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Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy 
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Termín realizácie projektu: 2011-2013  

Výška NFP a výška príspevku zo ŠR: Nenávratná podpora z Európskeho sociálneho fondu 

predstavuje sumu do výšky 431 694,79 EUR a zo štátneho rozpočtu do výšky 50 787,62 EUR. 

Spoluúčasť prijímateľa – Katolíckej univerzity v Ružomberku na financovaní je vo výške 25 393,82 

EUR.  

Krátky popis a stručná charakteristika projektu: 

Strategickým cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov na 

Katolíckej univerzite v Ružomberku za účelom adaptácie univerzity na potreby vedomostnej 

spoločnosti. Naplnenie cieľa projektu v oblasti zvýšenia kvality vzdelávania a jeho realizácia 

vytvorí podmienky pre zvýšenie kvality absolventov univerzity, ktorí budú pôsobiť v rámci celej 

spoločnosti a svojou pripravenosťou na potreby vedomostnej spoločnosti dokážu zabezpečiť jej 

rozvoj a konkurencieschopnosť SR. Podpora rozvoja ľudských zdrojov v rámci stanoveného 

strategického cieľa projektu bude mať vplyv na zlepšenie výsledkov výskumu a vývoja 

realizovaného priamo na univerzite, hodnoteného podľa medzinárodne uznávaných kritérií a tým 

bezprostredne podporí priamy rozvoj vedomostnej spoločnosti v SR a jej konkurencieschopnosť 

v medzinárodnom meradle. Po overení systémov a opatrení v rámci jednotlivých aktivít projektu sa 

získa optimálna forma a nastavenie systémov a opatrení, ktoré budú všetky ďalej implementované 

do praxe a procesov riadenia a merania kvality žiadateľa. Nastavením procesov a systémov v rámci 

projektu sa umožní získanie potrebných certifikátov a hodnotení v zmysle medzinárodných noriem 

a štandardov. 

Z realizácie projektu a následných aktivít po skončení projektu budú profitovať všetky cieľové 

skupiny zapojené do projektu a je predpoklad zlepšenia ich sociálno-ekonomického postavenia. 

Cieľové skupiny študentov a doktorandov budú profitovať zo zvýšenej kvality vzdelávania, ktoré 

im umožní lepšie uplatnenie na trhu práce a prispôsobenie sa potrebám vedomostnej spoločnosti. 

Zamestnanci a manažment univerzity bude profitovať so zlepšeného systému riadenia 

a objektivizácie výsledkov hodnotenia výskumu, ktorý vytvorí podmienky na lepšie hodnotenie 

zamestnancov podľa dosiahnutých výsledkov a podporí ďalší rozvoj vedy a výskumu na univerzite. 

Z odstránenia informačnej nerovnosti vo vzťahu k verejnosti budú profitovať všetky cieľové 

skupiny s ohľadom na zlepšenie celkového obrazu univerzity a tým aj vnímania kvality jej 

študentov, absolventov aj zamestnancov a dosahovaných výsledkov vzdelávania a výskumu 



 

v širokej verejnosti. 

Projekt vytvorí inštitucionálne predpoklady pre ďalší rozvoj kvality vzdelávania, riadenia 

a výskumu na Katolíckej univerzite v Ružomberku a získanie platného certifikátu systému riadenia 

kvality vzdelávania podľa európskych štandardov ESG. Výsledky projekty budú mať vplyv na 

osvojenie si systémov riadenia kvality všetkými zamestnancami. Projekt rieši aj zriadenie 

pracovného miesta manažéra pre kvalitu, ktorý bude dlhodobo zodpovedať za riadenie 

a koordináciu systémov kvality na univerzite. 

Špecifické ciele projektu a aktivity: 

Špecifický cieľ 1.: Zvýšenie kvality vzdelávania zavedením systému priameho 

merania kvality vzdelávania. 

