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Vyhodnotenie cieľov kvality 2019 

 

Vedenie Celouniverzitného pracoviska Politológia stanovilo transparentné, verejne dostupné 

a realistické ciele vnútorného systému kvality na obdobie roku 2019 v súlade s poslaním školy a 

prostredníctvom nástrojov vnútorného systému kvality školy a nástrojov spätnej väzby (účastníkov 

života vysokej školy vnútri aj vonku školy) zabezpečilo ich monitorovanie, hodnotenie, tak aby bol 

umožnený udržateľný rozvoj kvality študijných programov.   

Ciele kvality boli stanovené v nadväznosti na politiku kvality TnUAD. Ciele kvality vychádzajú z 

výsledkov preskúmania Vnútorného systému manažérstva kvality TnUAD v smere zlepšovania systému 

pre nasledujúce oblasti. 

 

PROCES VZDELÁVANIE 
 

A. Orientácia na študenta, rozvoj študijných programov a zapojenie študentov.  

1.  Zvyšovanie uplatniteľnosti absolventov na trhu práce. Cieľom na rok 2019 je 

zabezpečiť pre Katedru politológie spoluprácu s niektorou zo štátnych a verejných inštitúcií, 

poskytujúcich prax pre študentov KP  

Za plnenie zodpovedá: zástupca vedúceho katedry pre rozvoj      

Termín hodnotenia: apríl/2020 

 

Vyhodnotenie: Úloha splnená.  

Pokračuje spolupráca s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitosti SR. V roku 

2019 sa obnovila spolupráca s Národnou radou Slovenskej republiky, konkrétne 

Parlamentným inštitútom v otázke stáži pre študentov politológie. Z hľadiska počtu študentov 

je to dostatočné. Do budúcna je potrebné sa zamerať na regionálne a miestne inštitúcie (napr. 

VÚC, obce) 

 

2. Spätná väzba študenta. Cieľom na rok 2019 dosiahnuť vyšší podiel participujúcich 

študentov o 10%.  

Za plnenie zodpovedá: zástupca vedúceho katedry pre pedagogiku, vedu a výskum.  

Termín hodnotenia: apríl/2020 

Vyhodnotenie: Úloha nesplnená. Po presune hodnotenia predmetov do systému AIS2 sa 

počet participujúcich študentov znížil. Je potrebné prehodnotiť spôsob zberu dát.  

 

3. Inovácia študijných programov a foriem vzdelávania. Cieľom je úspešne zavŕšiť projekt 

internacionalizácie vzdelávania v podobe pokračovania študijného programu v anglickom 

jazyku. 

Za plnenie zodpovedá: zástupca KP pre pedagogiku, vedu a výskum 

Termín hodnotenia: apríl/2020 

 

Vyhodnotenie: Úloha splnená. Študijný program politológia v anglickom jazyku pokračuje 

druhým ročníkom. Predbežne je na ak. rok 2020/2021 prihlásených 22 študentov.  
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4. Záujem o štúdium. V záujme zvýšiť počet uchádzačov o štúdium je cieľom organizovať 

prezentácie o Katedre politológie na stredných školách v okolí mesta Trenčín (aspoň 4 školy) 

a zorganizovať aspoň jeden workshop pre študentov stredných škôl v priestoroch Katedry 

politológie.  

Za plnenie zodpovedá: zástupca vedúceho  KP pre rozvoj     

Termín: apríl/2020 

 

Vyhodnotenie: Úloha splnená. Evidujeme jeden workshop pre študentov Gymnázia Ľ. 

Štúra v Trenčíne, pričom spolupracovali sme na ďalšej akcii organizovanej Radou mládeže 

Trenčianskeho kraja. Okrem toho sa pedagógovia katedry zúčastnili viacerých workshopov 

na stredných školách, napríklad v Partizánskom, Trenčíne, Čadci, Novákoch. Považskej 

Bystrici.  

 

B./ Zodpovednosti, kompetencie a kvalita pracovníkov. 

1. Kvalifikačný rozvoj pracovníkov. Cieľom na rok 2019 je realizovať odborné kurzy pre 

zamestnancov katedry podľa ich potreby. 

Za plnenie zodpovedá: tajomník KP      

Termín hodnotenia: apríl/2020 

 

Vyhodnotenie: Úloha čiastočne splnená. Zamestnanci sa zúčastňovali kurzov a školení 

organizovaných Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne.  

 

2. Rozvoj pedagogických spôsobilostí pedagogických zamestnancov. Cieľom KP na rok 

2019  je vyslať na Erasmus mobilitu pedagógov aspoň dvoch pedagógov Katedry.  

Za plnenie zodpovedá: koordinátor pre Erasmus mobility na Katedre politológie.   

