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I. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní

Na  UJS  sú  plne  implementované  závery  Bolonskej  deklarácie  v  zmysle  zákona.
Viacstupňové  štúdium  sa  uskutočňuje  v  akreditovaných  študijných  programoch  ako
bakalárske štúdium v štandardnej dĺžke tri roky, magisterské so štandardnou dĺžkou dva roky,
doktorandské so štandardnou dĺžkou tri roky v dennej forme a päť rokov v externej forme
štúdia. Výnimkou je študijný program reformovaná teológia v odbore štúdia teológia, ktorého
štúdium sa uskutočňuje v spojenom prvom a druhom stupni, v štandardnej dĺžke päť rokov
podľa príslušného študijného programu. 

Štúdium sa  realizuje  v  kreditovom systéme (ECTS),  študenti  za  úspešné  absolvovanie
predmetov získavajú kredity. Kreditová hodnota daného predmetu je určená v študijnom pláne
príslušného  študijného  programu.  Predmety  sa  ukončujú  skúškou  alebo  hodnotením,
v niektorých prípadoch (napr. exkurzia,  telesná výchova) absolvovaním. Pravidlá štúdia sú
uvedené  v  Študijnom  poriadku  UJS.  Na  evidenciu  štúdia  UJS  používa  akademický
informačný systém AiS2.

Štúdium na  UJS  bolo  v roku  2014  organizované  prezenčnou  metódou,  a to  dennou  aj
externou  formou.  Výchovno-vzdelávacia  činnosť  vychádzala  aj  v akademickom  roku
2013/2014 z princípov činnosti univerzity v pedagogickej oblasti, ktoré univerzita uplatňuje
pri  napĺňaní  svojho  poslania,  preto  táto  oblasť  predstavuje  dlhodobo  jednu  z hlavných
činností.  Jednotlivé aktivity  boli  v tejto  oblasti  orientované predovšetkým na posilňovanie
postavenia univerzity v národnom a európskom vzdelávacom priestore, na zvyšovanie kvality
a efektívnosti  výchovno-vzdelávacieho  procesu,  internacionalizáciu  vzdelávania  a tým
akceptovateľnosť  výsledkov  výchovno-vzdelávacieho  procesu  na  trhu  práce  v SR  aj
v zahraničí.  Výchovno-vzdelávací  proces  sa  realizoval  s prepojením poznatkov  vedeckého
výskumu a na prepojenosť na hospodársku a spoločenskú prax.
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II. Údaje o študijných programoch (prehľad programov)

UJS  zabezpečuje  vysokoškolské  vzdelávanie  len  v  rámci  akreditovaných  študijných
programov. 
V akademickom roku  2013/14 UJS bola  oprávnená realizovať  vysokoškolské  štúdium  na
prvom stupni štúdia (bakalárske štúdium):

 na  EF UJS v  študijnom  odbore  3.3.15  Manažment,  študijný  program  Podnikové
hospodárstvo  a  manažment  v  dennej  a  externej  forme  a  v  študijnom  odbore  9.2.9
Aplikovaná informatika, študijný program Aplikovaná informatika v dennej forme.

 na  PF UJS v študijnom odbore 1.1.5 Predškolská a elementárna pedagogika študijný
program Predškolská a elementárna pedagogika v dennej a v externej forme, študijnom
odbore  3.3.1  Sociológia  študijný  program  Sociológia.  V študijných  odboroch  1.1.1
Učiteľstvo  akademických  predmetov  a  1.1.3  Učiteľstvo  umelecko-výchovných  a
výchovných predmetov bolo možné študovať dvojkombinácie študijných programov:
Učiteľstvo  anglického  jazyka  a literatúry,  Učiteľstvo  biológie,  Učiteľstvo  histórie,
Učiteľstvo  chémie,  Učiteľstvo  informatiky,  Učiteľstvo  katechetiky,  Učiteľstvo
maďarského jazyka a literatúry, Učiteľstvo matematiky, Učiteľstvo nemeckého jazyka a
literatúry, Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry  v dennej aj externej forme (z 45
možných kombinácií bolo realizovaná výučba v 34 v dennej a 6 v externej forme).

 na  RTF UJS v  študijnom odbore  2.1.12  Teológia  a 3.1.14  Sociálna  práca,  študijný
program Misiológia, diakonia a sociálna práca v dennej forme.

V akademickom roku  2013/14 UJS bola  oprávnená realizovať  vysokoškolské  štúdium  na
druhom stupni štúdia (magisterské štúdium):

 na EF UJS v študijnom odbore 3.3.15 Manažment, študijný program Riadenie podniku
v  dennej  a  externej  forme  a  v  študijnom  odbore  3.3.16  Ekonomika  a manažment
podniku, študijný program Ekonomika a manažment podniku v dennej a externej forme.

 na  PF UJS v študijnom odbore 1.1.5 Predškolská a elementárna pedagogika, študijný
program Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie v dennej a externej forme. V študijných
odboroch  1.1.1  Učiteľstvo  akademických  predmetov  a  1.1.3  Učiteľstvo  umelecko-
výchovných a výchovných predmetov bolo možné študovať dvojkombinácie študijných
programov:  Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry, Učiteľstvo biológie, Učiteľstvo
histórie, Učiteľstvo informatiky, Učiteľstvo katechetiky, Učiteľstvo maďarského jazyka a
literatúry, Učiteľstvo matematiky, Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a Učiteľstvo
slovenského jazyka a literatúry v dennej aj externej forme (z 36 možných kombinácií
bolo realizovaná výučba v 23 v dennej a 0 externej forme).

V  akademickom  roku  2012/13 UJS  bola  oprávnená  realizovať  vysokoškolské  štúdium
v spojenom prvom a druhom stupni štúdia (magisterské štúdium):

 na  RTF UJS v  študijnom  odbore  2.1.12  Teológia  študijný  program  Reformovaná
teológia v dennej a externej forme.

V  akademickom  roku  2012/13 UJS  bola  oprávnená  realizovať  vysokoškolské  štúdium
v     treťom stupni štúdia (doktorandské štúdium):

 na RTF UJS v študijnom odbore 2.1.12 Teológia študijný program Teológia v dennej aj
v externej forme,

 na  PF UJS v študijnom odbore v študijnom odbore Neslovanské jazyky a literatúra  v
študijnom programe Maďarský jazyk a literatúra v dennej aj v externej forme.

V akademickom roku  2014/15 UJS bola  oprávnená realizovať  vysokoškolské  štúdium  na
prvom stupni štúdia (bakalárske štúdium):

 na  EF UJS v  študijnom  odbore  3.3.15  Manažment,  študijný  program  Podnikové
hospodárstvo  a  manažment  v  dennej  a  externej  forme  a  v  študijnom  odbore  9.2.9
Aplikovaná informatika, študijný program Aplikovaná informatika v dennej forme.
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 na  PF UJS v študijnom odbore 1.1.5 Predškolská a elementárna pedagogika študijný
program  Predškolská  a  elementárna  pedagogika v  dennej  a v externej  forme.
V študijných odboroch 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov a 1.1.3 Učiteľstvo
umelecko-výchovných a výchovných predmetov bolo možné študovať dvojkombinácie
študijných programov:  Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry, Učiteľstvo biológie,
Učiteľstvo histórie, Učiteľstvo chémie, Učiteľstvo informatiky, Učiteľstvo katechetiky,
Učiteľstvo  maďarského  jazyka  a  literatúry,  Učiteľstvo  matematiky,  Učiteľstvo
nemeckého jazyka a literatúry, Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry  v dennej aj
externej forme (z 45 možných kombinácií bolo realizovaná výučba v 36 v dennej a 3
v externej forme).

 na  RTF UJS v  študijnom  odbore  2.1.12  Teológia  študijný  program  Misiológia,
diakonia a sociálna starostlivosť v dennej forme.