 

Cieľom aktivít v rámci špecifického cieľa 1 je na základe analýzy súčasného stavu navrhnúť systém 

a metodiku priameho merania kvality vysokoškolského vzdelávania v študijných programoch 

č.7553911 Didaktika hudby, č. 7561800 Sociálna práca, č. 6161800 Katolícka teológia, č. 5602700 

Ošetrovateľstvo a č. 7222700 Žurnalistika. Na základe poznatkov získaných pri príprave a overení 

systému merania kvality daného študijného programu bude navrhnutý súbor opatrení na zvýšenie 

kvality vysokoškolského vzdelávania v danom študijnom programe a realizované ich následné 

overenie. Na základe overených systémov merania kvality študijného programu a pravidelného 

vyhodnocovania ich výsledkov bude možné odstrániť informačnú nerovnosť vo vzťahu univerzity 

k verejnosti týkajúcej sa vysokoškolského vzdelávania v danom študijnom programe. Výstupy 

aktivít vo forme návrhu a overenia systému hodnotenia účinnosti vplyvu a výsledkov zavedených 

opatrení na zvýšenie kvality vzdelávania pomocou systému priameho merania kvality vzdelávania 

v týchto študijných programoch a vybraných relevantných ukazovateľov pre vybrané študijné 

programy bude následne možné aplikovať bez výrazných problémov aj na príbuzné študijné 

programy. Študijné programy boli vybrané ako profilové tak, aby získané výsledky bolo možné bez 

výrazných zmien plošne aplikovať aj na ďalšie študijné programy v danom stupni a zaviesť u nich 

zodpovedajúci systém priameho merania kvality. Týmto spôsobom bude kompletne ošetrený celý 

systém merania, riadenia a zvyšovania kvality vzdelávania vo všetkých študijných programoch na 

Katolíckej univerzite v Ružomberku 

Aktivity realizované v rámci špecifického cieľa 1: 

 

Podrobný popis aktivity 1 

Názov aktivity 

1.1. Návrh a overenie systému priameho merania kvality 

vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe č. 

7553911 Didaktika hudby. 

Cieľ aktivity 

Cieľom aktivity je navrhnúť a overiť priamy systém 

merania kvality študijného programu č. 7553911 

Didaktika hudby pomocou vybraných relevantných 

ukazovateľov 



 

Trvanie aktivity  1. 11. 2011 – 31. 10. 2012 

Podrobný popis aktivity 2 

Názov aktivity 

1.2. Návrh a overenie opatrení na zvýšenie kvality 

vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe č. 

7553911 Didaktika hudby  

Cieľ aktivity 

Cieľom aktivity je navrhnúť a overiť opatrenia na zvýšenie 

kvality vzdelávania v študijnom programe č.7553911 

Didaktika hudby 

Trvanie aktivity  1. 11. 2011 – 31. 10. 2012 

Podrobný popis aktivity 3 

Názov aktivity 

1.3 Návrh a overenie opatrení k odstráneniu informačnej 

nerovnosti vo vzťahu univerzity k verejnosti týkajúcej sa 

vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe č. 

7553911 Didaktika hudby  

Cieľ aktivity 

Cieľom aktivity je navrhnúť a overiť konkrétne opatrenia 

na odstránenie informačnej nerovnosti vo vzťahu k 

verejnosti týkajúcej sa vzdelávania v študijnom programe 

7553911 Didaktika hudby 

Trvanie aktivity  1. 11. 2012- 30. 4. 2013 

Podrobný popis aktivity 4 

Názov aktivity 

1.4. Návrh a overenie hodnotenia výsledkov opatrení na 

zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania v 

študijnom programe č. 7553911 Didaktika hudby 

založeného na systéme priameho merania kvality 

vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe č. 

7553911 Didaktika hudby  

Názov špecifického 

cieľa 

Zvýšenie kvality vzdelávania na univerzite zavedením 

systému priameho merania kvality vzdelávania 

Cieľ aktivity 

Cieľom aktivity je navrhnúť a overiť systém hodnotenia 

účinnosti vplyvu a výsledkov zavedených opatrení na 

zvýšenie kvality vzdelávania v študijnom programe 

č.7553911 Didaktika hudby pomocou systému priameho 

merania kvality vzdelávania v tomto študijnom programe 

a vybraných relevantných ukazovateľov 

Trvanie aktivity  1. 2. 2013 – 31. 10. 2013 

Podrobný popis aktivity 5 



 

Názov aktivity 1.5. Návrh a overenie systému priameho merania kvality 

vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe č. 

