
 

 

 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

Fakulta sociálnych vied 

Bučianska 4/A 

917 01 Trnava 

  
  

MOŽNOSTI UČENIA SA ŠTUDENTOV 

Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v 
študijnom programe umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní 
rozmanitosti študentov a ich potrieb. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a 
hodnotenia študijných výsledkov v ŠP, ktoré umožňujú dosahovať výstupy vzdelávania pri 
rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb sú ukotvené v Interných predpisoch UCM 
a FSV UCM v Trnave. 

Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM v Trnave:  

● Previazanie vzdelávania a tvorivých činností, pričom úroveň a zameranie tvorivej 
činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania, sa 
zabezpečuje výberom učiteľov zodpovedných za študijný program a učiteľov 
zabezpečujúcich profilové predmety s kvalitnými vedeckými výstupmi  

● Podpora internacionalizácie vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností,  
aby jej miera zodpovedala poslaniu a strategickým cieľom vysokej školy, cieľom a 
výstupom vzdelávania a potrebám zainteresovaných strán sa realizuje prostredníctvom 
angažovania hosťujúcich profesorov zo zahraničia, prostredníctvom programov 
ERASMUS a iných mobilitných programov, ako aj prostredníctvom stáží učiteľov na 
zahraničných univerzitách 

● Ochrana proti akémukoľvek druhu intolerancie a diskriminácie študentov, 
zamestnancov a uchádzačov, najmä na základe pohlavia/rodu, rasy, farby pleti, jazyka, 
veku, sexuálnej orientácie, viery alebo náboženstva, zdravotného znevýhodnenia, 
politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k 
národnosti alebo etnickej skupine, majetku a pôvodu sa realizuje dodržiavaním smernice 
o GDPR a Etického kódexu.  

● Obsah a úroveň kvalifikácie napĺňa sektorovo-špecifické očakávania zamestnávateľov 
a iných externých zainteresovaných strán za zabezpečuje prihliadnutím:  k názorom, 
poznatkom a skúsenostiam študentov a absolventov fakulty,  k úrovni poznania vo vede 
a praxi,  k vymedzeniu cieľov a výstupov vzdelávania,  k rozboru osobnostného rozvoja a 
tvorivosti,  k rozboru uplatniteľnosti absolventa na trhu práce,  požiadavkám príslušnej 
úrovne Národného kvalifikačného rámca, Kvalifikačného rámca európskeho 
vysokoškolského priestoru a sektorovo-špecifickým očakávaniam,  k zaťaženosti v 
podobe materiálnych a ľudských kapacít 

● Študijné programy majú jasne špecifikovaný profil absolventa a v tomto rámci jasne 
vymedzené a komunikované ciele a výstupy vzdelávania, ktoré sú overiteľné a 
zodpovedajú poslaniu vysokej školy, príslušnému stupňu kvalifikačného rámca a oblasti 
poznania podľa príslušného študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov, v 
ktorých ich absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie 
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● V študijných programoch je jednoznačne 
previazané vzdelávanie s tvorivými činnosťami, pričom úroveň a zameranie tvorivej 
činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania 

● Študijné programy poskytujú študentom prenositeľné spôsobilosti, ktoré ovplyvňujú 
osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom kariérnom uplatnení a v 
živote ako aktívnych občanov v demokratických spoločnostiach 

 

Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta   

● Priebeh štúdia na UCM upravuje Študijný poriadok UCM 15. Umožňuje študentom 
zvoliť si vlastné tempo štúdia, prináša im flexibilitu vzdelávacieho procesu s 
prihliadnutím na kreditový systém. Zároveň je Študijný poriadok UCM predmetom 
administratívneho overovania a kontroly jednotlivých etáp štúdia. Pri zabezpečovaní 
kvalitného vzdelania študenta má zásadný význam učiteľ, ktorý študentovi umožňuje 
získať vedomosti, schopnosti a zručnosti. Rôznorodosť študentskej obce a väčší dôraz na 
výsledky vzdelávania si vyžaduje, aby sa uplatňovalo učenie a vyučovanie orientované na 
študenta, čím sa mení aj rola učiteľa. Učiteľ študenta motivuje, vedie študenta, ale 
zároveň mu dáva dostatočný priestor na jeho realizáciu   