V akademickom roku  2013/14 UJS bola  oprávnená realizovať  vysokoškolské  štúdium  na
druhom stupni štúdia (magisterské štúdium):

 na EF UJS v študijnom odbore 3.3.15 Manažment, študijný program Riadenie podniku
v  dennej  a  externej  forme  a  v  študijnom  odbore  3.3.16  Ekonomika  a manažment
podniku, študijný program Ekonomika a manažment podniku v dennej a externej forme.

 na  PF UJS v študijnom odbore 1.1.5 Predškolská a elementárna pedagogika, študijný
program Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie v dennej a externej forme. V študijných
odboroch  1.1.1  Učiteľstvo  akademických  predmetov  a  1.1.3  Učiteľstvo  umelecko-
výchovných a výchovných predmetov bolo možné študovať dvojkombinácie študijných
programov:  Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry, Učiteľstvo biológie, Učiteľstvo
histórie, Učiteľstvo informatiky, Učiteľstvo katechetiky, Učiteľstvo maďarského jazyka a
literatúry, Učiteľstvo matematiky, Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a Učiteľstvo
slovenského jazyka a literatúry v dennej aj externej forme (z 36 možných kombinácií
bolo realizovaná výučba v 26 v dennej a 0 externej forme).

V  akademickom  roku  2013/14 UJS  bola  oprávnená  realizovať  vysokoškolské  štúdium
v spojenom prvom a druhom stupni štúdia (magisterské štúdium):

 na  RTF UJS v  študijnom  odbore  2.1.12  Teológia,  študijný  program  Reformovaná
teológia v dennej a externej forme.

V  akademickom  roku  2014/15 UJS  bola  oprávnená  realizovať  vysokoškolské  štúdium
v     treťom stupni štúdia (doktorandské štúdium):

 na RTF UJS v študijnom odbore 2.1.12 Teológia študijný program Teológia v dennej aj
v externej forme,

 na  PF UJS v študijnom odbore v študijnom odbore Neslovanské jazyky a literatúra  v
študijnom programe Maďarský jazyk a literatúra v dennej aj v externej forme.

Všetky študijné programy sú zabezpečené v jazyku maďarskom a/alebo slovenskom. 

V roku 2014 na RTF UJS bol úspešne akreditovaný študijný program Misiológia, diakónia
a  sociálna  starostlivosť (priznané  právo  zo  dňa  28.  5.  2014,  č.  rozhodnutia:  2014-
7938/23404:4-15A0).  Nakoľko  na  RTF  UJS  bolo  priznané  právo  uskutočňovať  študijný
program Misiológia, diakónia a sociálna práca  (č. rozhodnutia: 2010-21809/50538:2-071),
ktoré bolo realizované aj v akademickom roku 2013/14. Nakoľko novoakreditovaný študijný
program  bol  obsahovo  takmer  totožný  so  študijným  programom  Misiológia,  diakónia  a
sociálna  práca,  tak  RTF  UJS  dokázala  zabezpečiť  študentom  a  uchádzačom  o  štúdium
možnosť pokračovať v štúdiu podľa rovnakého alebo príbuzného študijného programu a preto
bol zabezpečený prestup študentov a uchádzačov o štúdium na novoakreditovanom študijnom
programe  Misiológia, diakónia a sociálna starostlivosť pre akademický rok 2014/15. Preto
podľa § 87 ods. 3 zákona podala UJS oznámenie o zrušení študijného programu Misiológia,
diakónia a sociálna práca ku dňu 31. 8. 2014 na ministerstvo.
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Študijnému programu Sociológia bolo pozastavené právo uskutočňovať študijný program s
dátumom pozastavenia 12. 8. 2013 a preto v akademickom roku 2013/14 na tento študijný
program už PF UJS neprijímala študentov. Ku dňu 22. 7. 2014 na PF UJS už neevidovali
žiadneho študenta študijného programu  Sociológia. PF UJS nedokázala prijať opatrenia na
odstránenie nedostatkov, ktoré viedli k pozastaveniu práva. Preto na návrh dekanky PF UJS
zo dňa 24. 7. 2014 podľa § 87 ods. 3 zákona predložila UJS na ministerstvo dňa 25. 7. 2014
oznámenie o zrušení študijného programu sociológia ku dňu 25. 7. 2014.
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III. Údaje o študentoch a ich štruktúre

Presné štatistické údaje o študentoch sú uvedené v tabuľke č.1 k dátumu 31. 10. 2014. 

UJS  mala  k  uvedenému  dátumu  1743  študentov.  Z hľadiska  počtu  najviac  študentov
študovalo na PF UJS – 918 (52,67 %). Na EF študovalo 746 študentov (42,80 %) a na RTF
študovalo 79 študentov (4,53 %). 

Na prvom stupni  vysokoškolského štúdia na UJS študovalo 1062 študentov (60,93 %),
na druhom stupni 616 (35,34 %), na spojenom prvom a druhom stupni 35 (2,01 %), na treťom
stupni 30 študentov (1,72 %). 

42,80%
52,67%

4,53%

Rozdelenie počtu študentov podľa fakúlt

EF

PF

RTF



Správa o vzdelávacej činnosti Univerzity J. Selyeho za rok 2014 9

Z uvedeného  počtu  76  študentov pochádza  zo  zahraničia  (52  študuje  v  dennej  a  24  v
externej forme), t. j. 4,36 % z celkového počtu. Je to zvýšenie počtu externých študentov o
73 % s  porovnaním s  predchádzajúcim rokom. V pomere  najviac  zahraničných študentov
študuje na RTF, kde tento pomer je 49,37 %.

Porovnanie počtu študentov za rok 2014 s počtom v roku 2013 ukazuje pokles (tabuľka
č. 2), celkovo je o 162 študentov menej ako v roku 2013. Počet študentov v dennej forme
štúdia sa znížil – o 119 študentov je menej ako v roku 2013. Na externej forme študovalo o 43
študentov menej ako v roku 2013 (pozri tabuľku 2). Percentuálne je to pokles 8,01 % v dennej
forme,  10,26  % v  externej  forme  a  8,5  % na  celkovom počte  študentov. Zníženie  počtu
študentov odôvodňujeme najmä demografickými zmenami, ktoré nastali v poslednom období.

Rozdelenie počtu študentov podľa stupňa

1.

2.

Spojený 1. a 2.

3.