7561800 Sociálna práca 

Názov špecifického 

cieľa 

Zvýšenie kvality vzdelávania na univerzite zavedením 

systému priameho merania kvality vzdelávania 

Cieľ aktivity Cieľom aktivity je navrhnúť a overiť priamy systém 

merania kvality študijného programu č. 7561800 Sociálna 

práca pomocou vybraných relevantných ukazovateľov 

Trvanie aktivity  1. 11. 2011 – 31. 10. 2012 

Podrobný popis aktivity 6 

Názov aktivity 1.6. Návrh a overenie opatrení na zvýšenie kvality 

vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe č. 

7561800 Sociálna práca  

Cieľ aktivity Cieľom aktivity je navrhnúť a overiť opatrenia na zvýšenie 

kvality vzdelávania v študijnom programe 7561800 

Sociálna práca 

Trvanie aktivity  1. 11. 2011 – 31. 10. 2012 

Podrobný popis aktivity 7 

Názov aktivity 

1.7 Návrh a overenie opatrení k odstráneniu informačnej 

nerovnosti vo vzťahu univerzity k verejnosti týkajúcej sa 

vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe č. 

7561800 Sociálna práca  

Cieľ aktivity 

Cieľom aktivity je navrhnúť a overiť konkrétne opatrenia 

na odstránenie informačnej nerovnosti vo vzťahu k 

verejnosti týkajúcej sa vzdelávania v študijnom programe 

7561800 Sociálna práca 

Trvanie aktivity  1. 11. 2012 – 30. 4. 2013 

Názov aktivity 1.8. Návrh a overenie hodnotenia výsledkov opatrení na 

zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania v 

študijnom programe č. 7561800 Sociálna práca založeného 

na systéme priameho merania kvality vysokoškolského 

vzdelávania v študijnom programe č. 7561800 Sociálna 

práca  

Cieľ aktivity Cieľom aktivity je navrhnúť a overiť systém hodnotenia 

účinnosti vplyvu a výsledkov zavedených opatrení na 

zvýšenie kvality vzdelávania v študijnom programe 

7561800 Sociálna práca pomocou systému priameho 

merania kvality vzdelávania v tomto študijnom programe a 

vybraných relevantných ukazovateľov 



 

Trvanie aktivity  1. 2. 2013 – 31. 10. 2013 

Podrobný popis aktivity 9 

Názov aktivity 1.9. Návrh a overenie systému priameho merania kvality 

vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe č. 

6161800 Katolícka teológia 

Cieľ aktivity Cieľom aktivity je navrhnúť a overiť priamy systém 

merania kvality študijného programu 6161800 Katolícka 

teológia pomocou vybraných relevantných ukazovateľov 

Trvanie aktivity  1. 11. 2011 – 31. 10. 2012 

Podrobný popis aktivity 10 

Názov aktivity 

1.10. Návrh a overenie opatrení na zvýšenie kvality 

vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe č. 

6161800 Katolícka teológia  

Cieľ aktivity 

Cieľom aktivity je navrhnúť a overiť opatrenia na zvýšenie 

kvality vzdelávania v študijnom programe 6161800 

Katolícka teológia 

Trvanie aktivity  1. 11. 2011 – 31. 10. 2012 

Podrobný popis aktivity 11 

Názov aktivity 

1.11 Návrh a overenie opatrení k odstráneniu informačnej 

nerovnosti vo vzťahu univerzity k verejnosti týkajúcej sa 

vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe č. 

6161800 Katolícka teológia  

Cieľ aktivity 

Cieľom aktivity je navrhnúť a overiť konkrétne opatrenia 

na odstránenie informačnej nerovnosti vo vzťahu k 

verejnosti týkajúcej sa vzdelávania v uvedenom študijnom 

programe  

Trvanie aktivity  1. 11. 2012 – 30. 4. 2013 

Podrobný popis aktivity 12 

Názov aktivity 

1.12. Návrh a overenie hodnotenia výsledkov opatrení na 

zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania v 

študijnom programe č. 6161800 Katolícka teológia 

založeného na systéme priameho merania kvality 

vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe č. 

6161800 Katolícka teológia 



 

Cieľ aktivity 

Cieľom aktivity je navrhnúť a overiť systém hodnotenia 

účinnosti vplyvu a výsledkov zavedených opatrení na 

zvýšenie kvality vzdelávania v študijnom programe 

č.6161800 Katolícka teológia pomocou systému priameho 

merania kvality vzdelávania v tomto študijnom programe a 

vybraných relevantných ukazovateľov 

Trvanie aktivity  1. 2. 2013 – 31. 10. 2013 

Podrobný popis aktivity 13 

Názov aktivity 

1.13. Návrh a overenie systému priameho merania kvality 

vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe č. 

