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 Vyhodnotenie cieľov kvality 2020  

Vedenie Celouniverzitného pracoviska Politológia stanovilo transparentné, verejne dostupné 
a realistické ciele vnútorného systému kvality na obdobie kalendárneho roka 2020 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 v roku 2020 je vyslať na 

Erasmus mobiitu v rámci študijného programu politológia minimálne 10% študentov 

v relevantných ročníkoch (všetky ročníky okrem prvých). 

Za plnenie zodpovedá: koordinátor pre Erasmus mobilitu Katedry       

Termín hodnotenia: január/2021 

 

Hodnotenie: bol splnený, na Erasme boli v roku 2020 6 študentov (2 v LS/2020 a 4 ZS/2020), 

čo je 17,1% študentov relevantných ročníkov (35) Navštívené krajiny (vzhľadom na 

obmedzenia spôsobené COVID-19 len Česká republika.   

 

2. Spätná väzba študenta. Cieľom na rok 2020 je zvýšiť priemerný podiel hodnotiacich 

študentov zúčastňujúcich sa hodnotenia predmetov na Katedre na viac ako 30% z počtu 

absolventov predmetu, čo zvyšuje spoľahlivosť a platnosť výsledkov hodnotenia. 

Za plnenie zodpovedá: tajomník KP                         

Termín hodnotenia: január/2021 

 

Hodnotenie: cieľ nesplnený. Záujem o hodnotenie predmetov je nízky a pohybuje sa na úrovni 

10%. Navrhla sa úprava dotazníka a zároveň aj spôsob hodnotenia (využitie jednoduchších 

aplikácií). Dotazníky sa upravili a od roku 2021 je možné dotazníky vypĺňať cez atraktívnejšiu 

formu v rámci office365.  

 

3. Inovácia študijných programov a foriem vzdelávania.  

a, Cieľom je skvalitniť online vzdelávanie študijných programov prípravou skrípt a 

prezentácii v elektronickej podobe. 

Za plnenie zodpovedá: zástupca KP pre pedagogiku 

Termín hodnotenia: január/2021 

 

Hodnotenie: cieľ splnený. Kvôli pandémii COVID-19 bola výučba v roku 2020 

realizovaná takmer výlučne online, čo viedlo k príprave množstva materiálov pre online 

vzdelávanie. 
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b, Cieľom je tiež zvýšiť počet študentov absolvujúcich prax v inštitúciach štátnej 

a verejnej správy alebo samosprávy. 

 

Za plnenie zodpovedá: zástupca KP pre rozvoj   

Termín hodnotenia: január/2021, priebežné prehodnotenie plnenia 9/2020 

 

Hodnotenie: cieľ nesplnený. Vzhľadom na pandémiu COVID-19 nebolo možné vysielať 

študentov na prax do inštitúcií štátnej a verejnej správy alebo samosprávy kvôli 

sprísnenému režimu ich fungovania. 

 

 

4. Záujem o štúdium. V záujme zvýšiť počet uchádzačov o štúdium je cieľom zvýšiť počet 

organizovaných prezentácií o Katedre politológie na stredných školách v okolí mesta Trenčín 

(aspoň 4 školy) a zorganizovať aspoň dva workshopy pre študentov stredných škôl 

v priestoroch Katedry politológie.  

Za plnenie zodpovedá: zástupca vedúceho  KP pre rozvoj     

Termín: január/2021 

 

Hodnotenie: cieľ čiastočne splnený. Workshop na Katedre politológie sa nekonal kvôli 

pandémii COVID-19. Realizovali sa však online workshopy s 5 strednými školami (Myjava, 

Partizánske, Galanta, Žilina, Čadca).  

 

B./ Zodpovednosti, kompetencie a kvalita pracovníkov. 

 

1. Kvalifikačný rozvoj pracovníkov.  

Cieľom na rok 2020 je v rámci personálneho zabezpečenia udržanie kvality personálnej 

štruktúry na Katedre politológie.  

Za plnenie zodpovedá: vedúci Katedry 

Termín hodnotenia: január/2021, štvrťročne kontrolovať termíny pracovných zmlúv a dohôd. 

 

Hodnotenie: cieľ splnený. Na katedre ku koncu roku 2020 nepôsobil žiadny vyučujúci bez 

dosiahnutého tretieho stupňa vysokoškolského štúdia. Vzhľadom na nové akreditačné 

štandardy je potrebné prehodnotiť personálnu štruktúru Katedry politológie. 