● Výchovno-vzdelávací proces na UCM poskytuje rôzne formy vzdelávania (denná 
forma, externá forma) a metódy vzdelávania (prezenčná metóda, dištančná metóda, 
kombinovaná metóda), vymedzuje vedomosti, schopnosti, kompetencie, ktoré by mal 
študent ovládať, ak chce vykonávať povolanie, na ktoré sa v rámci štúdia pripravuje. 
Jednotlivé študijné programy majú v akreditačných spisoch presne kvantifikovateľne 
vymedzené jadro vedomostí, ktoré vychádza z konkrétneho študijného odboru a sú v 
súlade s Národným kvalifikačným rámcom SR 

● Podmienky pre absolvovanie jednotlivých predmetov definujú Informačné listy 
predmetov. Tento dokument okrem definovania samostatných podmienok absolvovania 
predmetu obsahuje aj ciele predmetu, výsledky vzdelávania, harmonogram výučby, 
literatúru k predmetu a stupnicu hodnotenia k absolvovaniu predmetu 

● Pri uskutočňovaní študijných programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, 
tvorivosť a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup 
sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov 

 

Je umožnená flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovania výstupov vzdelávania. Študijný 
program umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie sa mimo vysokej školy v domácich a 
zahraničných inštitúciách, najmä prostredníctvom podpory mobilít. Výsledky tohto 
vzdelávania sú uznávané vysokou školou.  
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● Pri uskutočňovaní študijných programov je 
povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia, tvorivosť a samostatnosť študentov vo 
vzdelávaní a v procese učenia sa a tento prístup sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov  

● Pri uskutočňovaní študijných programov je rešpektovaná rozmanitosť študentov a ich 
potrieb a je umožňovaná flexibilita trajektórií v štúdiu aj s ohľadom na možnosť 
zosúladenia pracovného/rodinného života so štúdiom na vysokej škole  

● Pri uskutočňovaní študijných programov sa pružne využíva spektrum pedagogických 
metód, foriem a koncepcií, metód hodnotenia a ich aplikácia sa pravidelne hodnotí a 
zdokonaľuje. Medzi metódy hodnotenia vedomostí a schopností študentov na UCM 
patria: písomné skúšky, projekty, protokoly z laboratórnych cvičení, prezentácie, eseje, 
prípadové štúdie, príklady, kombinované skúšky (písomná a ústna forma) a pod. 
Hodnotenie študentov sa vykonáva v súlade s postupmi definovanými v Študijnom 
poriadku UCM 

● Študentom je poskytované primerané vedenie a podpora zo strany učiteľov a je 
podporovaný vzájomný rešpekt vo vzťahu študent – učiteľ 

● Skúšajúci sú dôkladne oboznámení s existujúcimi metódami verifikácie dosahovania 
výstupov vzdelávania, metódami testovania, skúšania a posudzovania výkonov študentov 
a majú podporu vysokej školy na ďalšie zdokonaľovanie svojich vedomostí a zručností v 
tejto oblasti 

● Hodnotenie umožňuje študentom preukázať rozsah a úroveň, do akej sa im podarilo 
dosiahnuť očakávané výstupy vzdelávania a študentom poskytuje spätnú väzbu, ktorá 
môže byť v nevyhnutných prípadoch spojená s odporúčaniami a usmerneniami 
týkajúcimi sa procesu učenia sa  

● Hodnotenie je konzistentné a spravodlivo aplikované vo vzťahu k všetkým študentom, 
vykonávané v súlade s vopred schválenými postupmi a prinášajúce spoľahlivé závery, 
ktoré v podobných prípadoch nevedú k neodôvodneným rozdielom 

● Pri hodnotení študentov a uchádzačov sa primerane zohľadňujú okolnosti týkajúce sa 
študentov so špecifickými potrebami (napr. znevýhodnenie v dôsledku imobilnosti, 
zrakovej slabosti, dyslexie, dysgrafie, dyskalkúlie) 