Tabuľka č. 2: Vývoj počtu študentov (stav k 31.10. daného roka)
Denná forma

Stupeň 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 996 1078 1107 1090 958 854
2 426 423 387 381 472 463

1+2 51 54 48 43 37 35
3 13 9 14 19 19 15

Spolu 1486 1564 1556 1533 1486 1367
Externá forma

Stupeň 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 672 539 395 320 269 208
2 374 303 262 197 136 153

1+2 1 0 0 0 0 0
3 15 6 7 11 14 15

Spolu 1062 848 664 528 419 376
V dennej aj v externej forme spolu

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 1668 1617 1502 1410 1227 1062
2 800 726 649 578 608 616

1+2 52 54 48 43 37 35
3 28 15 21 30 33 30

Spolu 2548 2412 2220 2061 1905 1743

1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona
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Na  EF UJS bolo zapísaných k 31. 10. 2014 spolu 746 študentov vo všetkých stupňoch
realizovaných programov a vo všetkých formách poskytovaného štúdia. Z toho 463 študentov
(62,06 %) študovalo na prvom stupni, 283 (37,94 %) na druhom stupni. Z hľadiska formy 574
študentov (76,94 %) študovalo v dennej forme a 172 (23,06 %) v externej forme.

V porovnaní s rokom 2013 došlo k zníženiu počtu študentov o 95 študentov, t. j. o 11,62
%. Tento pokles fakulta pripisuje najmä nepriaznivým demografickým vývojom. 

Z uvedeného počtu 15 študentov pochádza zo zahraničia, t. j. 2,01 % z celkového počtu
študentov fakulty. 

Na  PF UJS bolo zapísaných k 31. 10. 2014 spolu 918 študentov. Z toho 572 študentov
(62,31 %) študovalo na prvom stupni, 333 (36,27 %) na druhom stupni a 13 (1,42 %) na
tretom stupni. Z hľadiska formy 725 študentov (78,98 %) študovalo v dennej forme a 193
(21,02 %) v externej forme.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom (982) to znamená pokles 6,51%. 
Z uvedeného počtu 22 študentov pochádza zo zahraničia, t. j. 2,4 % z celkového počtu

študentov fakulty.
Na  RTF UJS bolo zapísaných k 31. 10. 2014 spolu 79 študentov. Z toho 27 študentov

(34,18 %) študovalo na prvom stupni, 35 (44,3 %) na spojenom prvom a druhom stupni a 17
(21,52 %) na tretom stupni. Z hľadiska formy 68 študentov (86,08 %) študovalo v dennej
forme a 11 (13,92 %) v externej forme.

V porovnaní s rokom 2013 došlo k zníženiu počtu študentov o 3, t. j. o 3,66 %. 
Z uvedeného počtu 39 študentov pochádza zo zahraničia, t. j. 49,37 % z celkového počtu

študentov fakulty. 

Denná forma Externá forma Spolu
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IV. Informácie o akademickej mobilite študentov

Cieľom  univerzity  v  rámci  mobilitných  a  vzdelávacích  programov  je  predovšetkým
poskytnutie  zaujímavých  aktivít  svojim  študentom,  vytvorenie  možnosti  pre  študentov
absolvovať aspoň časť štúdia na niektorej z partnerských inštitúcií v zahraničí. 

V akademickom roku  2013/2014  na  UJS  bolo  realizovaných  celkovo  64  zahraničných
študentských  mobilít,  čo  je  nárast  oproti  minulému  roku  o 12,3  %.  Na  EF  sa  celkovo
uskutočnilo 42 študentských mobilít, z toho 22 v rámci programu Erasmus+, 13 študentov
absolvovalo mobilitu  v rámci  štipendijného programu VELUX Scholarship Programme, 2
študenti  vycestovali  v rámci  štipendijného  programu  Balassiho  Inštitútu  a  5  študentov
absolvovalo  mobilitu  v rámci  programu CEEPUS. V rámci  zahraničných mobilít  PF UJS
prezentovali  celkovo 22 študenti,  z toho 20 študentov vycestovalo  na študentskú mobilitu
Erasmus+,  1  študent  na  CEEPUS a  1  študent  v  rámci  štipendijného  programu Balassiho
Inštitútu.

Študenti sa zúčastnili na zahraničných mobilitách celkovo 296 osobomesiacov, z toho 210
mesiacov  v  rámci  programu  Erasmus+,  15  mesiacov  v  rámci  štipendijného  programu
Ministerstva  ľudských  zdrojov  Maďarska  a  Inštitútu  Balassi,  65  mesiacov  v  rámci
štipendijného programu VELUX Scholarship Programme a 6 mesiacov v rámci  programu
CEEPUS. Prevažná časť študentov t. j. 51 % vycestovala na mobilitu z tretieho ročníka, 13 %
z druhého ročníka prvého stupňa vysokoškolského štúdia v dennej forme, a 23 % študentov
z prvého ročníka a 13 % z druhého ročníka druhého stupňa vysokoškolskej  dennej  formy
štúdia.  Medzi  najpopulárnejšie  z navštívených  krajín  patrili  Dánsko,  Maďarsko,  Česká
republika  a  Rakúsko.  Trend  vyslaných  študentov  na  študijné  pobyty  je  rastúci,  čo  je
potešiteľné.

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi záujem zahraničných študentov o štúdium na našej
univerzite  sa  výrazne  nezmenil.  V akademickom  roku  2013/2014  UJS  prijala  v rámci
programu Erasmus+ 1 študentku z Univerzity Sapientia z Rumuska, ktorá strávila u nás 10
mesiacov (zimný aj  letný  semester),  a  v rámci  krátkodobej  študijnej  mobility  výmenného
programu CEEPUS našu PF navštívil 1 študent z Mariborskej univerzity zo Slovinska.

Študenti  EF UJS  sa mali  možnosť aktívne  zapojiť  do akademickej  mobility  študentov
prostredníctvom  podprogramu  Celoživotného  vzdelávania  ERASMUS  a ERASMUS+,
CEEPUS,  NŠP  a  NIL  a zahraničného  štipendijného  programu  VELUX  SCHOLARSHIP
v Dánsku.

Kreditový systém štúdia sa od založenia univerzity implementoval vo všetkých ročníkoch
a formách štúdia. Implementáciou kreditového systému je celková štruktúra vzdelávacieho
procesu prehľadná a sú vytvorené predpoklady pre domáce i zahraničné mobility študentov.
Transfer  a  uznávanie  kreditov  získaných  v  rámci  medzinárodných  mobilít  nevykazuje
problémy, vzhľadom k  tomu,  že  špecifickosť  výučby v  maďarskom jazyku  na  univerzite
vytvára  predpoklady  medzinárodných  mobilít  predovšetkým  na  univerzity  s  vyučovacím
jazykom maďarským, kde je vysoká miera kompatibility v predmetoch.

Akademické mobility študentov EF UJS zaznamenali v roku 2014 v porovnaní s údajmi
roku 2013 nárast vo fyzickom počte vyslaných študentov o 9,52 %.

V  rámci  štipendijného  programu  VELUX  SCHOLARSHIP  sa  v  akademickom  roku
2013/2014 aktívne zapojilo do vyučovacieho procesu v rámci celého semestra 13 študentov
EF UJS na Medzinárodnej obchodnej univerzite v Koldingu v Dánsku.

42  študentov  EF  UJS  sa  v akademickom  roku  2013/2014  zúčastnilo  na  niektorých
z mobilitných  programov.  EF  UJS  neprijala  v akademickom  roku  2013/2014  v rámci
akademických mobilitných programov žiadneho študenta.