5602700 Ošetrovateľstvo 

Cieľ aktivity 

Cieľom aktivity je navrhnúť a overiť priamy systém 

merania kvality u študijného programu č. 5602700 

Ošetrovateľstvo pomocou vybraných relevantných 

ukazovateľov 

Trvanie aktivity  1. 11. 2011 – 31. 10. 2012 

Podrobný popis aktivity 14 

Názov aktivity 

1.14. Návrh a overenie opatrení na zvýšenie kvality 

vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe č. 

5602700 Ošetrovateľstvo  

Cieľ aktivity 

Cieľom aktivity je navrhnúť a overiť opatrenia na zvýšenie 

kvality vzdelávania v študijnom programe č. 5602700 

Ošetrovateľstvo 

Trvanie aktivity  1. 11. 2011 – 31. 10. 2012 

Podrobný popis aktivity 15 

Názov aktivity 

1.15 Návrh a overenie opatrení k odstráneniu informačnej 

nerovnosti vo vzťahu univerzity k verejnosti týkajúcej sa 

vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe č. 

5602700 Ošetrovateľstvo  

Cieľ aktivity 

Cieľom aktivity je navrhnúť a overiť konkrétne opatrenia 

na odstránenie informačnej nerovnosti vo vzťahu k 

verejnosti týkajúcej sa vzdelávania v študijnom programe 

č.5602700 Ošetrovateľstvo 

Trvanie aktivity  1. 11. 2012 – 30. 4. 2013 

Podrobný popis aktivity 16 



 

Názov aktivity 

1.16. Návrh a overenie hodnotenia výsledkov opatrení na 

zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania v 

študijnom programe č. 5602700 Ošetrovateľstvo 

založeného na systéme priameho merania kvality 

vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe č. 

5602700 Ošetrovateľstvo  

Cieľ aktivity 

Cieľom aktivity je navrhnúť a overiť systém hodnotenia 

účinnosti vplyvu a výsledkov zavedených opatrení na 

zvýšenie kvality vzdelávania v študijnom programe č. 

5602700 Ošetrovateľstvo pomocou systému priameho 

merania kvality vzdelávania v tomto študijnom programe a 

vybraných relevantných ukazovateľov 

Trvanie aktivity  1. 2. 2013 – 31. 10. 2013 

Podrobný popis aktivity 17 

Názov aktivity 

1.17. Návrh a overenie systému priameho merania kvality 

vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe č. 

7222700 Žurnalistika. 

Cieľ aktivity 

Cieľom aktivity je navrhnúť a overiť priamy systém 

merania kvality študijného programu č. 7222700 

Žurnalistika pomocou vybraných relevantných 

ukazovateľov 

Trvanie aktivity  1. 11. 2011 – 31. 10. 2012 

Podrobný popis aktivity 18 

Názov aktivity 

1.18. Návrh a overenie opatrení na zvýšenie kvality 

vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe č. 

7222700 Žurnalistika  

Cieľ aktivity 

Cieľom aktivity je navrhnúť a overiť opatrenia na zvýšenie 

kvality vzdelávania v študijnom programe č. 7222700 

Žurnalistika 

Trvanie aktivity  1. 11. 2011 – 31. 10. 2012 

Podrobný popis aktivity 19 

Názov aktivity 

1.19 Návrh a overenie opatrení k odstráneniu informačnej 

nerovnosti vo vzťahu univerzity k verejnosti týkajúcej sa 

vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe č. 

7222700 Žurnalistika  

Cieľ aktivity 

Cieľom aktivity je navrhnúť a overiť konkrétne opatrenia 

na odstránenie informačnej nerovnosti vo vzťahu k 

verejnosti týkajúcej sa vzdelávania v študijnom programe 

č.7222700 Žurnalistika 



 

Trvanie aktivity  1. 11. 2012 - 30. 4. 2013 

Podrobný popis aktivity 20 

Názov aktivity 

1.20. Návrh a overenie hodnotenia výsledkov opatrení na 

zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania v 

študijnom programe č. 7222700 Žurnalistika založeného 

na systéme priameho merania kvality vysokoškolského 

vzdelávania v študijnom programe č. 7222700 Žurnalistika  

Cieľ aktivity 

Cieľom aktivity je navrhnúť a overiť systém hodnotenia 

účinnosti vplyvu a výsledkov zavedených opatrení na 

zvýšenie kvality vzdelávania v študijnom programe č. 