● Študenti majú k dispozícii prostriedky nápravy voči výsledkom hodnotenia, pričom je 
zaručené spravodlivé zaobchádzanie so žiadateľmi o nápravu. Študent má možnosť 
požiadať o komisionálne skúšanie za účasti aspoň dvoch skúšajúcich učiteľov, ktorých 
určí vedúci katedry. Pri hodnotení študenta sa má zohľadniť aj jeho aktivita, 
samostatnosť a prípadne aj kreativita. Pri hodnotení študenta sa v primeranej miere 
môžu zohľadniť poľahčujúce okolnosti (napr. úraz, choroba, tehotenstvo). Študent má 
možnosť sťažovať sa v súlade s osobitným vnútorným predpisom. Študenti majú k 
dispozícii formálne odvolacie konanie, majú zaručenú možnosť participácie na 
preskúmavaní podnetov a riešení a majú zaručenú spätnú väzbu týkajúcu sa výsledkov 
ich preskúmavania a prijatých opatrení. V prípade závažných okolností sťažnosti rieši 
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kontrolór univerzity. Študent má možnosť 
obrátiť sa aj na Etickú komisiu v prípade domnienky o porušení etického kódexu 
univerzity 

● Ako súčasť hodnotiaceho procesu univerzity sa každoročné vypracováva „Správa o 
výsledkoch vo výchovno-vzdelávacej činnosti“ 21, ktorá sa predkladá na rokovanie 
Vedeckej rady UCM ako aj jej fakúlt. V nej sa analyzujú najvýznamnejšie kvalitatívne a 
kvantitatívne ukazovatele vzdelávacieho procesu v súlade s Dlhodobým zámerom UCM  

 

Podpora mobilít: 

Rozvoj medzinárodnej spolupráce na Univerzite sv. Cyrila a Metoda sa  realizuje 
predovšetkým formou bilaterálnych a multilaterálnych dohôd zameraných na vzájomnú 
výmenu študentov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov, ako aj prostredníctvom 
realizácie medzinárodných vedeckých projektov, organizovaní spoločných vedeckých 
podujatí a prezentácií výsledkov práce vo forme spoločných publikácií. Naši študenti a 
zamestnanci, ktorí majú záujem o zahraničný pobyt, môžu využiť pestrú ponuku mobilít 
prostredníctvom programu Erasmus+ alebo môžu absolvovať zahraničný pobyt na základe 
medzinárodných bilaterálnych dohôd, poprípade využiť možnosti  v rámci iných mobilitných 
a štipendijných schém a programov. Súčasťou podpory rozvoja medzinárodných vzťahov je aj 
prijímanie zahraničných návštev, delegácii a odborníkov, ktoré obohacujú výučbový proces a 
prispievajú k internacionalizácii vedy, výskumu a vzdelávania na našej univerzite.  

Univerzita získala projekt v rámci programu Erasmus+ "Mobility študentov a zamestnancov 
vysokých škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami", tzv. International 
Credit Mobility (ICM) v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita 
jednotlivcov. 

Tento projekt umožňuje realizáciu mobilít študentov a zamestnancov univerzity v rámci 
podpísaných inter-inštitucionálnych zmlúv medzi krajinami programu (Slovensko) a 
partnerskými krajinami, t.j krajinami mimo EU. 

Mobility študentov mimo program Erasmus:  

FSV UCM v rámci svojho zapojenia do siete CEEPUS umožňuje svojim študentom a 
pedagógom taktiež mobility na partnerské univerzity zapojené v tejto sieti. 

Mobility študentov mimo program Erasmus+ a CEEPUS sa môžu realizovať cez SAIA 
programy, iné grantové programy (napr. Fulbrightove štipendiá) alebo na základe 
medziuniverzitnej spolupráce. 

SAIA programy: Národný štipendijný program, Akcia Rakúsko – Slovensko, CEEPUS, 
medzivládne dohody. 

Medziuniverzitná spolupráca:  
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UCM má uzavreté zmluvy o spolupráci s mnohými 
zahraničnými univerzitami a partnerskými inštitúciami. Výmenné pobyty študentov príp. 
zamestnancov UCM na základe medziuniverzitnej spolupráce si koordinujú jednotlivé 
fakulty resp. katedry. Študent si môže takýto pobyt financovať aj tak, že si požiada o grant 
napr. z Národného štipendijného programu alebo grant poskytovaný na základe medzivládnej 
dohody. 


