
Rámcové indikátory hodnotenia postupu implementácie – návrh na 1. obdobie 

 

A. Oblasť výučby a učenia sa 

I.1 Kontinuálne zlepšovanie vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania 

Indikátory a spôsoby 

I.1.1 Aktualizácia predpisov súvisiacich s vnútorným systémom kvality 

Indikátory: každoročný IR (institutional review) – prehodnocovanie novovytvorených 

vnútorných predpisov vo väzbe na VSK, počet aktualizovaných predpisov v závislosti od 

prijatých podnetov na zlepšovanie kvality 

I.1.2 Zosúladenie študijných programov 

Indikátory: počet zosúladených ŠP, podiel zosúladených ŠP z celkového počtu ŠP pred 

procesom zosúladenia, počet zosúladených odborov HIK, podiel zosúladených odborov HIK 

z celkového počtu odborov HIK pred procesom zosúladenia, podiel zosúladených odborov 

HIK na zosúladených ŠP III. stupňa 

 

I.2 Vzdelávanie, učenie sa a výučba 

Nástroje a ukazovatele 

I.2.1 Zvýšenie podielu praktickej výučby a výučby v praxi 

Indikátory: Počet ŠP s praktickou výučbou v DSS a v nemocnici 

                   Počet stredísk praktickej výučby doma a v zahraničí / tropické oblasti, oblasti 

živelných katastrof a občianskych vojen 

I.2.2 Digitalizácie vzdelávania, e learning, programy s použitím e learningu 

Ukazovatele: počet e learning, spokojnosť študentstva a pedagogických zamestnancov 

s akademickým informačným systémom 

I.2.3 Komplexné poradenské a podporné služby reagujúce na aktuálne a špecifické potreby 

študentov, práca ZŤP OŠ učiteľov 

Ukazovatele: fungujúce poradenstvo poskytujúce sociálne, psychologické a právne 

poradenstvo a poradenstvo pre študentov, študentky a uchádzačov a uchádzačky o štúdium so 

špecifickými potrebami a zo sociálne znevýhodneného prostredia. Plus podiel                    

ZŤP uchádzačov s motorickým postihom a zdravotným postihom 

 

 

 

 



Výučba a tvorivá činnosť v zahraničí 

 

Nástroje a ukazovatele 

I.3.1 Zahraniční študenti 

Ukazovatele: Kvalita, počet a zastúpenie zahraničných študentov. Podiel študijných 

programov v zahraničí  - vedecká produktivita  a počet  zahraničných VŠ učiteľov 

I.3.2 Zahraniční učitelia 

I.3.3 Medzinárodný dosah tvorivej činnosti 

Ukazovatele: počet a podiel študijných programov v cudzom jazyku, počet a podiel 

záverečných prác v cudzom jazyku, počet publikácií  v zahraničí a v zahraničných databázach 

 

I.3.4 Zahraničná evaluácia 

Výstupy zahraničných evaluácií / akreditácií podľa študijných programov akreditovaných 

zahraničnými autoritami 

 

I.3.5 Zahraničné humanitárne a rozvojové projekty 

Počet projektov v Európe, mimo EÚ a v rámci EÚ. Počet krajín s vojnovými konfliktami, 

alebo prírodnou katastrofou s humanitárnou zahraničnou sociálnou službou v zahraničí 

 

I.4 Celoživotné špecializačné vzdelávanie 

Nástroje a ukazovatele 

 

I.4.1 Doplnkové pedagogické štúdium (DPŠ) Počet centier absolventov DPŠ programov 

Špecializačné / atestačné aktivity 

 

I.4.2 Vzdelávacie aktivity a programy celoživotného vzdelávania využívajúce dištančné prvky 

vzdelávania 

Ukazovatele: počet ponúkaných vzdelávacích aktivít a programov CŽV uskutočňovaných 

dištančnou a kombinovanou formou, počet realizovaných vzdelávacích aktivít a programov 

CŽV uskutočňovaných dištančnou a kombinovanou formou, počet účastníkov programov 

CŽV uskutočňovaných dištančnou a kombinovanou formou.  

Špecializačné aktivity - počet  atestácií v zdravotníckych a sociálnych odboroch 

I.4.3 Rigorózne konanie: počet uchádzačov rigorózneho konania a počet  obhajovaných prác 

v cudzom jazyku 



I.4.4 Univerzita tretieho veku a detská univerzita:  Počet  kurzov UTV a DU ročne 

 

B  Tvorivá činnosť v oblasti vedy a výskumu 

Nástroje a ukazovatele: Zoznam hlavných smerov výskumu, počet a kvalita výskumných 

tímov, nový vnútorný systém kvality. Počty výstupov kategórie A a B 

Podpora medzinárodnej spolupráce 

Ukazovatele: počet medzinárodných zmlúv a partnerstiev, počet zapojení do medzinárodných 

výskumných projektov, počet mobilít členov výskumných tímov, excelentné publikačné 

výstupy, počet spoločných vedeckých výsledkov so zahraničnými spoluautormi 

 

 

Tento návrh bol schválený Radou VŠZaSP pre vnútorný systém zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania dňa 28.01.2022. 

 

 

V Bratislave dňa 28.01.2022 

 

 

 

     Dr. h. c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH, v. r. 

                                                                                         rektor 


