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KOMÁRNO 2019

Východiská systému zabezpečovania kvality vzdelávania na Ekonomickej fakulte
Univerzity J. Selyeho
Predložená správa vychádza z kritérií vnútorného systému zabezpečovania kvality
vysokoškolského vzdelávania. Návrh kritérií bol podľa § 82 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“) vypracovaný Akreditačnou komisiou. Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo kritériá po vyjadrení orgánov reprezentácie
vysokých škôl.
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.
Rada pre zabezpečovanie kvality vzdelávania Ekonomickej fakulty UJS (ďalej len
„RZKV EF UJS“) v roku 2018 pracovala v zložení:
Predseda:
Ing. Norbert Gyurián, PhD.
Členovia:
PhDr. Imrich Antalík, PhD.
Mgr. Szilárd Sánta, PhD.
Ing. Zoltán Šeben, PhD.
Ing. Andrea Tornóczi Nagy
Bc. Ágnes Panyi od 14.10.2015 do 12.03.2018
Noémi Fóthy od 13.03.2018
RZKV EF UJS zasadala dňa: 13.03.2018
Hlavným bodom zasadnutia bolo prerokovanie a schválenie Výročnej správy o kvalite
vzdelávania na Ekonomickej fakulte Univerzity J. Selyeho za rok 2017.
Uznesenie 13/03/2018-1
Rada pre zabezpečenie kvality vzdelávania Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho
schvaľuje Výročnú správu o kvalite vzdelávania na Ekonomickej fakulte Univerzity J.
Selyeho za rok 2017.

KVSK-A1
Základné nástroje na dosiahnutie hlavného cieľa vnútorného systému kvality
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. Vedenie fakulty
mimoriadnu pozornosť v roku 2018 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.
Tabuľka 1: Počet študentov, ktorí sa zúčastnili vypĺňania anonymných dotazníkov
Akademický rok

Semester

EF

2018/2019

Zimný
Letný
Zimný
Letný
Zimný
Letný
Zimný
Letný
Zimný

22,39%
21,54%
41,40%
43,77%
54,99%
45,93%
64,47%
54,09%
62,95%

2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015

V tabuľke 1 sa uvádzajú počty študentov v % z celkového počtu študentov EF UJS k
31.10. príslušného akademického roka, ktorí sa zúčastnili vypĺňania anonymných dotazníkov.
Zhrnutie
V nadväznosti na vnútorné predpisy Univerzity J. Selyeho Ekonomická fakulta
Univerzity J. Selyeho vypracovala a zaviedla vnútorný systém zabezpečovania kvality
vzdelávania v roku 2014, ktorého prioritným cieľom je zabezpečovanie, monitorovanie a
rozvíjanie kvality vzdelávania z celkového pohľadu činností fakulty.
Fakulta, na zapojenie študentov do procesov v oblasti zabezpečovania kvality
využívala Akademický informačný systém, v ktorom im bola vytvorená možnosť
hodnotenia vyučovacieho procesu a činnosti študijného oddelenia fakulty. Celkovo sa
zúčastnilo na dotazníkovom prieskume hodnotenia vyučovacieho procesu 154 študentov

v letnom semestri akademického roka 2017/2018 a 180 študentov v zimnom semestri
akademického roka 2018/2019.
Pozornosť bola kladená i absolventom fakulty. Ich zapojenie bolo 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.
V oblasti vedy, vývoja a výskumu EF UJS sa preukazuje neustály rastúci trend
ukazovateľov hlavne v oblasti publikačnej činnosti od roku 2008. V tabuľke 2 sú
uvedené počty publikácií podľa kategórií za rok 2018 a v tabuľke 3 sú znázornené
výskumné projekty fakulty v roku 2018.
Tabuľka 2: Publikačná činnosť EF UJS za rok 2018 (k 22.2.2019)