V  akademickom  roku  2013/2014  mali  študenti  PF  UJS možnosť  zapojiť  sa  do
medzinárodných programov akademickej mobility. Záujem prejavili predovšetkým o program
ERASMUS+.  V tomto  programe  sa  celkovo  za  rok  2014  zúčastnilo  15  študentov
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zahraničných pobytov. Prerozdelenie  počtu  študentov  v rámci  semestrov  bolo  nasledovné:
v zimnom semestri 6 študentov, v letnom semestri 9 študentov. 
Prehľad absolvovaných študentských mobilít v rámci programu Erasmus+ v roku 2014:

P. č.Priezvisko študentaMeno študentaErasmus kód prijímajúcej inštitúcie
1 Füssiová Katarína HU BUDAPES01 Letný (5)
2 Monozlaiová Flóra HU BUDAPES01 Letný (5)
3 Nagy Cecília PL KRAKOW05 Letný (5)
4 Torma Viktor PL KRAKOW05 Letný (5)
5 Ott Réka HU EGER01 Letný (5)
6 Vörös Bálint HU EGER01 Letný (5)
7 Valent Veronika HU BUDAPES01 Letný (5)
7 Varga Beáta HU BUDAPES01 Letný (5)
9 Árgyusi Áron HU BUDAPES01 Letný (5)
10 Dobai Eszter HU BUDAPES01 Zimný (5)
11 Dobosi Viktória HU EGER01 Zimný (5)
12. Monozlaiová Flóra HU BUDAPES01 Zimný (5)
13 Vörös Bálint HU EGER01 Zimný (5)
14 Szabó Gábor PL KRAKOW05 Zimný (5)
15 Magdová Eva HU BUDAPES01 Zimný (5)

Z  RTF UJS v roku 2014 nikto nevycestoval na študentskú mobilitu v rámci Programu
Erasmus+. 
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V. Údaje o záujme o štúdium na UJS a výsledkoch prijímacieho konania

O  možnostiach  štúdia  v akademickom  roku  2014/2015  UJS  informovala  študentov
stredných škôl a verejnosť prostredníctvom viacerých kanálov: 

 na webovej stránke univerzity a na stránkach jej fakúlt, 
 prostredníctvom portálu VŠ (www.portalvs.sk), 
 v novinách s lokálnou a celoslovenskou pôsobnosťou formou platených inzerátov, 
 prostredníctvom Dní otvorených dverí, ktoré sa uskutočnili na každej fakulte UJS, 
 prostredníctvom lokálnych rádií formou krátkych inzercií,
 prostredníctvom návštev stredných škôl. 
Presnú štatistiku  prijímacích  konaní  ukazujú  tabuľky č.  3,  4  a  5  vrátane  plánovaných

počtov, počtu prihlášok, počtu prijatých a počtu zapísaných študentov. Nakoľko fakulty UJS
pôsobia v rôznych študijných odboroch okrem 3. stupňa z tabuliek vidno počty podľa fakúlt.

Termín podania prihlášok na 1. stupeň bol 31. 3. 2014, termín podania prihlášok na 2.
stupeň, na spojený 1. a 2. stupeň a na 3. stupeň bol 30. 6. 2014.

Vzhľadom  na  to,  že  sa  nenaplnili  plánované  počty  prihlášok,  dekani  fakúlt  vyhlásili
doplnkové kolo prijímacích konaní pre 1. stupeň. To trvalo na EF UJS do 22. 8. 2014, na PF
UJS do 31.7.2014 a na RTF UJS 18. 8. 2014.
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Údaje o prijímacom konaní na 1. stupeň a na spojený 1. a 2. stupeň

V roku 2014 bolo na UJS v 1. stupni a v spojenom 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia
prijatých  na  dennú  formu štúdia  453  študentov  a na  externú  formu  štúdia  114  študentov
(tabuľka č. 3). V porovnaní s rokom 2013 počet študentov prijatých na 1. stupeň a na spojený
1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia narástol v dennej forme o 1,11 % a klesol v externej
forme štúdia o 16,66 %. 

Na  EF UJS bolo prijatých v 1. stupni vysokoškolského štúdia (podskupiny  ekonómia a
manažment a  informatické vedy, informačné a komunikačné technológie)  na  dennú formu
štúdia 196 študentov a na externú formu štúdia 50 študentov. Na EF UJS oproti roku 2013
narástol počet prijatých študentov na 1. stupeň vysokoškolského štúdia v dennej forme štúdia
o 5,38 % a v externej forme štúdia sa to nezmenilo. 

Na  PF UJS bolo  prijatých  v 1.  stupni  vysokoškolského štúdia  (podskupina  učiteľstvo,
vychovávateľstvo a pedagogické vedy) na dennú formu štúdia 237 249 študentov a na externú
formu štúdia 45 64 študentov. Na PF UJS oproti roku 2013 klesol počet prijatých študentov na
1. stupeň vysokoškolského štúdia v dennej forme štúdia o 5,06 % a v externej forme štúdia o
42,22 %.

Na RTF UJS bolo prijatých v 1. stupni a v spojenom 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia
(podskupina humanitné vedy) na dennú formu štúdia 20 študentov. Na RTF UJS oproti roku

Tabuľka č. 3a: Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni a v spojenom prvom a druhom stupni v roku 2014

Denná forma

Účasť Prijatie Zápis

420 263 263 237 180 0,63 0,90 0,76 0,43

humanitné vedy 55 21 20 20 18 0,38 1,00 0,90 0,33

ekonómia a manažment 150 146 146 131 93 0,97 0,90 0,71 0,62

80 70 70 65 49 0,88 0,93 0,75 0,61

Spolu 705 500 499 453 340 0,71 0,91 0,75 0,48

Externá forma

Účasť Prijatie Zápis

40 48 48 45 38 1,20 0,94 0,84 0,95

humanitné vedy 0 0 0 0 0     

ekonómia a manažment 80 54 54 50 36 0,68 0,93 0,72 0,45

Spolu 120 102 102 95 74 0,85 0,93 0,78 0,62

Z toho počet uchádzačov, ktorí získali stredoškolské vzdelanie v zahraničí

Účasť Prijatie Zápis

17 11 11 11 5,5 3,5 3,9 5,0

humanitné vedy 7 6 6 6 33,3 30,0 30,0 33,3

ekonómia a manažment 12 12 9 6 6,0 6,0 5,0 4,7

4 4 4 4 5,7 5,7 6,2 8,2

Spolu 40 33 30 27 6,6 5,5 5,5 6,5

Podskupina študijných 
odborov

Plánovaný 
počet

Počet 
prihlášok

Prihlášky/ 
plán

Prijatie/ 
účasť

Zápis/ 
prijatie

Zápis/ 
plán

učiteľstvo, vychovávateľstvo 
a pedagogické vedy

informatické vedy, informačné 
a komunikačné technológie

Podskupina študijných 
odborov

Plánovaný 
počet

Počet 
prihlášok

Prihlášky/ 
plán

Prijatie/ 
účasť

Zápis/ 
prijatie

Zápis/ 
plán

učiteľstvo, vychovávateľstvo 
a pedagogické vedy

Podskupina študijných 
odborov

Počet 
prihlášok

% z 
celkovéh
o počtu 

prihlášok

% z 
celkového 

počtu 
účasti

% z 
celkového 

počtu 
prijatia

% z 
celkového 

počtu 
zápisov

učiteľstvo, vychovávateľstvo 
a pedagogické vedy

informatické vedy, informačné 
a komunikačné technológie
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2013 narástol počet prijatých študentov na 1. stupeň a spojený 1. a 2. stupeň vysokoškolského
štúdia v dennej forme štúdia o 53,85 %.
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Údaje o prijímacom konaní na 2. stupeň