7222700 Žurnalistika pomocou systému priameho merania 

kvality vzdelávania v tomto študijnom programe a 

vybraných relevantných ukazovateľov 

Trvanie aktivity  1. 2. 2013 – 31. 10. 2013 

Podrobný popis aktivity 21 

Názov aktivity 
2.1 Návrh a overenie systému vnútorného zabezpečenia 

kvality vzdelávania na báze ESG 

Cieľ aktivity 

Cieľom aktivity je navrhnúť a overiť systém vnútorného 

zabezpečenia kvality vzdelávania na báze ESG na 

Katolíckej univerzity vo výskume  

Trvanie aktivity  1. 11. 2011 – 31. 10. 2012 

Podrobný popis aktivity 22 

Názov aktivity 

2.2. Návrh a overenie opatrení k odstráneniu informačnej 

nerovnosti vo vzťahu univerzity k verejnosti v oblasti 

vnútorného zabezpečenia kvality vysokoškolského 

vzdelávania 

Cieľ aktivity 

Cieľom aktivity je navrhnúť a overiť systém opatrení na 

odstránenie informačnej nerovnosti vo vzťahu univerzity k 

verejnosti v oblasti vnútorného zabezpečenia kvality 

vysokoškolského vzdelávania  

Trvanie aktivity  1. 11. 2012 – 30. 4. 2013 

Podrobný popis aktivity 23 

Názov aktivity 2.3 Návrh a overenie hodnotenia výsledkov zavedenia 

systému vnútorného zabezpečenia kvality vzdelávania 

Cieľ aktivity Cieľom aktivity je navrhnúť a overiť hodnotenie 

výsledkov zavedenia systému vnútorného zabezpečenia 

kvality vzdelávania  



 

Trvanie aktivity  1. 2. 2013 – 31. 8. 2013 

Podrobný popis aktivity 24 

Názov aktivity 
3.1. Návrh a overenie systému hodnotenia výsledkov 

súčastí a útvarov univerzity vo výskume  

Cieľ aktivity 

Cieľom aktivity je navrhnúť a overiť systém objektívny 

systém hodnotenia výsledkov jednotlivých súčastí a 

útvarov Katolíckej univerzity vo výskume  

Trvanie aktivity  1. 11. 2011 – 31. 10. 2012 

Podrobný popis aktivity 25 

Názov aktivity 

3.2. Návrh a overenie opatrení k odstráneniu informačnej 

nerovnosti vo vzťahu univerzity k verejnosti v hodnotení 

výsledkov súčastí a útvarov univerzity vo výskume  

Cieľ aktivity 

Cieľom aktivity je navrhnúť a overiť systém opatrení na 

odstránenie informačnej nerovnosti vo vzťahu univerzity k 

verejnosti v hodnotení výsledkov jednotlivých súčastí a 

útvarov Katolíckej univerzity vo výskume  

Trvanie aktivity  1. 11. 2012 – 30. 4. 2013 

Podrobný popis aktivity 26 

Názov aktivity 

3.3. Návrh a overenie hodnotenia výsledkov zavedenia 

systému hodnotenia výsledkov súčastí a útvarov univerzity 

vo výskume  

Cieľ aktivity 

Cieľom aktivity je navrhnúť a overiť hodnotenie 

výsledkov zavedenia systému hodnotenia výsledkov 

jednotlivých súčastí a útvarov Katolíckej univerzity vo 

výskume  

Trvanie aktivity  1. 2. 2013 – 31. 7. 2013 

Špecifický cieľ 2.:Vytvorenie podmienok na zavedenie systému vnútorného 

zabezpečenia kvality vzdelávania na báze európskych štandardov ESG. 

