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Čl. 1  

Všeobecné ustanovenia 

1) Táto smernica upravuje pravidlá zabezpečenia a zvyšovania kvality poskytovaného 

vysokoškolského vzdelávania na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine, Univerzite 

Komenského v Bratislave (ďalej len „vnútorný systém kvality JLF UK”), ktoré 

komplexne zahŕňajú politiku a postupy JLF UK v oblasti zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania (ďalej len zabezpečenia kvality“). 

 

2) Vnútorný systém kvality JLF UK sa v plnom rozsahu riadi pravidlami Vnútorného 

predpisu č. 15/2014 Smernica rektora UK v Bratislave - Pravidlá zabezpečenia 

kvalilty poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na UK v Bratislave a  

podrobnejšie upravuje špecifiká vnútorného systému kvality JLF UK.   

 

 

Čl. 2 

Zabezpečenie a zvyšovanie kvality pedagogického procesu na JLF UK 

1) Kvalita pedagogického zboru JLF UK je determinovaná kritériami na udelenie 

vedecko-pedagogických titulov „docent“ a „profesor“ a taktiež kritériami na 

obsadzovanie funkčných miest docentov a profesorov. Kvalita pedagogického procesu 

sa každoročne hodnotí aj formou študentskej spätnej väzby v zmysle Zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení. 

 

2) Na JLF UK sa súbežne uskutočňujú viaceré spôsoby študentskej spätnej väzby –  

opatrenia na zabezpečenie a zyšovanie kvality pedagogického procesu:   

a) hodnotenie jednotlivých vysokoškolských učiteľov študentmi jedenkrát ročne; 

b) priebežné hodnotenie po výučbovej jednotke realizované prednostom 

kliniky/vedúcim ústavu; 

c) hodnotenie predmetov a vyučovacieho procesu študentmi po zimnom a letnom 

semestri príslušného akademického roka;  

d) hodnotenie štúdia na JLF UK absolventmi fakulty;  

e) možnosť študentov aktuálne vyjadriť svoje názory, pripomienky a návrhy na 

zlepšenie pedagogického procesu adresované prodekanom pre pedagogickú  

činnosť prostredníctvom formulára na webovej stránke fakulty, alebo vhodením 

vyplneného formulára na hodnotenie kvality výučby do schránok umiestnených v 

objektoch fakulty; 

f) každoročné testovanie retenčných vedomostí študentov. 
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Čl. 3 

Formy spätnej väzby a ich realizácia 

1) Hodnotenie jednotlivých vysokoškolských učiteľov realizované jedenkrát ročne 

študentmi. 

Spätná väzba je organizovaná a zabezpečovaná študentmi - členmi Akademického 

senátu JLF UK, ktorí distribuujú dotazníky a aktualizujú zoznamy učiteľov 

zabezpečujúcich výučbu v príslušnom roku štúdia. Za zabezpečenie tlače dotazníkov 

je zodpovedné študijné oddelenie fakulty, za spracovanie a vyhodnotenie spätnej 

väzby študenti – zástupcovia študentskej časti Akademického senátu JLF UK.    

     

2) Priebežné hodnotenie po výučbovej jednotke, ktoré môže byť spravidla realizované 

prednostom kliniky/vedúcim ústavu. 

            Za vykonanie spätnej väzby je zodpovedný garant predmetu. 

 

3) Hodnotenie predmetov a vyučovacieho procesu študentmi, ktoré sa realizuje 

po zimnom a letnom semestri príslušného akademického roka.  

Na hodnotenie predmetov sa používajú dotazníky vypracované v rámci projektu 

spolufinancovaného zo ŠF EÚ s názvom Systém komplexného hodnotenia kvality 

pedagogického procesu a vedecko-výskumnej práce na JLF UK v Martine. Stupnica 

hodnotenia je A – FX s možnosťou zaškrtnutia X (neviem, nemám informácie). 

Študenti majú možnosť hodnotiť 7 oblastí a na záver ešte celkové ohodnotenie 

predmetu a  vysokoškolských učiteľov vyučujúcich predmety známkou A – FX.  

Výsledky dotazníkového prieskumu sa prerokovávajú na zasadaní Vedenia JLF UK 

a následne je celý dotazníkový prieskum predložený na porade vedúcim ústavov 

a kliník JLF UK, aby každý vedúci pracovník poznal a mohol zhodnotiť výsledky a 

urobiť porovnania hodnotenia výučby v rámci zimného a letného semestra 

jednotlivých akademických rokov a prijať príslušné opatrenia. Dotazníky sa 

distribuujú cez zástupcov študentov jednotlivých ročníkov u slovenských študentov 

a cez študijných poradcov v jednotlivých ročníkoch u študentov študujúcich 

v anglickom jazyku a  uskutočňujú sa po zimnom a letnom semestri príslušnoho 

akademického roka. Za realizáciu spätnej väzby sú zodpovední prodekani pre 

pedagogickú činnosť.  

 

4) Hodnotenie štúdia na JLF UK absolventmi fakulty. 

V rámci zvyšovania kvality pedagogického procesu sa uskutočňuje jedenkrát  ročne 

spätná väzba absolventa - Dotazník percepcie kvality štúdia pre absolventov vysokých 

škôl. V rámci hodnotenia kvality absolvovaného štúdia sa zisťuje aj záujem 

o spoluprácu s fakultou po ukončení štúdia formou ALUMNI KLUBU a tiež  budúce 

zamestnanie (odbor – špecializácia, zamestnávateľ – zdravotnícke, zariadenie, miesto 

pôsobenia, krajina pôsobenia). Výsledky dotazníkového prieskumu sú prerokované na 

zasadnutí Vedenia JLF UK, ktoré z ich výsledkov prijíma príslušné závery. Dotazníky 

sú absolventom distribuované prostredníctvom študijného oddelenia fakulty. Za ich 

realizáciu sú zodpovední prodekani pre pedagogickú činnosť. 
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5) Prostredníctvom formulára na webovej stránke fakulty, alebo vhodením vyplneného 

formulára na hodnotenie kvality výučby alebo pripomienky do schránok v objektoch 

JLF UK. Za realizáciu tejto formy spätnej väzby sú zodpovední prodekani pre 

pedagogickú činnosť.  

 

6) Retenčné testy. 

Testovanie retenčných vedomostí študentov je zamerané na hodnotenie úrovne 

vedomostí, ktoré si študenti pamätajú zo štúdia. Testovanie retenčných vedomostí sa 

vykonáva po 2. ročníku (Test I.) a po 5. ročníku (Test II.) študijného programu 

všeobecné lekárstvo v  slovenskom aj anglickom jazyku. Uvedená forma testovania 

slúži na reálne zhodnotenie kvality výučbového procesu a z dlhodobého hľadiska má 

potenciál na ovplyvňovanie tvorby a úpravy kurikúl, spôsobu výučby a zamerania 

jednotlivých predmetov. Za realizáciu tejto formy spätnej väzby sú zodpovední 

prodekani pre pedagogickú činnosť.  

 

 

Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 

Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňa 15. júna 2015.  

 

 

 

 

 

 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc., v. r. 

dekan JLF UK 