Kategória /
fakulta

AAA,
AAB,
ABA,
ABB

ACA,
ACB,
BAA,
BAB,
BCB,
BCI,
EAI,
CAA,
CAB,
EAJ

FAI

ADC,
BDC

EF

3

2

4

5

ADD,
BDD

ADM,
ADN,
AEM,
AEN

Ostatné

Spolu

0

26

122

162

UJS každoročne vyhodnocuje výstupy vedeckej činnosti vysokoškolských
učiteľov a zaviedla výkonový model na ich odmeňovanie, v ktorom sa prihliada na
kvalitu vykázaných výstupov (kategória publikácie podľa EPC, objem získaných
finančných prostriedkov na granty). Popri finančnom odmeňovaní rektor UJS oceňuje

autorov najlepších publikácií podľa oblastí výskumu zvyčajne na významných
akademických slávnostiach univerzity.
Tabuľka 3: Výskumné projekty EF UJS v roku 2018
Fakulta

Poskytovateľ
finančných
prostriedkov

Názov projektu

Obdobie riešenia
projektu (od - do)

EF, PF

Nadácia Pallas Athéné
Domus Educationis

Podpora doktorandského štúdia EF a výskumných
programov v ekonomických, matematických a
prírodovedných oblastiach

2017-2020

EF

Professional Project
Life Nonprofit Ltd.

Project Life Management

2018-2019

EF

Fond na podporu
kultúry národnostných
menšín

Vzdelanostné zloženie obyvateľstva Slovenska podľa
obcí s prihliadnutím na národnostné zloženie obcí na
základe údajov zo sčítania obyvateľstva z roku 1970 a
1980

2018

EF

Fond na podporu
kultúry národnostných
menšín

Výskum a analýza stavu úrovne ekonomickej kultúry
maďarskej menšiny

2018

Študenti fakulty sa v roku 2018 zapojili do Študentskej vedeckej a odbornej
činnosti. Do univerzitného kola (TDK) sa zapojilo 13 študentov:
- Rita
Zsideková:
Marketingkommunikáció
az
értékesítés-ösztönzés
szempontjából,
- Bc. Tibor Zsigmond: Az X és Y generáció a mobil applikációk világában,
- Bc. Angelika Csereová: Fogyasztói csoportok a termék életciklus mentén,
- Patrik Baša: Álláshirdetések effektivitásának vizsgálata a munkakeresők
szemszögéből egy választott munkaerőpiacon,
- Julianna Kovácsová: Stressz napjainkban
- Bc. Barnabás Szabó: A felvidéki magyarság migrációjának következményei
- Magor Illés Székely: Tehetségek érvényesülése a vállalati szektorban
- Bc. Szidónia Tóth: Vásárlói szokások felmérése a kézzel készített ékszerek
piacán
- Máté Sándor Dodonka: Telefonnal irányitható távirányitós jármű
- Attila Tóth: 3D render engine létrehozása Java nyelven OpenGL API
segítségével
- Norbert Annuš: Pszeudo véletlenszám generátorok
- Bence Pásztor: Mozifoglaló rendszer
- Bálint Záležák: Grafikák és animációk létrehozásának lehetőségei HTML5 és
JavaScript nyelven
Do kola Študentskej vedeckej a odbornej činnosti na úrovni univerzít Slovenska
s vyučovacím jazykom maďarským celkom 4 študentov fakulty (FTDK):
- Norbert Annuš: Pszeudo véletlenszám generátorok,
- Bc. Tibor Zsigmond: Az X és Y generáció a mobil applikációk világában
- Bc. Angelika Csereová: Fogyasztói csoportok a termék életciklus mentén,

-

Rita
Zsideková:
szempontjából.

