
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 

 

Finančná podpora 

 

Príloha pre časť IV. Bod 15: Indikátory pre tzv. implementačnú správu (i) 

Súbor ukazovateľov  stanovených VŠ na určenie implementácie vnútorného systému VŠ 

so štandardami pre vnútorný systém 

 

A) Výučba, štúdium, učitelia (a – f) 

 

a) úspešnosť štúdia. Štúdium ukončí aspoň 50% študentov prijatých do 1. ročníka 

b) aktuálnosť a originalita záverečných prác, aspoň 90% študentov má zhodu v CRZP 

menej ako 39,9% 

c) hodnotenia študentov v anonymných anketách dosahuje pre príslušné pracovisko 

a študijný odbor aspoň 1,5 v 66% programoch a viac 

d) podiel zahraničných študentov je aspoň 5% z celkového počtu študentov 

e) kvalifikačná štruktúra pedagógov – najmenej 10% sú profesori a najmenej 33% 

profesori a docenti  

f) najmenej 50% študijných odborov poskytuje 2. alebo 3. stupeň VŠ vzdelania 

 

 

 

 

B) Tvorivá činnosť (Vedecko – výskumná činnosť) (a - c) 

 

a) tvorivá činnosť VŠ má zodpovedať zámerom študijného odboru, misii a vízii VŠ 

v najmenej  51%  publikačnej činnosti v kategórii A  

b) publikácie kategórie monografií nemajú klesnúť viac ako o 50%  a ADM / ADN 

o 66% oproti priemeru posledných 5 hodnotení 

c) príjmy, financovanie projektov (inštitucionálne,  domáce mimo VEGA, KEGA, 

zahraničné) budú tvoriť priemerne za posledných 5 rokov minimálne 10% 

z nákladov VŠ 

 

Zber a čerpanie potrebných dát: periodické hodnotiace správy VŠ pre MŠVVŠ SR, 

MVSR (1x ročne tzv. výročné správy. Zber vykonáva rektorát (kontrolóri VVČ 

oddelenie a pedagogické oddelenie). 

 

 

 

 

 



Indikátory 6 – 10 

  

6) Prepojenie tvorivej a pedagogickej činnosti: aspoň 66% (2/3) publikácií  je z oblasti odboru 

ktoré korešpondujú s dlhodobým zámerom (Mission and Vision) 

7) Aspoň 1x za 6 rokov  pozve Vysoká škola team  medzinárodnej evaluácie zloženej zo 

zahraničných odborníkov (aspoň jeden člen mimo EÚ) 

8) Prepojenie tvorivej činnosti a študentských programov: aspoň polovica publikácií je 

z odborov VŠ. 2 a 3 stupeň VŠ vzdelávania. 

9) VŠ každoročne publikuje taký počet publikácií indexovaných v databázach WOS/ Scopus/ 

ERIH (v zmysle kritérií poslednej KA) ako je 1/3 počtu profesorov (alebo 1 za 2 roky na 

priemerný počet profesorov). Počet zahraničných publikácií dosahuje ročne aspoň 1/6 počtu 

docentov a profesorov (alebo za 6 rokov 1 zahraničnú publikáciu na docenta) priemerný počet 

zo 600. 

10) Aspoň 10% študentov 3. stupňa sú zo zahraničia, študujúci v jazyku anglickom, 

nemeckom, francúzskom. 

  

 

 

 

 

 


