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Program: 1.   Kurikulum – kvalita pedagogického vzdelávania 

2.   Informácie a agenda prodekanov JLF UK  

     

 Poradu vedúcich ústavov, kliník, informačných pracovísk a účelových zariadení JLF UK 

v Martine viedol dekan fakulty prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

 

K bodu 1) 

Dekan JLF UK prof. MUDr. Ján Danko, CSc.  

- informoval vedúcich ústavov, kliník a účelových pracovísk JLF UK v Martine o spätnej 

väzbe študentov študujúcich v jazyku slovenskom aj jazyku anglickom, ktorí hodnotili 

predmety a vyučovací proces za letný semester akademického roka 2012/2013 

(vytvorenie a spracovanie materiálu je podporené projektom spolufinancovaným so ŠF 

EÚ). Zároveň sa poďakoval všetkým študentom JLF UK v Martine, ktorí tieto dotazníky 

vypĺňali. 

Študenti mali možnosť hodnotiť: predmet všeobecne, podmienky výučby, organizáciu 

predmetu, postrehy a názory na daný predmet, vedomosti a pripravenosť pedagógov 

vyučujúcich daný predmet, pedagogické schopnosti pedagógov vyučujúcich daný 

predmet a vzťah pedagógov k študentom.  

Celková návratnosť dotazníkov u študentov študujúcich v jazyku slovenskom bola 71 % 

a u študentov študujúcich v jazyku anglickom bola celková návratnosť 72 %. 

- prijaté uznesenie č. 1  

 

Ďalšie informácie: 

- informoval, že 6. decembra 2013 sa na JLF UK v Martine organizovala s podporou 

projektu „Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK 

v Martine“ Pedagogická konferencia 2013 a predložil správu z konferencie. 

Diskusné stretnutie k Pedagogickej konferencii sa konalo 7. februára 2014. Na uvedenom 

stretnutí sa diskutovalo sa najmä: 

 o systéme spätnej väzby študentov, 

 o možnostiach vzdelávania mladých vysokoškolských učiteľov a doktorandov 

v oblasti pedagogiky organizovaním kurzu venovanému medicínskemu 

vzdelávaniu – prijaté uznesenie č. 2, 

 o implementácii inovatívnych spôsobov výučby priamo do pedagogického 

procesu jednotlivými vyučujúcimi – prijaté uznesenie č. 3, 

 o možnosti prestavby kurikul medicínskeho vzdelávania – prijaté uznesenie č. 4, 

V diskusii o výsledkoch z Pedagogickej konferencie vystúpili prof. Dobrota, prof. Tatár, 

prof. Plank, prof. Mokáň, prof. Kurča a doc. Fraňová. 

- dekan fakulty predložil a kolégium vedúcim ústavov a kliník JLF UK prijalo návrh, že 

jeden z bodov programu každej porady vedúcich bude otvorená diskusia o kvalite 

pedagogického vzdelávania na JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 5. 

- informoval o zmene pravidiel používania vlastného auta na služobných cestách, 

- požiadal kolégium vedúcim ústavov a kliník JLF UK, aby sa cestovné príkazy na 

zahraničné služobné cesty dávali na odsúhlasenie v dostatočnom predstihu. 

 

K bodu 2) 

doc. MUDr. Renata Péčová, PhD.  

- informovala, že vzhľadom na časové členenie AR 2013/2014 na Univerzite Komenského 

v Bratislave, v rámci ktorého skúškové obdobie trvá od 26.5.2014 do  4.7.2014, skúškové 

obdobie letného semestra na Jesseniovej lekárskej fakulte UK bude identické, 
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- informovala o harmonograme štúdia na AR 2014/2015, 

- požiadala vedúcich ústavov a kliník JLF UK v Martine o zaslanie pripomienok a návrhov 

na úpravu študijného programu všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo a nelekárskych 

študijných programov, ktoré sa budú realizovať na JLF UK v akademickom roku 

2014/2015, 

- informovala, že v súvislosti s komplexnou akreditáciou je potrebné spracovať informačné 

listy predmetov štátnej skúšky, ktoré obsahujú teoretickú aj praktickú časť, 

- informovala o žiadosti riaditeľa UNM o nahlasovaní akejkoľvek zmeny v obsadenosti 

prednáškových miestností v UNM na sekretariáte riaditeľa. 

 

prof. MUDr. Peter Galajda, PhD.  

- informoval, že v súvislosti s komplexnou akreditáciou je potrebné spracovať informačné 

listy pre 3. stupeň štúdia na JLF UK v Martine. 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na porade. 

 

 

V Martine dňa    07. 03. 2014 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

          dekan JLF UK 