Marketingkommunikáció

az

értékesítés

ösztönzés

Zhrnutie
Najdôležitejším cieľom fakulty v tejto oblasti bolo vykonávať základný a
aplikovaný výskum, zabezpečovať využívanie nových poznatkov vedy a výskumu pri
vzdelávaní študentov, v neposlednom rade ich zapájať do tvorivej vedeckej a
odbornej činnosti.
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.
Vydávanie nových publikácií v tlačenej a elektronickej forme na fakulte riadi
Edičná rada EF UJS. V roku 2018 bolo vydaných pod jej záštitou celkom 10 edícií.
Pozornosť bola venovaná taktiež organizácii vedeckých podujatí, prednášok,
ako aj priamej návšteve spoločností. EF UJS sa v roku 2018 zapojila do organizácie
X. Medzinárodnej Vedeckej Konferencie UJS. V rámci konferencie bola vytvorená
„Ekonomická sekcia“ a sekcia s názvom „Project Life Management“, do organizácii
ktorých sa zapojila najmä EF UJS. Druhou významnou konferenciou bola EMOK,
ktorá sa uskutočnila v dňoch 27-28. augusta 2018 v Konferenčnom centri UJS.
Uvedená veľkolepá konferencia po prvý krát sa uskutočnila mimo územia Maďarska.
Počas „Týždňa vedy a techniky“ 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.
V roku 2018 bol vytvorený a spustený fakultný systém odbornej praxe, ktorej cieľom
je uľahčiť pre študentov vyhľadanie miesta výkonu odbornej praxe.
Vedeckosť
študentov
bola
rozvíjaná
predovšetkým
poslucháčmi
doktorandského štúdia. Študenti fakulty sa zapojili do Študentskej vedeckej a
odbornej činnosti. Do univerzitného kola sa zapojilo 13 študentov a do kola na úrovni
univerzít Slovenska s vyučovacím jazykom maďarským 4 študenti fakulty.
KVSK-A3
Organizačná štruktúra vnútorného systému hodnotenia kvality vzdelávania
Systém zabezpečovania kvality bola zavedená na EF UJS v roku 2014. Systém
bol vypracovaný RZKV EF UJS, ktorá 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
Vedenie EF UJS sa venovala neustálemu zlepšeniu kvality vzdelávania na
fakulte v roku 2018. Jeho prvoradým cieľom bolo vyhľadávanie nových možností
zlepšenia kvality. Pozornosť bola venovaná nielen priamej výučbe, ale všetkým
okolnostiam ovplyvňujúcim kvalitu vzdelávania na fakulte. Z uvedeného dôvodu,
vedenie fakulty podporovalo vypísanie konzultačných hodín, vytvorenie
audiovizuálnych záznamov ako učebného materiálu a v neposlednom rade rozšírenie
učebných materiálov v e-learningovom systéme univerzity. Vedenie EF UJS sa
snažilo presadiť svoje ciele systematicky prostredníctvom uznesení prijatých na
kolégiu dekana. Do realizácie cieľov vedenia fakulty sa zapojili prodekani fakulty,
vedúci katedier a v neposlednom rade zamestnanci fakulty.
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.
RZKV EF UJS 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.
Zhrnutie
Študentom bolo v roku 2018 umožnené zúčastniť sa na hodnotení činnosti
študijného oddelenia prostredníctvom systému AIS. Do uvedeného hodnotenia sa
zapojilo 92 študentov v letnom semestri akademického roka 2017/2018 a 125
študentov v zimnom semestri akademického roka 2018/2019. Popri dotazníkových
prieskumoch mali študenti fakulty možnosť vyjadriť svoj názor na činnosť
organizačných zložiek fakulty aj umiestnením anonymného listu do schránky
sťažností umiestnenej v budove EF UJS.

KVSK-A5
Charakteristika zapojenia študentov do vnútorného systému kvality
Fakulta v plnej miere rešpektuje Zákon o vysokých školách pri vytváraní
priestoru študentom na zapojenie sa do vnútorného systému kvality. Študenti v roku
2018 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.
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 postavenie majú študenti v Disciplinárnej komisii fakulty, v ktorej
traja zo šiestich členov sú študenti fakulty.
Zástupca študentov je rovnocenným členom Kolégia dekana a rôznych
odborných komisií zriadených na fakulte, ako napr. v Rade pre zabezpečenie kvality
vzdelávania na fakulte.
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 v budove fakulty,
- vyplnením elektronického formulára prostredníctvom webovej stránky
Študentskej samosprávy.
Tabuľka 4: Výsledky študentských dotazníkov na EF UJS v letnom semestri
akademického roka 2017/2018

Otázky

Hodnotenie
úrovne
poskytnutého
vzdelávania

Hodnotenie
daného predmetu

Hodnotenie
vyučujúceho

Slovné
pripomienky a
návrhy

Počet odpovedí

153

1544

1469

419

Počet
respondentov

153

149

146

419

Priemer

1,74

1,70

1,65

0,00

Veľmi dobrý

63

777

762

0

Dobrý

69

512

513

0

Priemerný

20

191

147

0

Podpriemerný

0

27

20

0

Zlý

1

23

22

0

Bez hodnotenia

0

14

5

419

Prehľad výsledkov anonymných dotazníkov vyplnených študentmi EF UJS v letnom
semestri akademického roka 2017/2018 je znázornený v tabuľke 4, a v zimnom
semestri akademického roka 2018/2019 v tabuľke 5.

