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Prečo sme pripravili štandardy kvality vzdelávacej 
činnosti na VŠ

Zadanie MŠ SR, rozvojový projekt Systematická 
podpora VŠ vzdelávania ako kľúč rozvoja kvality 
vzdelávania
Naše dlhodobé úsilie vzdelávať VŠ 
učiteľov/učiteľky
Profesionalizácia vyučovania na VŠ
Myslenie nás baví
Učenie nás baví
Systematická podpora učiteľov/učiteliek, ktoré 
chcú kvalitne učiť



Čo sme už urobili v oblasti podpory kvality 
vzdelávania na VŠ

Ročný kurz Ako inovatívne učiť na VŠ
Dvojročný kurz Effective teaching for 
internationalisation
Kurzy akreditované na medzinárodnej úrovni (Británia)
Kurz Academic writing for publication
Kurz Inclusive teaching
Spolupráca s partnermi so zahraničia: Lund, Tartu, 
Ulster, CEU
Projekt Enlight: konferencia a cena za vyučovanie 

Nemôžeme ignorovať, akí sú naši študenti a 
študentky | Na múriku (podbean.com)

https://namuriku.podbean.com/e/nemozeme-ignorovat-aki-su-nasi-studenti-a-studentky/




Postup pri tvorbe štandardov

Tím 13 odborníkov z UK a UNIZA, vrátane 2 
študentov
Preštudovanie kritérií hodnotenia a podpory 
vzdelávania na VŠ vo Veľkej Británii, Švédsku a 
ďalších severských krajinách, Belenuxe, 
Austrálii
práca v troch odborných skupinách – návrh 
štandardov pre slovenské VŠ
Využitie zahraničných skúseností + zohľadnenie 
osobitností prostredia na Slovensku



Postup pri tvorbe štandardov

Odborné posúdenie návrhu štandardov 
disciplinárnymi skupinami z UK a UNIZA: 
matematika, fyzika, informatika, medicína a 
farmácia, prírodné vedy, teologické vedy, 
telesná výchova a šport, doprava a 
komunikácie, bezpečnosť, manažment→ 

generické štandardy



Postup pri tvorbe štandardov

The Career Framework for University Teaching
Posúdenie návrhu štandardov externými 
odborníkmi: 
Matej Bilík, Oxford University
Martin Pekár, prorektor UPJŠ
Daniela Petríková, TUKE
Jitka Vidláková, Masarykova univerzita
Zapracovanie pripomienok

https://www.teachingframework.com/


Čo obsahujú štandardy

Ako posúdiť, že niekto kvalitne učí?
Tri hlavné kritériá pre hodnotenie vzdelávacej 
činnosti VŠ učiteľov/učiteliek
1. orientácia vzdelávania na študenta (O'Neill a 

McMahon, 2005)
2. sebahodnotenie vyučovania
3. základné a pokračujúce vzdelávanie



VŠ učitelia/učiteľky môžu dosiahnuť tri úrovne

1. Efektívny učiteľ/efektívna učiteľka
2. Kolegiálny učiteľ – odborník/kolegiálna 
učiteľka – odborníčka
3a. Inštitucionálny líder/inštitucionálna líderka 
vo vzdelávaní
3b. Vedecký učiteľ/vedecká učiteľka







Ďalšie vzdelávanie VŠ učiteľov na Žilinskej univerzite 
v Žiline

agenda Ústavu celoživotného vzdelávania 

Pedagogicko-psychologické vzdelávanie VŠ učiteľov (2002/2003)

Krátkodobé vzdelávacie kurzy 
vybrané témy 
financované z rozpočtu fakúlt, katedier ...

Ďalšie vzdelávanie VŠ učiteľov technického a ekonomického 
zamerania (2017/2018)

inšpirácia top 10 európskych univerzít  + IGIP model
vzdelávacie potreby UNIZA
základná línia financovaná z rozpočtu UNIZA

Adaptačné vzdelávanie (2019/2020) + VŠ pedagogika pre 
doktorandov/doktorandky



Ďalšie vzdelávanie VŠ učiteľov na Žilinskej univerzite 
v Žiline

Systém ďalšieho vzdelávania VŠ učiteľov na UNIZA
ďalšie odborné vzdelávanie
ďalšie vzdelávanie v oblasti vysokoškolskej pedagogiky

adaptačné vzdelávanie (do 5 rokov praxe)
ďalšie rozvíjajúce vzdelávanie 

ďalšie jazykové vzdelávanie

Užitočnosť /použiteľnosť obsahu je kľúčová
Potreba ohodnotenie pedagogickej činnosti VŠ učiteľov/učiteliek
Medzinárodná certifikácia

VŠ učiteľ – kľúčový prvok pedagogického procesu 
Potreba systematického posilňovania pedagogických spôsobilostí



Návrh spôsobu zavádzania štandardov do praxe

Úprava štandardov univerzitami podľa svojich 
špecifík

Štandardy najskôr použiť na výber a oceňovanie 
excelentných učiteľov/učiteliek ako motivácia pre 
zapojenie sa do vyšších úrovní

Podpora aplikácie štandardov v navrhovaných 
štyroch fázach



Návrh spôsobu zavádzania štandardov do praxe



Návrh spôsobu zavádzania štandardov do praxe – nutné 
predpoklady

Finančná podpora aplikácie prvých fáz projektmi z 
úrovne MŠVVaŠ SR

Zmena systému financovania vysokých škôl –
dôraz na hodnotenie kvality vzdelávania

Podpora rozvoja pedagogických spôsobilostí 
vedením univerzít


