
PRIEBEŽNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA HODNOTENIA ŠTUDIJNÉHO 

PROGRAMU 

 

Fakulta: Verejná politika a verejná  

Študijný program :Verejná politika verejná správa 

Stupeň štúdia :prvý 

Forma štúdia : denná 

Metóda štúdia : prezenčná 

Akademický rok 2021/2022 

 

INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ 

 

Plánovaný počet študentov 50 

Skutočný počet uchádzačov 43 

Počet prijatých študentov 40 

Počet zapísaných študentov so slovenským občianstvom 14 

Počet zapísaných študentom s iným občianstvom ako slovenským 17 

Počet študentov, ktorí predčasne ukončili štúdium (dôvod) 5 finančné 

Celkový počet študentov ku koncu AR  

 

SPOKOJNOSŤ ŠTUDENTOV S KVALITOU VÝUČBY A UČITEĽMI 

ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU   

(HODNOTENIE PODĽA VÝSLEDKOV ODOVZDANÝCH DOTAZNÍKOV) 

 

bez pripomienok (v percentách) 

                 

                             75% 

s pripomienkami na zlepšenie (v 

percentách)  

          25%        

V akademickom 2021/22 bolo 

hodnotených 25 povinných predmetov 

študijného plánu prvého stupňa štúdia 

programu Verejná politika a verejná 

správa. Vo všeobecnosti možno 

konštatovať, že žiadne výrazné nedostatky 

aj napriek zložitej situácie počas 

obmedzení, spätých s pandemickou 

situáciou Covid-19, v poskytovanom 

vzdelávacom procese zo strany študentov 

bakalárskeho ročníka neboli zaznamenaná, 

keďže poslucháči hodnotili v prevahe 

dotazníkové otázky stupňom „A“ ( pozn. 

hodnotenie D, E ,Fx sa nevyskytlo).  

Záver: zlepšenie kvality vyučovacieho 

procesu, spôsob hodnotenia- komparácia s 

predchádzajúcim akademickým rokom. 

Opatrenia: Ambíciou vo vyučovacom procese 

je naďalej zo strany vyučujúceho motivovať 

študentov k štúdiu, vytvárať na vyučovacích 

hodinách priateľskú atmosféru, iniciovať 

diskusiu k predmetným témam, zachovávať si 

objektívnosť hodnotenia a pripraviť študentov 

pre potreby a požiadavky praxe. Je potrebné 

naďalej posilňovať: • dodržiavanie 

vyučovacích hodín podľa rozvrhu, priebežné 

zisťovanie vedomostí (zodpovedá každý učiteľ, 

krátka forma testovania, bodové hodnotenie a 

pod..) • zrozumiteľnosť výučby (grafické 

zobrazenie, power point prezentácie, 

dostupnosť materiálu, komunikácia so 

študentom, individuálny prístup k študentom 

počas konzultačných hodín). Cieľ do 

nasledovného obdobia:  



 posilniť kvalitu vzdelávacieho procesu, 

(neklesnúť pod hodnotenie „B“) 

 

POČET ŠTUDENTOV SO ŠPECIÁLNYMI POTREBAMI 

 

0 

 

POMER POČTU ŠTUDENTOV A UČITEĽOV ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU 

 

40:11 

 

POČET ZÁVEREČNÝCH PRÁC (I.II. III. stupeň )VEDENÝCH   UČITEĽOM 

(ŠKOLITEĽOM) ZÁVEREČNEJ PRÁCE  (priemerný a maximálny počet) 

 

Priemerný: 

4 

Maximálny: 

6 

 

POČET ABSOLVENTOV ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU A HODNOTENIE 

ÚROVNE VEDOMOSTÍ ŠTUDENTOV NA ŠTÁTNYCH SKÚŠKACH   

 

A Ešte sa nekonali D  

B    E  

C  FX  

 

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU (FUNKČNÉ 

MIESTA - počet) 

 

Profesor + DrSc.  

profesor 3 

univerzitný profesor  

docent 6 

univerzitný docent  

odborný asistent  

asistent 2 

lektor  

 

PRIEMERNÝ VEK UČITEĽOV ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU 

ZABEZPEČUJÚCICH PROFILOVÉ PREDMETY 

 