Tabuľla č. 4: Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2014

Denná forma

Účasť Prijatie Zápis

315 160 160 146 143 0,51 0,91 0,98 0,45

ekonómia a manažment 130 87 87 83 79 0,67 0,95 0,95 0,61

Spolu 445 247 247 229 222 0,56 0,93 0,97 0,50

Externá forma

Účasť Prijatie Zápis

50 49 49 47 45 0,98 0,96 0,96 0,90

ekonómia a manažment 60 45 45 38 33 0,75 0,84 0,87 0,55

Spolu 110 94 94 85 78 0,85 0,90 0,92 0,71

Z toho počet absolventov svojej vysokej školy

Účasť Prijatie Zápis

202 202 186 181 96,7 96,7 96,4 96,3

ekonómia a manažment 124 124 117 110 93,9 93,9 96,7 98,2

Spolu 326 326 303 291 95,6 95,6 96,5 97,0

Z toho počet uchádzačov, ktorí získali vzdelanie nižšieho stupňa v zahraničí

Účasť Prijatie Zápis

3 3 3 3 1,4 1,4 1,6 1,6

ekonómia a manažment 1 1 1 1 0,8 0,8 0,8 0,9

Spolu 4 4 4 4 1,2 1,2 1,3 1,3

Podskupina študijných 
odborov

Plánovaný 
počet

Počet 
prihlášok

Prihlášky/ 
plán

Prijatie/ 
účasť

Zápis/ 
prijatie

Zápis/ 
plán

učiteľstvo, vychovávateľstvo a 
pedagogické vedy

Podskupina študijných 
odborov

Plánovaný 
počet

Počet 
prihlášok

Prihlášky/ 
plán

Prijatie/ 
účasť

Zápis/ 
prijatie

Zápis/ 
plán

učiteľstvo, vychovávateľstvo a 
pedagogické vedy

Podskupina študijných 
odborov

Počet 
prihlášok

% z 
celkového 

počtu 
prihlášok

% z 
celkového 

počtu 
účasti

% z 
celkového 

počtu 
prijatia

% z 
celkovéh
o počtu 
zápisov

učiteľstvo, vychovávateľstvo a 
pedagogické vedy

Podskupina študijných 
odborov

Počet 
prihlášok

% z 
celkového 

počtu 
prihlášok

% z 
celkového 

počtu 
účasti

% z 
celkového 

počtu 
prijatia

% z 
celkovéh
o počtu 
zápisov

učiteľstvo, vychovávateľstvo a 
pedagogické vedy

V roku 2014 bolo na UJS v 2. stupni vysokoškolského štúdia prijatých na dennú formu
štúdia 229 študentov a na externú formu štúdia 85 študentov (tabuľka č. 4). Oproti roku 2013
bolo prijatých na 2. stupeň vysokoškolského štúdia UJS o 18,51 % menej študentov na dennú
formu a o 2,30 % na externú formu. 

Na EF UJS bolo prijatých na 2. stupeň vysokoškolského štúdia (podskupina  ekonómia a
manažment)  na dennú formu štúdia 83 študentov a na externú formu štúdia 38 študentov.
V porovnaní s rokom 2013 počet študentov prijatých na 2. stupeň vysokoškolského štúdia na
EF UJS klesol v dennej forme štúdia o 38,97 % a v externej forme o 28,30 %.

Na  PF  UJS bolo  prijatých  v 2.  stupni  vysokoškolského  štúdia  (podskupina  učiteľstvo,
vychovávateľstvo a pedagogické  vedy) na dennú formu štúdia 146 študentov a na externú
formu štúdia 47 študentov. V porovnaní s rokom 2013 počet študentov prijatých na 2. stupeň
vysokoškolského štúdia na PF UJS narástol v dennej forme štúdia o 0,69 % a v externej forme
o 38,26 %.
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Údaje o prijímacom konaní na 3. stupeň

Tabuľka č. 5: Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 2014

Denná forma

Účasť Prijatie Zápis

humanitné vedy 8 6 5 4 4 0,75 0,80 1,00 0,50

Spolu 8 6 5 4 4 0,75 0,80 1,00 0,50

Externá forma

Účasť Prijatie Zápis

humanitné vedy 5 6 6 6 6 1,20 1,00 1,00 1,20

Spolu 5 6 6 6 6 1,20 1,00 1,00 1,20

Z toho počet absolventov svojej vysokej školy

Účasť Prijatie Zápis

humanitné vedy 6 6 5 5 50,0 54,5 50,0 50,0

Spolu 6 6 5 5 50,0 54,5 50,0 50,0

Z toho počet uchádzačov, ktorí získali vzdelanie nižšieho st

Účasť Prijatie Zápis

humanitné vedy 6 6 5 5 50,0 54,5 50,0 50,0

Spolu 6 6 5 5 50,0 54,5 50,0 50,0

Podskupina 
študijných odborov

Plánovaný 
počet

Počet 
prihlášok

Prihlášky/ 
plán

Prijatie/ 
účasť

Zápis/ 
prijatie

Zápis/ 
plán

Podskupina 
študijných odborov

Plánovaný 
počet

Počet 
prihlášok

Prihlášky/ 
plán

Prijatie/ 
účasť

Zápis/ 
prijatie

Zápis/ 
plán  

Podskupina 
študijných odborov

Počet 
prihlášok

% z 
celkového 

počtu 
prihlášok

% z 
celkového 

počtu 
účasti

% z 
celkového 

počtu 
prijatia

% z 
celkového 

počtu 
zápisov

Podskupina 
študijných odborov

Počet 
prihlášok

% z 
celkového 

počtu 
prihlášok

% z 
celkového 

počtu 
účasti

% z 
celkového 

počtu 
prijatia

% z 
celkového 

počtu 
zápisov

V roku 2014 bolo na UJS v 3. stupni vysokoškolského štúdia prijatých na dennú formu
štúdia 4 študenti a na externú formu štúdia 6 študenti (tabuľka č. 5). Na PF UJS bolo prijatých
v 3.  stupni  vysokoškolského štúdia  na  dennú formu štúdia  3 študenti.  Na RTF UJS bolo
prijatých v 3. stupni vysokoškolského štúdia na dennú formu štúdia 1 študent a na externú
formu štúdia 6 študenti.

Zápisy v roku 2014 a porovnanie s predchádzajúcim rokom
V roku 2014 sa zapísalo na akademický rok 2014/15 na UJS spolu 724 novoprijatých

študentov. V porovnaní s rokom 2013 (748) je v počte zapísaných študentov viditeľný pokles
o 3,21 %. Z toho na 1. stupeň sa zapísalo 414 novoprijatých študentov. V porovnaní s rokom
2013 (401) je v počte zapísaných študentov nárast o 3,24 %. 