Tabuľka 5: Výsledky študentských dotazníkov na EF UJS v zimnom semestri
akademického roka 2018/2019
Hodnotenie
úrovne
poskytnutého
vzdelávania

Hodnotenie
daného predmetu

Hodnotenie
vyučujúceho

Slovné
pripomienky a
návrhy

Počet odpovedí

177

2138

2065

240

Počet
respondentov

172

179

176

240

Priemer

2,16

2,03

1,99

0,00

Veľmi dobrý

38

712

729

0

Dobrý

85

787

767

0

Priemerný

38

386

315

0

Podpriemerný

6

87

69

0

Zlý

5

72

87

0

Bez hodnotenia

5

94

98

240

Otázky

V poslednej časti dotazníka mali študenti možnosť uviesť formou otvoreného
hodnotenia svoje pripomienky a návrhy za účelom zvýšenia efektívnosti zabezpečenia
vyučovacieho procesu. Tabuľka 6 znázorňuje textové hodnotenie študentov
jednotlivých fakúlt UJS za letný semester akademického roka 2017/2018 a za zimný
semester akademického roka 2018/2019.
Tabuľka 6: Návrhy a pripomienky 2018
Slovné hodnotenie

Semester

EF

Pozitívne hodnotenie
vyučovacieho procesu

zimný semester 2017/2018

1,67%

letný semester 2018/2019

8,51%

zimný semester 2017/2018

0,36%

letný semester 2018/2019

0,40%

zimný semester 2017/2018

0,34%

letný semester 2018/2019

0,31%

Zlepšenie komunikácie s
pedagógmi

zimný semester 2017/2018

0,00%

letný semester 2018/2019

0,00%

Zvýšenie využívania
interaktívnych metód

zimný semester 2017/2018

0,00%

letný semester 2018/2019

0,06%

Zvýšenie počtu prípadových

zimný semester 2017/2018

0,07%

Zlepšenie spôsobu výučby

Zlepšenie organizácie výučby

štúdií z praxe

letný semester 2018/2019

0,21%

zimný semester 2017/2018

2,98%

letný semester 2018/2019

3,34%

zimný semester 2017/2018

94,58%

letný semester 2018/2019

87,17%

Iné pripomienky

Bez pripomienok

Zhrnutie
Fakulta v roku 2018 zabezpečila možnosť zapojenia sa študentov do
vnútorného systému kvality najmä:
- študenti mali zastúpenie v samosprávnych orgánoch fakulty v súlade so zákonom
o vysokých školách,
- zástupcovia Študentskej samosprávy boli členmi poradných orgánov vedenia
fakulty,
- študenti mali možnosť sa zapojiť do vnútorného systému kvality prostredníctvom
anonymných dotazníkov zverejnených v Akademickom informačnom systéme.

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
Monitoring procesov ovplyvňujúcich kvalitu vzdelávania pokladá vedenie EF
UJS za nevyhnutné k zabezpečeniu, udržaniu a postupnému zlepšeniu kvality
vzdelávania na fakulte. Z uvedeného dôvodu, popri dotazníkového prieskumu,
neustále vyhodnocuje aj ďalšie skutočnosti prostredníctvom systému AIS. Pozornosť
v roku 2018 bola venovaná najmä sledovaniu vývoj počtu študentov podľa ročníkov
v študijných programoch zabezpečených fakultou, predmetom s najvyšším počtom
neúspešnosti ich ukončenia a pod.