50 

 



 

POČET  VYSLANÝCH  ŠTUDENTOV FAKULTY NA MOBILITY DO 

ZAHRANIČIA V PRÍSLUŠNOM AKADEMICKOM  ROKU A POČET 

PRIJATÝCH ŠTUDENTOV V RÁMCI MOBILITY NA FAKULTU 

 

Vyslaných 0 prijatých 

 

POČET  VYSLANÝCH  UČITEĽOV FAKULTY NA MOBILITY DO ZAHRANIČIA 

V PRÍSLUŠNOM AKADEMICKOM  ROKU A POČET PRIJATÝCH UČITEĽOV 

V RÁMCI  MOBILITY NA FAKULTU 

 

vyslaných: 

 

 

prijatých: 

 

 

 

MATERIÁLNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU 

(PODĽA DOTAZNÍKU PRE ZAMESTNANCOV FAKULTY)  

 

bez pripomienok (v percentách) 

                

                   87% 

s pripomienkami na zlepšenie (IT, študijná 

literatúra, priestory..(v percentách) 

               13% 

 výpočtová technika 

 študijné materiály 

 priestorové vybavenie učební 

 svetelná, tepelná klíma 

 hygienické zariadenia 

 

ROZSAH PODPORY A SLUŽIEB V CENTRE  KARIÉROVÉHO PORADENSTVA 

FAKULTY (ODHAD V HODINÁCH NA ŠTUDENTA) 

 

3 hod. 

 

CELKOVÝ POČET HODÍN ODBORNEJ PRAXE SO ZMLUVNÝMI  

PRAXOVÝMI PRACOVISKAMI 

 

 

 

PODIEL KONTAKTNEJ VÝUČBY (VRÁTANE PODPORY ŠTUDENTOV) NA 

CELKOVEJ PRACOVNEJ KAPACITE UČITEĽOV ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU 

(V HODINÁCH ZA TÝŽDEŇ) 

 

 

 

POČET PRIZNANÝCH MOTIVAČNÝCH, MATERSKÝCH  A SOCIÁLNYCH 

ŠTIPENDIÍ 



 

motivačné štipendium: 

ešte sa len budú poskytovať 

materské štipendium: 

0 

sociálne štipendium: 

0 

 

 

NÁVRH OPATRENÍ NA ZLEPŠENIE KVALITY ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU 

 

Vo všeobecnosti väčšina študentov hodnotí obsah študijného programu aj podmienky jeho 

zabezpečovania najvyšším stupňom „A“- veľmi vysoký stupeň kvality. Študenti 3. ročníka 

študijného programu Verejná politika a verejná správa vyjadrili maximálnu spokojnosť s 

poskytovaním študijného programu ( 90%) , pričom 10% z nich hodnotí študijný program 

na vysokej úrovni. 

 

Ciele politiky kvality FVP VS 2021/2022: 

 

1.Zabezpečiť v spolupráci s vedúcimi katedry aktualizáciu informačných listov predmetov. 

Spôsob hodnotenia: počet ILP/ počet aktualizovaných ILP 

 Zodpovednosť: prodekan pre štúdium 

 Termín:  08/2022 

 

2.Vytvorenie tzv. „pozitívnej reklamy“ (obnova webovej stránky fakulty) za účelom 

zvýšenia počtu záujemcov o študijný program  

 Zodpovednosť: dekan fakulty  

 Termín:  8/2022 

  

3.V čase aktuálnej pandemickej situácie neustále skvalitňovať proces online výučby- 

neklesnúť v hodnotení predmetov spätnou väzbou zo strany študentov pod priemernú 

hodnotu B. 

Spôsob hodnotenia: komparácia súčasných ukazovateľov hodnotenia s minulým 

akademickým rokom 

 Zodpovednosť: prodekan pre štúdium  

 Termín:  8/2022 

 

Vypracovali členovia Programovej komisie fakulty 

:za študentov: Eduard Genserek 

: predseda Programovej komisie fakulty (hlavná zodpovedná osoba -  garant ŠP): Prof. 

PhDr. Monika Čambáliková, CSc. 

 

 

Co/ 

predseda VPC VŠD 

predseda Útvaru splnomocnenca kvality VŠD 

 


