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Príloha 5-0-Priručka kvality: Plán činnosti a hodnotenie pedagóga 

I. Pedagogická činnosť - plán Skutočnosť 

a) Výučba 

Predmet: .....................................................  .........   hodín 

Predmet: .....................................................  .........   hodín 

Predmet: .....................................................  .........   hodín 

Predmet: .....................................................  .........   hodín 

                                                               

   

  

 ..............   hodín 

 ..............   hodín 

 ..............   hodín 

 ..............   hodín 

 

 

b) Záverečné práce 

 

 

 

  

 

c) Iná pedagogická činnosť mimo VŠD  (semináre, 

školenia, vyžiadané prednášky, pedagogická činnosť na 

iných VŠ,...) 

 

 

 

 

 

  

II.  Výskumná činnosť – plán  Skutočnosť: 

a) Publikačná činnosť (vždy uvádzajte spoluautora 

a predpokladaný podiel vlastnej práce) 

Skriptá, učebné texty 

Vedecké, odborné monografie 

Vedecké, odborné monografie zahraničné 

Článok v zborníku domácom  

Článok v zborníku zahraničnom  

 

Skriptá, učebné texty 

Vedecké, odborné monografie 

Vedecké, odborné monografie 
zahraničné 

Článok v zborníku domácom  

Článok v zborníku zahraničnom  

Článok v zborníku (Scopus/ Wos) 
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Článok v zborníku (Scopus/ Wos) 

Článok v časopise 

Článok v časopise (Scopus/ Wos) 

Iné publikácie 

Článok v časopise 

Článok v časopise (Scopus/ Wos) 

Iné publikácie 

b) Účasť na konferenciách a sympóziách1 

Domáce konferencie 

Zahraničné konferencie 

  

Domáce konferencie 

Zahraničné konferencie 

c) Recenzie a oponentské posudky odlišné od 

oponovania záverečných prác 

  

Počet recenzií a posudkov: 

d) Projekty 

VEIGA 

VEGA 

KEGA 

Iné 

Skutočnosť: 

VEIGA 

VEGA 

KEGA 

Iné 

 III. Iná tvorivá činnosť – plán Skutočnosť: 

   

  

 IV. Rozvoj pedagogických spôsobilostí učiteľa – 

plánované aktivity  

Skutočnosť: 

 

 

 

 

 V. Spätná väzba študenta na pedagogické zabezpečenie predmetov (hodnotenie na základe 

dotazníka „Hodnotenie predmetu – časť personálne zabezpečenie predmetu). 

Priemerná zámka:  

Nedostatky: 

VI. Spätná väzba učiteľa (hospitácia) na pedagogické zabezpečenie predmetu (hodnotenie na 

základe hospitačnej činnosti – časť personálne zabezpečenie predmetu). 

Priemerná zámka: 

Nedostatky: 

                                                           
1 Tu uveďte aktivity, ktoré sú Vám už známe, ďalšej účasti na konferenciách doplníte spätne v nadchádzajúcej 
semestri 
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Dátum   ...................................        

Svojim podpisom pravdivosť vyššie uvádzaných údajov ............................................ 

   

  

  

Hodnotenie spolupráce  

 

 

 

Príloha: Plán spolupráce a hodnotenia na rok.... 

 

Dátum..................                                                               Podpis nadriadeného: ................................ 

 

Beriem na vedomie                                                            Podpis zamestnanca: ................................. 

   

 