Na EF UJS sa do 1. ročníka 1. stupňa dennou formou zapísalo 142 a externou formou
štúdia 36 študentov, t.j. spolu dennou a externou formou štúdia 178 študentov. Na PF UJS sa
do  1.  ročníka  1.  stupňa  vysokoškolského  štúdia  dennou  formou  zapísalo  180  a  externou
formou štúdia 38 študentov, t.j.  spolu dennou a externou formou štúdia 218 študentov. Na
RTF UJS sa do 1. ročníka 1. stupňa a spojeného 1. a 2. stupňa dennou formou zapísalo 18
študentov.

Do 1. ročníka 2. stupňa dennou a externou formou sa zapísalo na akademický rok 2014/15
na UJS spolu 341 študentov. Na EF UJS sa do 1. ročníka 2. stupňa vysokoškolského štúdia
dennou  formou  zapísalo  79  a  externou  formou  štúdia  33  študentov,  t.j.  spolu  dennou
a externou  formou  štúdia  112  študentov.  Na  PF  UJS sa  do  1.  ročníka  1.  stupňa
vysokoškolského štúdia dennou formou zapísalo 143 a externou formou štúdia 45 študentov,
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t.j. spolu dennou a externou formou štúdia 188 študentov.
V roku  2013  sa  zapísalo  na  akademický  rok  2014/15  na  UJS  spolu  10  novoprijatých

doktorandov, z toho 3 na PF UJS v dennej forme, 1 na RTF UJS v dennej forme a 6 na RTF v
externej forme.
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VI. Údaje o absolventoch

V roku 2014 na UJS úspešne ukončilo štúdium spolu 654 študentov. Z nich 386 študentov
získalo titul  bakalár (v skratke Bc.),  269 titul  magister (v skratke Mgr.)  a 9 titul  PhD. Z
celkového počtu 489 získalo vysokoškolské vzdelanie v dennej forme štúdia, zvyšných 165 v
externej forme. 

Komplexný prehľad o absolventoch je uvedený v tabuľke č. 6.

Fakulta
Denná forma Externá forma

Spolu
občania SR cudzinci občania SR cudzinci

EF

1 113 1 39 1 154

2 105 0 33 0 138

1+2 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0

Spolu EF 218 1 72 1 292

PF

1 149 0 59 2 210

2 98 0 27 1 126

1+2 0 0 0 0 0

3 3 0 1 0 4

Spolu PF 250 0 87 3 340

RTF

1 11 1 0 0 12

2 0 0 0 0 0

1+2 1 4 0 0 5

3 3 0 0 2 5

Spolu RTF 15 5 0 2 22

1 273 2 98 3 376

2 203 0 60 1 264

1+2 1 4 0 0 5

3 6 0 1 2 9

Spolu vysoká škola 483 6 159 6 654

Tabuľka č. 6: Počet študentov, ktorí riadne skončili štúdium v akademickom 
roku 2013/2014

Stupeň 
štúdia

Spolu 
podľa 

stupňov

V roku 2014 na EF UJS úspešne ukončilo štúdium spolu 292 absolventov. Z tohto počtu
absolventov získalo titul bakalár (v skratke Bc.) 154 absolventov a titul magister (v skratke
Mgr.)  138. Na EF UJS v roku 2014 teda úspešne ukončilo štúdium 292 študentov. Z nich
úspešne ukončilo štúdium 1. stupňa vysokoškolského štúdia dennou formou 114 študentov
a externou formou štúdia 40 študentov. 2. stupeň vysokoškolského štúdia na EF UJS úspešne
ukončilo  v roku  2014  v dennej  forme  štúdia  105  študentov  a externou  formou  štúdia  33
študentov.

V roku  2014  na  PF  UJS  úspešne  ukončilo  štúdium spolu  340  študentov. Z  nich  210
študentov získalo titul bakalár (v skratke Bc.), 126 titul magister (v skratke Mgr.) a 4 titul
doktor filozofie (v skratke PhD.). Z celkového počtu získalo 250 vysokoškolské vzdelanie v
dennej forme štúdia, zvyšných 90 v externej forme.

Na  RTF UJS  bolo  spolu  22  absolventov, 12  z  nich  úspešne  ukončilo  štúdium prvého
stupňa, 5 z nich úspešne ukončilo štúdium spojeného prvého a druhého stupňa (magisterské
štúdium) a 5 štúdium tretieho stupňa. Z celkového počtu absolventov študovali 20 na dennej
forme štúdia a 2 na externej forme štúdia.

Kvantitatívnymi  ukazovateľmi  absolventov  sú  aj  podiely  riadne  skončených  štúdií  na
celkovom počte začatých štúdií, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 7 zobrazené podľa podskupiny
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študijných odborov a stupňa vzdelania v danom akademickom roku k 31. 12. 2014.

Akademický rok začatia štúdia

1. D 2,90% 4,50% 52,00% 52,00% 58,00% 77,00% 70,00%

humanitné vedy 1. D 70,59%

humanitné vedy 1. a 2. D 16,67% 30,00% 30,00%

ekonómia a manažment 1. D 1,01% 1,46% 56,62% 63,85%

1. E 2,10% 6,40% 65,00% 100,00% 84,00% 54,00% 60,00%

ekonómia a manažment 1. E 20,51% 69,09% 64,10% 45,00% 42,20%

2. D 2,90% 90,00% 91,00% 88,00% 93,00% 95,00% 93,00%

ekonómia a manažment 2. D 95,28% 90,21% 95,18%

2. E 78,00% 92,00% 85,00% 87,00% 94,00% 92,00%

ekonómia a manažment 2. E 2,13% 93,75% 90,14% 87,03% 0,00%

humanitné vedy 3. D 71,40% 75,00%

humanitné vedy 3. E 50,00% 25,00%

sociológia 1. D 33,00% 28,00%

aplikovaná informatika 1. D 4,88% 4,26% 37,50%

Tabuľka č. 7: Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte začatých štúdií v danom akademickom roku k 
31.12.2014

Podskupina študijných 
odborov

Stupeň 
dosiahnutého 

vzdelania

Forma 
štúdia

2013 / 
2014

2012 / 
2013

2011 / 
2012

2010 / 
2011

2009 / 
2010

2008 / 
2009

2007 /
2008

učiteľstvo, 
vychovávateľstvo a 
pedagogické vedy

učiteľstvo, 
vychovávateľstvo a 
pedagogické vedy

učiteľstvo, 
vychovávateľstvo a 
pedagogické vedy

učiteľstvo, 
vychovávateľstvo a 
pedagogické vedy

Rigorózne konania
V zmysle  zákona  č.  131/2002  o  vysokých  školách  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov bolo na EF UJS aj v kalendárnom roku 2014 vyhlásené
rigorózne konanie. Uchádzačmi o rigorózne konanie v odbore Manažment alebo Ekonomika
a manažment  podniku  sa  môžu  stať  absolventi  študijných  programov,  ktorí  získali  titul
„magister“ alebo obdobných študijných programov v zahraničí. Rigorózna skúšku a obhajoba
rigoróznej práce sa na EF UJS vykonáva v súlade s § 53 ods. 9 a 10, § 63 a § 109 ods. 4
zákona.