Termín hodnotenia: apríl/2020 

 

Vyhodnotenie: Úloha splnená. Erasmus pobytu v zahraničí sa zúčastnili dvaja doktorandi 

(napr. Masarykova univerzita v Brne)  a dvaja pedagógovia (napr. Novo mesto v Slovinsku). 

 
C./ Verifikovanie a prehlbovanie kvality vnútorného systému vzdelávania na univerzite 
   1/ Zlepšovanie Vnútorného systému manažérstva kvality   
Organizačné zabezpečenie realizácie  dozorného auditu číslo 2 podľa noriem EN ISO 9001: 
2015 aplikovaného na vysokoškolské vzdelávanie a výskum na Katedre politológie. 
Za plnenie zodpovedá: manažér kvality na Katedre politológie 

Termín hodnotenia: august/2020 

 

Vyhodnotenie: Úloha splnená. 

 
Organizačné zabezpečenie výkonu interných auditov procesov VSMK na Katedre politológie  
Za plnenie zodpovedá: manažér kvality na Katedre politológie 

Termín hodnotenia: január/2020 

 

Vyhodnotenie: Úloha splnená. Audity sa vykonávali podľa vopred určeného 

harmonogramu.  
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D. Materiálno-technické zabezpečenie vzdelávania. 

1. Rozvoj IKT a edukačnej techniky pracoviska. Cieľom na rok 2019 je v spolupráci 

s Centrom informačných technológií aktualizovať a prípadne zrepasovať počítače využívané 

v učebniach. Úroveň IKT je na vysokej úrovni, nie je potrebný žiadny nákup techniky.  

Za plnenie zodpovedá: tajomník KP    

Termín hodnotenia: január 2020 

 

Vyhodnotenie: Úloha splnená. IKT technika je priebežne kontrolovaná a softvér 

aktualizovaný. V roku 2020 bude prebiehať prihlasovanie do domény všetkých 

zamestnancov katedry.  

 

2. Tvorba vlastných učebných textov a prístup študenta k literatúre a zdrojom. 

V kalendárnom roku 2019 členovia Katedry sprístupnia aspoň 2 vysokoškolské učebnice k 

predmetom z aktuálneho študijného plánu.  

Za plnenie zodpovedá: členovia KP  

Termín hodnotenia: marec/2020 

 

Vyhodnotenie: Úloha čiastočne splnená. Publikovaná bola učebnica Political system in 

the Slovak republic pre študentov anglického programu.  

 

PROCES VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ  
 

E./ Orientácia na študenta, rozvoj študijných programov a zapojenie študentov  
1. Inovácia študijných programov a poznatkov vo vzdelávaní  
Raz za akademický rok kriticky prehodnotiť informačné listy vyučovaných predmetov 
a inovovať učebné plány v súlade s najnovšími poznatkami vedy a techniky a výsledkami 
vlastnej vedecko-výskumnej činnosti realizovanej na Katedre politológie. Výsledky 
zdokumentovať vo formulári hodnotenie F-A Hodnotenie predmetu. 

Za plnenie zodpovedá: zástupca vedúceho katedry pre pedagogiku, vedu a výskum 

Termín hodnotenia: apríl/2020 

 

Vyhodnotenie: Úloha splnená. Informačné listy boli priebežné aktualizované. Zvláštna 

pozornosť bola venovaná informačným listom pre anglický študijný program, kde bola 

aktualizovaná cudzojazyčná literatúra v súlade s rozširovaním knižničného fondu na katedre 

politológie.  

 

F./ Veda, výskum a vzťah k procesom vzdelávania. 

1. Kvalita publikačnej činnosti pracoviska. Cieľom na rok 2019 je vydať aspoň tri 

monografie (z toho aspoň jednu v zahraničnom vydavateľstve). 

Za plnenie zodpovedá: členovia Katedry politológie 

Termín hodnotenia: apríl/2020 

 

Vyhodnotenie: Úloha splnená. V roku 2019 boli vydané štyri monografie, z toho 2 

v zahraničnom vydavateľstve.  
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2. Vedecko-výskumne projekty. Cieľom na rok 2019 je priemerne aspoň jeden podaný 

projekt VEGA, KEGA a APVV na počet profesorov .  

Za plnenie zodpovedá: profesori Katedry politológie, zástupca vedúceho katedry pre 

pedagogiku, vedu a výskum KP 

Termín hodnotenia: apríl/2020 

 

Vyhodnotenie: Úloha čiastočne splnená. Boli podané dva projekty VEGA a jeden KEGA 

projekt. Ani jeden však nebol schválený.   

 
 

Vypracoval: Mgr. Pavol Struhár, PhD.  

 

 

V Trenčíne dňa  15.04.2020                  

 

 