 

Cieľom aktivít realizovaných v rámci špecifického cieľa 2 je navrhnúť a overiť systém vnútorného 

zabezpečenia kvality vzdelávania na báze ESG vo výskume. Návrh systému spočíva v nastavení 

mechanizmu fungovania systému a jeho procesov, mapy procesov a vnútorného ošetrenia 

jednotlivých procesov v rámci požiadaviek systému ESG. Na základe požiadaviek systému ESG na 

oblasť č.7 – Verejné informácie budú navrhnuté opatrenia k odstráneniu informačnej nerovnosti vo 

vzťahu univerzity k verejnosti v oblasti vnútorného zabezpečenia kvality vysokoškolského 

vzdelávania. Relevantné hodnotenie opatrení bude založené na systéme priameho merania 



 

dosiahnutých výsledkov v kvalite vzdelávania a ním definovaných výstupov vyplývajúcich 

s realizácie aktivít v rámci špecifického cieľa 1. Výstupom aktivít bude systém hodnotenia 

výsledkov zavedenia systému vnútorného zabezpečenia kvality vzdelávania na Katolíckej 

univerzite v Ružomberku, umožňujúci vyhodnotiť vývoj a aktuálne dosahované výsledky vo 

vzdelávaní po zavedení nového systému vnútorného zabezpečenia kvality. Pomocou spätnej väzby 

bude následne na základe týchto údajov možné posudzovať nutnosť optimalizácie nastavenia 

existujúceho systému. Formálne bude overenie hodnotenia výsledkov zavedenia systému ošetrené 

záverečnou hodnotiacou správou. Navrhnutý a overený systém hodnotenia výsledkov zavedenia 

systému vnútorného zabezpečenia kvality vzdelávania bude následne zavedený do praxe. Počíta sa 

s jeho využívaním v pravidelných časových intervaloch na priebežné zabezpečovanie optimálnej 

funkčnosti zavedeného systému vnútorného hodnotenia kvality vzdelávania. V pokračovaní aktivít 

po ukončení projektu bude zameranie smerované na zdokonaľovanie systému a podľa možností na 

získanie platného certifikátu podľa požiadaviek systému zabezpečovania kvality vzdelávania na 

báze európskych štandardov ESG od certifikovanej organizácie.  

Aktivity realizované v rámci špecifického cieľa 2.: 

 

Podrobný popis aktivity 1 

Názov aktivity 
2.1 Návrh a overenie systému vnútorného zabezpečenia 

kvality vzdelávania na báze ESG 

Cieľ aktivity 

Cieľom aktivity je navrhnúť a overiť systém vnútorného 

zabezpečenia kvality vzdelávania na báze ESG na 

Katolíckej univerzity vo výskume 

Trvanie aktivity  1. 11. 2011 – 31. 10. 2012 

 

Podrobný popis aktivity 2 

Názov aktivity 

2.2 Návrh a overenie opatrení k odstráneniu informačnej 

nerovnosti vo vzťahu univerzity k verejnosti v oblasti 

vnútorného zabezpečenia kvality vysokoškolského 

vzdelávania 

Cieľ aktivity 

Cieľom aktivity je navrhnúť a overiť systém opatrení na 

odstránenie informačnej nerovnosti vo vzťahu univerzity k 

verejnosti v oblasti vnútorného zabezpečenia kvality 

vysokoškolského vzdelávania 

Trvanie aktivity  1. 11. 2012 – 30. 4. 2013 

 

Podrobný popis aktivity 3 

Názov aktivity 
2. 3 Návrh a overenie hodnotenia výsledkov zavedenia 

systému vnútorného zabezpečenia kvality vzdelávania 



 

Cieľ aktivity 

Cieľom aktivity je navrhnúť a overiť hodnotenie 

výsledkov zavedenia systému vnútorného zabezpečenia 

kvality vzdelávania  

Trvanie aktivity  1. 2. 2013 – 31. 8. 2013 

Špecifický cieľ 3.:Podpora rozvoja kvality ľudských zdrojov vo výskume a vývoji 

zavedením objektívneho hodnotenia výsledkov výskumu a vývoja. 

 

Cieľom aktivít realizovaných v rámci špecifického cieľa 3 je na základe analýzy súčasného stavu 

navrhnúť systém a metodiku hodnotenia výsledkov súčastí, útvarov a kolektívov univerzity 

v oblasti výskumu na úroveň jednotlivých katedier. Zároveň, na základe overeného systému 

hodnotenia súčastí a útvarov vysokej školy z hľadiska výsledkov vo výskume a pravidelného 

monitorovania výsledkov výskumu, odstrániť informačnú nerovnosť vo vzťahu univerzity 

k verejnosti týkajúcej sa hodnotenia súčastí a útvarov univerzity z hľadiska výsledkov vo výskume. 