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.
Harmonogram monitoringu kvality študijných programov umožňuje realizáciu
potrebných krokov od schválenia katedrovej ponuky predmetov až po schválenie
študijných programov a následnú prípravu rozvrhu hodín na fakultu. Termíny
harmonogramu sú nastavené centrálne na základe požiadavky EF UJS v súlade so
schváleným harmonogramom príslušného akademického roka. Súčasťou monitoringu
vzdelávacej činnosti z hľadiska cieľov je aj zabezpečenie kontroly nad výsledkami
vzdelávacej činnosti.
Zhrnutie
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.
Vedecká rada fakulty prerokovala a hodnotila úroveň fakulty vo vzdelávacej
činnosti a v oblasti vedy dňa 4. mája 2018.
V roku 2018 boli realizované návštevy vybraných hodín so zámerom
hodnotenia kvality. Vyhodnotené boli aj výsledky dotazníkového prieskumu
študentov. Získané merateľné ukazovatele boli vyhodnotené a prezentované vo
výročnej správe o činnosti EF UJS. 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 kontroluje počet vypísaných termínov na skúšku a zároveň, či
sa termíny skúšok z povinných predmetov neprekrývajú.
Hodnotenie študentov na I. a II. stupni štúdia je znázornené v tabuľke 7 za
letný semester akademického roka 2017/2018 a v tabuľke 8 za zimný semester
akademického roka 2018/2019.
Tabuľka 7: Výsledné hodnotenie študentov na I. a II. stupni štúdia na EF UJS
v letnom semestri 2017/2018
Klasifikácia
Fakulta

A

B

C

D

E

Fx

absolvoval

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

800

212

592

186

832

190

768

106

890

82

254

5

42

95

EF
19,15% 24,20% 14,17% 21,23% 19,91% 21,69% 18,38% 12,10% 21,30% 9,36%

6,08%

0,57% 1,01% 10,84%

Tabuľka 8: Výsledné hodnotenie študentov na I. a II. stupni štúdia na EF UJS
v zimnom semestri 2018/2019
Klasifikácia
Fakulta

A

B

C

D

E

Fx

absolvoval

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

675

271

706

214

905

207

997

186

1242

179

348

20

10

12

EF
13,82% 24,89% 14,46% 19,65% 18,53% 19,01% 20,42% 17,08% 25,44% 16,44%

7,13%

1,84% 0,20% 1,10%

Tabuľka 9 obsahuje počty a % absolventov, ktorí ukončili štúdium s vyznamenaním
v akademickom roku 2017/2018.
Tabuľka 9: Počty a % absolventov, ktorí ukončili štúdium s vyznamenaním
v akademickom roku 2017/2018
Fakulta
EF

Stupeň štúdia
I.

%

II.

%

6

2,60%

15

20,83%

Zhrnutie
Kritériá a pravidlá kontroly hodnotenia študentov EF UJS boli 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.

Kritérium KVSK-B3
Zabezpečovanie kvality vysokoškolských učiteľov
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.
Počty učiteľov a ich kvalifikačnú štruktúru na jednotlivých fakultách
31.10.2018 sumarizuje Tabuľka 10.
Tabuľka 10: Počet vysokoškolských učiteľov k 31.10.2018
Funkčné miesto

EF

Profesor
Docent
Odborný asistent s PhD.
Odborný asistent
Asistent
Spolu

10
7
24
3
5
49

Zhrnutie
Študenti na EF UJS majú možnosť hodnotiť vyučujúcich prostredníctvom
dotazníkov v systéme AIS, do výsledkov ktorých majú možnosť nahliadnuť dotyční
vyučujúci, vedúci katedier a prodekan pre študijné záležitosti. Pravidelne sa hodnotí
aj vedecký výkon vysokoškolských učiteľov. V roku 2018 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 boli taktiež hodnotení aj
prostredníctvom návštev vyučovacieho procesu so zámerom hodnotenia kvality
výučby. V letnom semestri akademického roka 2017/2018 a v zimnom semestri
akademického roka 2018/2019 boli návštevy uskutočnené prof. Dr. Józsefom
Poórom, DSc. 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. 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
Relevantné a včas získané informácie ohľadne realizovaných študijných
programov sú nevyhnutné k efektívnemu riadeniu ich uskutočňovania. Vedenie
fakulty preto v roku 2018 venovala maximálne úsilie monitoringu, analýze
a eliminácii problémov vznikajúcich pri uskutočňovaní študijných programov.
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.

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 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 2018 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.

Komárno, 27.02.2019
........................................
Ing. Norbert Gyurián, PhD.
predseda RZKV EF UJS