Súčasťou rigorózneho konania je obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom
študenti  získali  vysokoškolské  vzdelanie,  alebo  v príbuznom  študijnom  odbore.  Po
vypracovaní  rigoróznej  práce  a úspešnom vykonaní  rigoróznych skúšok absolventi  získajú
v zmysle uvedeného zákona akademický titul „doktor filozofie“ (v skratke „PhDr.“).

Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce má uchádzač na základe samostatného
štúdia preukázať, že v študijnom odbore aj v jeho širšom základe má hlbšie vedomosti a je
spôsobilý  osvojovať  si  samostatne  nové  poznatky  vedy  a  praxe  a  je  schopný  získané
vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi. EF UJS má právo konať rigorózne skúšky a
obhajoby  rigoróznych  prác  v  študijnom  odbore  3.3.16  Ekonomika  a manažment  podniku
a dokončiť rigorózne konanie v študijnom odbore 3.3.15. Manažment. 

V roku  2014  sa  na  rigorózne  konanie  prihlásilo  5  uchádzačov.  V roku  2014  úspešne
obhájili  svoju  rigoróznu  prácu  a vykonali  rigoróznu  skúšku  v odbore  3.3.15.  Manažment
spolu 3 účastníci rigorózneho konania.

Na  PF UJS v roku 2014 úspešne absolvovalo rigorózne konanie a získalo akademický
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titul „doktor pedagogiky“ (v skratke "PaedDr.") 12 účastníkov rigorózneho konania. Z toho 8
získali titul v študijnom odbore 1.1.1 Predškolská a elementárna pedagogika a 4 v študijnom
odbore 1.1.5 Učiteľstvo akademických predmetov (2 v študijnom programe História a 2 v
študijnom programe Informatika).

Na RTF UJS úspešne obhájila rigoróznu prácu, vykonala rigoróznu skúšku a tak získala
akademický titul „doktor teológie“ (v skratke „ThDr.“) 1 absolventka magisterského štúdia
študijného programu Reformovaná teológia.
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VII. Komentovaný prehľad úspechov študentov

EF UJS
Študenti  EF  UJS  sa  pravidelne  zúčastňujú  vedeckých  podujatí  venovaných  prezentácií

výsledkov ich študentskej vedeckej činnosti na národnej aj medzinárodnej úrovni, ale zapájajú
sa tiež do projektov a súťaží vyhlasovaných vybranými spoločnosťami hospodárskej praxe,
bankami, či inštitúciami sekundárnej sféry.

EF  UJS  v  letnom  semestri  akademického  roka  2013/2014  a  v  zimnom  semestri
akademického  roka  2014/2015  reprezentovali  študenti  na  významných  domácich  a
zahraničných aktivitách. Študenti magisterského štúdia, Mgr. Tamás Méri, Bc. Dávid Szabó,
Bc. Attila Duba a Bc. Monika Nagyová úspešne reprezentovali EF UJS na medzinárodnej
súťaži  „XII.  Celonárodná  súťaž  finančných prípadových  štúdií  –  XII.  Országos  Pénzügyi
Esettanulmány Verseny“ v Győri.

Ďalšou významnou súťažou, do ktorej sa naši študenti aktívne zapojili bola Celonárodná
súťaž prípadových štúdií – „Országos Esettanulmány Verseny“, ktorá je už organizovaná 15.
krát a jej hostiteľom bola už tradične Univerzita Corvinus v Budapešti. XV. ročníka súťaže sa
zúčastnilo viacero skupín z maďarských, slovenských a rumunských univerzít. V tomto roku
zastupovali EF UJS Bc. Patrik Fricz, Mgr. Zoltán Lakatos, Mgr. András Lovász a Mgr. Zoltán
Elek.  Študenti  aj  v  tomto roku vypracovali  kvalitné  riešenie  v  prípadovej  štúdii  opísanej
problematike.

Do  univerzitného  kola  Študentskej  vedeckej  a  odbornej  činnosti  sa  v  letnom semestri
akademického roka 2013/2014 zapojilo spolu 8 študentov:
Študent Názov práce Sekcia
Mgr. Tamás Méri A  magánszféra  és  a  közszféra  humánerőforrás

menedzsment  gyakorlata  közötti  hasonlóságok  és
különbségek Közép-Európában - Analógie a diferencie
manažmentu  ľudských  zdrojov  vo  verejnom  a
súkromnom sektore v Strednej Európe

Ekonomické
vedy

Bc. Barnabás Ambrus A televíziós szolgáltatások előfizetőinek preferenciái -
Preferencie abonentov televíznych služieb

Bc. Dominika Baková Versenyképes városok - Konkurencieschopné mestá
Bc. Patrik Buday Red Bull – szárnyalás, sikeresség -  Red Bull – rast a

úspech
Mgr. Viera Geletová Malé a stredné podniky na Slovensku a ich vplyv na

hospodársku konkurencieschopnosť
Bc. Adrienn Menyhártová A bitcoin virtuális pénz szerepe a mindennapi életben -

Rola virtuálnych peňazí Bitcoin v každodennom živote 
Bc. Aneta Oroszová A német  működőtőke  hatása  Szlovákia  autóiparára  -

Vplyv  nemeckého  prevádzkového  kapitálu  na
slovenský automobilový priemysel

Bc. Roland Szabó Automaták szimulációja – Simulácia automatov Informatické
vedy

V Ekonomickej  sekcii  prvé miesto  obsadil  študent  denného magisterského štúdia Mgr.
Tamás Méri,  druhé miesto študent  externého bakalárskeho štúdia Bc.  Barnabás  Ambrus a
tretie miesto obsadila študentka denného bakalárskeho štúdia Bc. Dominika Baková. Študent
denného  bakalárskeho  štúdia  študijného  programu  Bc.  Roland  Szabó  obsadil  v  sekcii
Informatické vedy piate miesto. 

Študenti  reprezentovali  EF  UJS  v  zimnom semestri  akademického  roka  2014/2015  na
súťaži  „Logisztikai  csapatbajnokság  –  Logistické  tímové  majstrovstvá“,  organizovanej
Logistickým združeným veľkých podnikov (Nagyvállalatok Logisztikai Szövetsége). Súťažnú
skupinu tvorili študenti druhého stupňa vysokoškolského štúdia: Bc. Patrik Buday, Bc. Kitti
Szűcsová, Bc. Gabriela Spišáková, Bc. Dániel Eszenyi a Bc. Linda Dubaiová.
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V novembri 2014 sa konalo IX. kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti pre študentov
maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku. Študenti EF UJS vyhrali viacero cien. Prvú cenu
Ekonomickej sekcie získala Bc. Dominika Baková. Ďalšími víťazmi sa stali tiež študenti EF
UJS z Ekonomickej sekcie - 2. miesto získal Mgr. Tamás Méri a 3. miesto bolo rozdelené
medzi autorským párom: Bc. Sandra Belánszká - Bc. Monika Nagyová a študentom externého
štúdia Bc. Barnabásom Ambrusom.

