijné zdroje majú okrem funkcie
prostriedku výučby pridanú hodnotu, keď ich efektívne využívanie pôsobí aj na
tvorbu vhodnej sociálnej klímy výučby uspokojovaním potrieb študentov
prostredníctvom zmysluplnosti ich činností a obsahu učiva, rešpektovania autonómie
študenta a podporovaním atmosféry spolupráce s vyučujúcim a ostatnými študentmi
navzájom. Pri zabezpečovaní zdrojov potrebných pre prevádzkovanie kvalitnej
vzdelávacej činnosti vedenie fakulty spolupracuje s ďalšími zložkami Univerzity J.
Selyeho, ktorými sú:
a) Rektor a úseky riadené priamo rektorom UJS,
b) Kvestor a úseky riadené kvestorom UJS,
c) Centrum informačných služieb UJS (CIS UJS),
d) Univerzitná knižnica UJS,
e) Študentské domovy UJS.
Zhrnutie
Fakulta zabezpečuje v spolupráci s Univerzitnou knižnicou UJS literatúru a
učebný materiál potrebný k vzdelávacím procesom. Učiteľom, vedeckým
zamestnancom fakulty a študentom fakulty je dostupná odborná literatúra, ktorá
figuruje v informačných listoch predmetov akreditovaných študijných materiálov. Pri
zabezpečovaní k vzdelávacím procesom potrebnej IKT technológie zamestnanci EF
UJS spolupracujú s CIS UJS podľa potreby priamou alebo nepriamou formou (cez
nadriadeného). Pri zabezpečovaní IKT technológie fakulta v súvislosti so
vzdelávacím procesom používa elektronické formuláre CIS UJS. Fakulta pri

zabezpečovaní prostredia spolupracuje so Študentským domovom UJS najmä so
zámerom skvalitnenia ubytovacích služieb a zabezpečenia podmienok pre nerušené
plnenie študijných povinností študentov fakulty a podľa potreby vedúci zamestnanci
fakulty koordinujú požiadavky študentov v súvislosti s ubytovaním s vedením
Študentského domova UJS.

KVSK-B5
Zber, analýza a používanie informácií potrebných na efektívne riadenie
uskutočňovania študijných programov
Zhromažďovanie a zverejňovanie informácií o EF UJS je predpokladom
efektívneho riadenia študijných programov. Cieľom EF UJS je vytvárať a pravidelne
aktualizovať systém zverejňovania transparentných informácií o procesoch
zabezpečovania vzdelávania v akreditovaných študijných programoch na EF UJS.
Zverejnené informácie môžu využívať interní (zamestnanci, študenti), ale aj externí
(uchádzači o štúdium, zamestnávatelia, stredné školy, verejnosť) používatelia.
Informácie sú podľa zamerania sprístupňované na internete, štruktúra webovej
stránky fakulty je upravená podľa potenciálnych užívateľov - uchádzač o štúdium,
poslucháč, absolvent, zamestnanec, ostatná verejnosť v slovenskom a maďarskom
jazyku. Informácie obsiahnuté v akreditačnom spise študijného programu, interné
predpisy, informačné listy predmetov, analytické a hodnotiace správy, analýzy
dotazníkového prieskumu a spokojnosti študentov, sprievodca štúdiom, metodické
pokyny sa sprístupňujú interným a externým používateľom. Vedenie EF UJS
pravidelne sleduje, analyzuje a eliminuje problémy vznikajúce pri uskutočňovaní
študijných programov fakulty.
Zhrnutie
Vedenie fakulty venuje maximálne úsilie monitoringu, analýze a eliminácii
problémov vznikajúcich pri uskutočňovaní študijných programov. Relevantné a včas
získané informácie ohľadne realizovaných študijných programov sú nevyhnutné
k efektívnemu riadeniu ich uskutočňovania. Informácie pre uvedené účely boli
získané zo systému AIS, a to najmä prostredníctvom modulu „Štatistické prehľady štúdium, výučba, hodnotenia, výkony“, resp. „Prehľad študentov, individuálny prístup
na osobné údaje, administráciu štúdia. Hodnotenie uvedeným spôsobom získaných
informácií bolo uskutočnené vedením fakulty priebežne v roku 2017.

KVSK-B6
Pravidelné zverejňovanie aktuálnych, objektívnych, kvantitatívnych a
kvalitatívnych informácií o študijných programoch a ich absolventoch

Cieľom EF UJS je zabezpečenie pravidelného publikovania informácií
zahŕňajúcich názory a profesionálnu dráhu absolventov, ako aj ich uplatnenia sa v
praxi. Významnou súčasťou posudzovania kvality vzdelávania na EF UJS je
monitorovanie a vyhodnocovanie úspešnosti absolventov na pracovnom trhu. Na
jednej strane takáto sebareflexia inštitúcie môže pomôcť overiť si zmysel svojej
existencie, na strane druhej môže prispieť k pružnejšiemu prispôsobeniu sa potrebám
trhu práci, či zvážiť metódy získavania kompetencií študentov podľa študijného
odboru. V súčasnosti sa na UJS zaviedol systém monitorovania uplatňovania
absolventov na trhu práce, avšak doterajšie informácie o absolventoch sú len
čiastkové, bez súvislostí s hodnotením štúdia a s časovým odstupom. Vzhľadom k
tomu, že komunikácia s absolventmi sa realizuje na báze dobrovoľnosti, cieľom je
vytvoriť atraktívny systém komunikácie, zintenzívniť spoluprácu s absolventmi, napr.
aj využitím sociálnych sietí.
Zhrnutie
Fakulta venuje významnú pozornosť zabezpečeniu aktuálnosti a objektívnosti
ňou zverejnených informácií o študijných programoch a absolventoch vo výročných
správach, v systéme AIS a na webovom sídle fakulty. Informácie o študijných
programoch na webovom sídle a ich aktualizácia sú získané priamo a automaticky zo
systému AIS. Vedenie fakulty venovala obzvlášť pozornosť zverejňovaniu informácií
pre uchádzačov o štúdium. Webová stránka fakulty je prepojená s www.portalvs.sk.
Uvedená skutočnosť zabezpečuje priame získanie informácií pre uchádzačov.
Vychádzajúc z uvedeného je možné konštatovať, že fakultou zverejnené informácie
v roku 2017 boli vždy aktuálne a spoľahlivé. Informácie o absolventoch sú získané
prostredníctvom dotazníka, ktorého vyplňovanie absolventmi fakulty sa uskutoční na
báze dobrovoľnosti. Dotazník je zameraný najmä na ich uplatnenie sa na trhu práce.
Získané informácie sú následne interpretované vzhľadom na ich výsledky
dosiahnutých počas štúdia na fakulte.
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