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Úvod 

     

    Pravidlá a postupy  zabezpečovania a zvyšovania kvality poskytovaného vysokoškolského 

vzdelávania na Lekárskej fakulte UK v Bratislave (ďalej len LF UK) sa v plnom rozsahu 

riadia Smernicou rektora UK v Bratislave – Pravidlá zabezpečenia kvality poskytovaného 

vysokoškolského vzdelávania na UK v Bratislave ( Vnútorný predpis UK č. 15/2014) 

a Smernicou dekana LF UK – Pravidlá zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania na     

LF UK (Vnútorný predpis LF UK č. 12/2014), ktorá podrobnejšie upravuje špecifiká 

vnútorného systému kvality LF UK, najmä v oblasti poskytovaného vysokoškolského 

vzdelávania a súčasného prepojenia na vlastnú vedecko-výskumnú činnosť. 

 

     Postupy v oblasti zabezpečenia kvality sú vypracované a uplatňujú sa v oblasti: 

 

 tvorby a pravidelného hodnotenia študijných programov, 

 tvorby pravidiel hodnotenia študentov, 

 zabezpečenia kvality pedagogickej činnosti vysokoškolských učiteľov, 

 zabezpečenia materiálnych, technických a informačných zdrojov na podporu 

vzdelávania študentov zodpovedajúcich potrebám študijných programov, 

 organizovania a realizácie spätnej väzby formou ankiet za účelom zefektívnenia 

riadenia uskutočňovaných študijných programov, 

 pravidelné zverejňovanie aktuálnych, objektívnych, kvantitatívnych a kvalitatívnych 

informácií o študijných programoch a ich absolventoch. 

      

Formy spätnej väzby a ich realizácia  

 

a) Hodnotenie jednotlivých vysokoškolských učiteľov, realizované jedenkrát ročne 

študentmi, 

b) Hodnotenie predmetov a vyučovacieho procesu študentmi, realizované  jedenkrát 

ročne študentmi, 

c) Priebežné hodnotenie po výučbovej jednotke, ktoré sa realizuje prednostom 

ústavu/kliniky, 

d) Hodnotenie štúdia na LF UK absolventmi fakulty; v rámci hodnotenia sa zisťuje 

záujem o spoluprácu s fakultou po ukončení štúdia formou ALUMNI KLUBU, 

e) Retenčné testy. 

 

     Spätná väzba sa realizuje vo forme ankety, v ktorej sa študenti jednotlivých ročníkov 

prostredníctvom číselného a slovného hodnotenia vyjadria ku kvalite výučby predmetov v 

danom ročníku štúdia. Zodpovední za priebeh, spracovanie a vyhodnotenie ankety sú 

príslušní študijní prodekani, ktorí sú súčasne aj členmi Univerzitnej rady kvality vzdelávania 

a Študijné oddelenie LF UK.  

 

     Anketa je vypracovaná podľa pokynov Univerzitnej rady kvality. Dotazník do ankety bol 

vypracovaný študijnými prodekanmi a schválený vo Vedení LF UK. 

 

     Ankety, ktorá bola prerokovaná členmi Študentskej časti akademického senátu LF UK,  sa 

zúčastnia študenti druhého až šiesteho ročníka študijných programov všeobecného lekárstva  

a zubného lekárstva študujúcich v slovenskom jazyku, ktorí budú dotazníky odovzdávať  

anonymne. Na ich odovzdanie budú vyčlenené 2 dni  v dobe od 8 – 16 hod.  
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     Výsledky ankety budú prerokované vo Vedení LF UK a v Kolégiu dekana za účelom 

prijatia príslušných opatrení na zefektívnenie riadenia uskutočňovaných študijných 

programov a ich absolventov. 

 

 

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., v.r. 

dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave 

 

V Bratislave, 28. 10. 2015 

 

Prílohy: Dotazník pre 2. až 6 ročník študentov všeobecného lekárstva a zubného lekárstva. 