Na základe poznatkov získaných pri príprave a overení systému a metodiky hodnotenia výsledkov 

súčastí, útvarov a kolektívov univerzity v oblasti výskumu na úroveň jednotlivých katedier bude 

navrhnutý systém hodnotenia výsledkov zavedeného systému na vnútorné hodnotenie súčastí 

a útvarov univerzity z hľadiska výsledkov vo výskume. Relevantné hodnotenie opatrení bude 

založené na systéme priameho merania dosiahnutých výsledkov súčastí a útvarov univerzity vo 

výskume a ním definovaných výstupov.  

Výstupom aktivít bude na jednej strane funkčný systém hodnotenia výsledkov súčastí, útvarov 

a kolektívov univerzity vo výskume, ktorý objektivizuje hodnotenie, odmeňovanie a iné formy 

motivovania zamestnancov v oblasti výskumu podľa reálne dosahovaných výsledkov. Na druhej 

strane súbor opatrení na odstránenie informačnej nerovnosti vo vzťahu k verejnosti v oblasti 

vnútorného hodnotenia súčastí a útvarov univerzity z hľadiska výsledkov vo výskume. Ako výstup 

voči verejnosti bude vytvorený a zverejnený súbor hodnotenia kvality vedy a výskumu súčastí 

a útvarov univerzity s definovanými ukazovateľmi kvality. 

Po ukončení aktivít budú získané overené a optimalizované systémy hodnotenia výsledkov, vo 

výskume, umožňujúce sledovať vývoj a aktuálne dosahované výsledky vo vede a výskume po 

zavedení nového systému. Pomocou spätnej väzby bude následne na základe týchto údajov možné 

posudzovať nutnosť optimalizácie nastavenia existujúceho systému hodnotenia výsledkov. Získaný 

systém rozšíri a rozpracuje na všetky súčasti, útvary a kolektívy univerzity aj v ostatných oblastiach 

výskumu. Rovnako rozšíri na všetky útvary, kolektívy a súčasti univerzity aj získané výstupy 

projektu v oblasti odstraňovania informačnej nerovnosti k verejnosti pri hodnotení výskumu 

a hodnotení výsledkov zavedenia systému. Navrhnutý a overený systém hodnotenia výsledkov 

zavedenia systému bude následne zavedený do praxe. 

Aktivity realizované v rámci špecifického cieľa 3.: 

 

Podrobný popis aktivity 1 

Názov aktivity 
3.1 Návrh a overenie systému hodnotenia výsledkov 

súčastí a útvarov univerzity vo výskume 



 

Cieľ aktivity 

Cieľom aktivity je navrhnúť a overiť systém objektívny 

systém hodnotenia výsledkov jednotlivých súčastí a 

útvarov Katolíckej univerzity vo výskume 

Trvanie aktivity  1. 11. 2011 – 31. 10. 2012 

 

Podrobný popis aktivity 2 

Názov aktivity 

3.2 Návrh a overenie opatrení k odstráneniu informačnej 

nerovnosti vo vzťahu univerzity k verejnosti v hodnotení 

výsledkov súčastí a útvarov univerzity vo výskume 

Cieľ aktivity 

Cieľom aktivity je navrhnúť a overiť systém opatrení na 

odstránenie informačnej nerovnosti vo vzťahu univerzity k 

verejnosti v hodnotení výsledkov jednotlivých súčastí a 

útvarov Katolíckej univerzity vo výskume 

Trvanie aktivity  1. 11. 2012 – 30. 4. 2013 

 

Podrobný popis aktivity 3 

Názov aktivity 

3.3 Návrh a overenie hodnotenia výsledkov zavedenia 

systému hodnotenia výsledkov súčastí a útvarov univerzity 

vo výskume 

Cieľ aktivity 

Cieľom aktivity je navrhnúť a overiť hodnotenie 

výsledkov zavedenia systému hodnotenia výsledkov 

jednotlivých súčastí a útvarov Katolíckej univerzity vo 

výskume 

Trvanie aktivity  1. 2. 2013 – 31. 7. 2013 

 