 

2. Rozvoj pedagogických spôsobilostí pedagogických zamestnancov.  

Cieľom KP na rok 2020 je vyslať na Erasmus mobilitu pedagógov aspoň dvoch pedagógov 

Katedry alebo zabezpečiť ich odborný rast v rámci domácich štruktúr (odborné školenia, kurzy, 

workshopy).  

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

Termín hodnotenia: január/2021 

 

Hodnotenie: cieľ nesplnený. V ak. roku 2020 sa Erasmu nezúčastnil  kvôli pandémii COVID-

19 ani jeden pedagóg.   

 

 

C./ Verifikovanie a prehlbovanie kvality vnútorného systému vzdelávania na univerzite 
   1/ Zlepšovanie Vnútorného systému manažérstva kvality   
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Organizačné zabezpečenie realizácie  dozorného auditu 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: január/2021 

 

Hodnotenie: cieľ splnený.  

 

D./ Materiálno-technické zabezpečenie vzdelávania, vedy a výskumu. 

1. Rozvoj IKT a edukačnej techniky pracoviska. Cieľom na rok 2020 je zabezpečiť nákup 

odbornej literatúry pre potreby vzdelávania a vedecko-výskumnej činnosti zamestnancov 

v počte kusov minimálne 10.  

Za plnenie zodpovedá: tajomník KP    

Termín hodnotenia: január/2021 

 

Hodnotenie: cieľ splnený, nákup odbornej literatúry sa realizoval jednak v rámci nákupu 

odbornej literatúry Univerzitnou knižnicou TnUAD na základe požiadavky katedry a tiež 

v rámci projektu Ministerstva spravodlivosti SR (cca 7 ks). Okrem toho boli do knižnice 

doplnené publikácie v autorstve domácich pedagógov (2 ks) 

 

2. Prístup študenta a učiteľa k informačným zdrojom a databázam. Cieľom Katedry 

politológie TnUAD je nákup softvéru pre študentov a tiež pedagógov.  

 

Za plnenie zodpovedá: tajomník Katedry politológie TnUAD  

Termín hodnotenia: január/2021 

 

Hodnotenie: cieľ nebol vyhodnotený. Nebola vznesená požiadavka na nákup softvéru. 

Študenti a pedagógovia katedry však od roku 2020 plne využívajú office365 s množstvom 

aplikácii potrebných pre (online) vzdelávanie.  

 

3. Tvorba vlastných učebných textov a prístup študenta k literatúre a zdrojom. V roku 

2020 členovia Katedry sprístupnia aspoň 2 vysokoškolské učebnice k predmetom z aktuálneho 

študijného plánu.  

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

Termín hodnotenia: január/2021, priebežná kontrola plnenia a jeho prehodnotenie 9/2020 

 

Hodnotenie: cieľ čiastočne splnený. Bola publikovaná a zverejnená jedna publikácia pre 

študentov slovenského 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 aktualizovať 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.  

Za plnenie zodpovedá: zástupca vedúceho katedry pre pedagogiku, vedu a výskum 
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Termín hodnotenia: október/2020 

 

Hodnotenie: cieľ splnený 

 

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

1. Kvalita publikačnej činnosti pracoviska. Cieľom na rok 2020 je vydať aspoň 2 monografie 

(z toho aspoň jednu v zahraničnom vydavateľstve) a dva články v databázach Scopus alebo 

Web of Science 

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

Termín hodnotenia: január/2021 

 

Hodnotenie: cieľ čiastočne splnený. Boli vydané 2 monografie ako výstup kategórie A, pričom 

jedna bola vydaná v zahraničnom vydavateľstve.  

 

2. Vedecko-výskumne projekty. Cieľom na rok 2020 je udržať trend - priemerne aspoň jeden 

podaný projekt VEGA, KEGA a APVV na počet profesorov a získať aspoň jeden grant mimo 

grantových schém VEGA, KEGA a APVV 

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

Termín hodnotenia: január/2021 

 

Hodnotenie: cieľ čiastočne splnený. Katedra získala grant z Ministerstva spravodlivosti 

Slovenskej republiky. Počet podaných projektov v rámci grantových schém VEGA, KEGA a 

APVV  = 3 (2x VEGA a 1 KEGA) + jeden medzinárodný projekt v rámci schém EÚ.  

 

Ciele kvality sú záväzné pre všetkých zamestnancov TnUAD. Vedenie Celouniverzitného 

pracoviska Politológia vyžaduje od všetkých zamestnancov maximálnu podporu pri plnení 

stanovených cieľov. Za monitorovanie plnenia cieľov zodpovedajú vlastníci procesov.   

 

V Trenčíne dňa 14.2.2021     