V rámci podujatia Týždeň vedy a techniky 2014 na EF UJS sa konala súťaž a výstava
fotografií  s  názvom „ Tudományos,  technológiai,  innovációs folyamat a  mi szemünkkel  -
Vedecký,  technologický,  inovačný  proces  našimi  očami“.  Súťaže  sa  zúčastnili  študenti
druhého stupňa vysokoškolského štúdia.  Na prvom mieste  sa  umiestnil  projekt  s  názvom
Vývoj  vytvárania  umelých  nechtov  skupiny  Bc.  Anita  Nagy,  Bc.  Evelína  Jabloncziová
Farkasová,  Bc.  Orsolya Kočišová,  Bc.  Tímea Tóthová,  Bc. Mária  Strauszová a  Bc.  Anita
Nagyová. Druhé miesto získal projekt Bc. Norberta Sánthu a tretie miesto získala skupina:
Bc. Annamária Feke, Bc. Péter Kocskovics, Bc. Zsolt Vrzala a Bc. Balázs Hencz. 

V roku 2014 sa už po šiestykrát zúčastnili študenti EF UJS medzinárodného programu
riešenia prípadových štúdií koordinovaného Univerzitou Greensboro v Amerike, X-Culture. V
roku  2014  prevzali  diplomy  potvrdzujúce  ich  účasť  a  zároveň  ich  úspešnosť  pri  riešení
študenti:  Martin  Štefkovič,  Bc.  Tamás  Pokstaller  a  Bc.  Péter  Kocskovics,  Bc.  Kristína
Kádeková a Bc. Ádám Szobi.

PF UJS
V roku 2014 sa študenti PF UJS zúčastnili na viacerých súťažiach národnej i medzinárodnej
úrovne. Z nich boli ocenení nasledovní:

- Bc. Patrik Baka –  1. miesto na celoštátnom kole ŠVOČ pre poslucháčov maďarskej
národnosti – Komárno, Sekcia literárnej vedy, 13. 11. 2014

- Bc. Patrik Baka – 2. miesto na celoštátnom kole ŠVOČ pre poslucháčov maďarskej
národnosti – Komárno, Sekcia spoločenských vied, 13. 11. 2014.

- Bc. Veronika Valent – 1. miesto v Prírodovedeckej sekcii na 13. Hungarian Scientific
Conference of Vojvodinian Students – category of undergraduate and master students,
Novi Sad, 21-23. 11. 2014

- Bc.  Veronika  Valent –  2.  miesto  získané  dňa  10.  4.  2014  na  súťaži  TDK
v Prírodovedeckej  sekcii  usporiadanej  na  Pedagogickej  fakulte  Univerzity  Eötvösa
Loránda v Budapešti

- Ildikó  Rencés –  osobitná  cena  na  miestnom  kole  ŠVOČ  s prácou  Jazykovedné
príručky medzi Czambelom a Hattalom

- Bc.  Mónika  Süli  Derzsi  -  1.  miesto  na  celoštátnom  kole  ŠVOČ pre  poslucháčov
maďarskej národnosti - Komárno, Sekcia zdravoveda a biológia, 

- Bc.  Brigitta  Harangozó  -  3.  miesto  na  celoštátnom  kole  ŠVOČ  pre  poslucháčov
maďarskej národnosti - Komárno, Sekcia zdravoveda a biológia,

- Bc. Katalin Füsi  - 4. miesto na celoštátnom kole ŠVOČ pre poslucháčov maďarskej
národnosti - Komárno, Sekcia zdravoveda a biológia, 

- Regina Potfay -  5.  miesto na celoštátnom kole ŠVOČ pre poslucháčov maďarskej
národnosti - Komárno, Sekcia zdravoveda a biológia,

 Majstrovstvá okresu Komárno v stolnom tenise – Družstvo UJS 4. miesto
 Pohár univerzít Karpatskej kotliny (Kárpát-medencei Egyetemek Kupája), Debrecín -

UJS 10. miesto
 Pohár  univerzít  Karpatskej  kotliny  (Kárpát-medencei  Egyetemek  Kupája),  ELTE,

Budapešť – UJS 10. miesto

RTF UJS
09.04. 2014: Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) UJS
V Teologickej sekcii: 



Správa o vzdelávacej činnosti Univerzity J. Selyeho za rok 2014 10

- Gergely Bobvos (4. ročník) ─ 1. miesto, 
- Bálint Vásárhelyi (3. ročník) – 2. miesto, 
- JUDr. István Fazekas (3. ročník) – 3. miesto. 
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VIII. Komentované ocenenia študentov v rámci vysokej školy

EF UJS
V letnom semestri akademického roka 2013/2014 a v zimnom semestri akademického roka
2014/2015 študenti EF UJS získali nasledujúce ocenenia:
1. Najlepšia bakalárska práca na EF UJS – Bc. Gábor Szűcs – Názov bakalárskej práce: „A

 szlovákiai  vállalatok  válságkezelő  stratégiája  -  Protikrízové  opatrenia  podnikov  na
Slovensku“

2. Najlepšia diplomová práca na EF UJS – Mgr. Kinga Baráthová. Názov diplomovej práce:
„Generációs  különbségek a  sokkoló  reklámok megítélésénél  -  Generačné  rozdiely  pri
vnímaní šokových reklám“ 

3. Cena rektora UJS za najlepšie výsledky počas magisterského štúdia:
 Mgr. Ágnes Madarászová – za najlepšie študijné výsledky počas magisterského štúdia

s priemerom: 1,03
 Mgr. Tamás  Méri  –  za  vynikajúce  plnenie  študijných  povinností,  za  reprezentáciu

univerzity  v domácich  a zahraničných  študentských  vedeckých  súťažiach  a za
organizačné aktivity v rámci Študentskej samosprávy UJS pre prospech UJS. 

PF UJS
Za vynikajúce študijné výsledky a aktivitu v priebehu celého štúdia na PF UJS boli v rámci
promócií vyznamenaní nasledovní študenti:
Pochvala dekana PF UJS:

Bc. Andrea Kovácsová – PPdb
Bc. Flóra Monozlaiová – MJ-AJdb 
Mgr. Gergely Bugár – MJ-HIdm
Mgr. Monika Bogárová - UPVdm
Mgr. František Ilon – UVPdm

Cenu za najlepšiu bakalársku prácu na PF UJS získala Bc. Renáta Dudeková (MJ-AJeb). 
Cenu za najlepšiu diplomovú prácu na PF UJS získala Mgr. Iveta Badinová (SJ-NJdm).
Cenu rektora na PF UJS získal Mgr. Roland Sakáč (MJ-HIdm).

RTF UJS
Cenu rektora dostal: Gábor Lőrincz
Ocenenie za najlepšiu diplomovú prácu: Richárd András Nagy
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IX. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania

V roku 2014 sa na UJS neposkytovalo žiadne ďalšie vzdelávanie. 
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X. Zamestnanci vysokej školy

Personálny stav
Strategické riadenie ľudských zdrojov na UJS bolo v roku 2014 smerované  k napĺňaniu

dlhodobých  cieľov  univerzity  a  to  hlavne  vo  vzťahu  k zvyšovaniu  kvalifikačnej  úrovne
zamestnancov, prednostne pedagogických zamestnancov, vytváraním súladu medzi počtom a
kvalifikačnou  štruktúrou  pracovníkov  tak,  aby  každé  pracovné  miesto  bolo  obsadzované
kvalifikovaným uchádzačom, samozrejme pri  dodržiavaní  príslušných právnych predpisov.
Počet zamestnancov v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas na UJS k 31.
12. 2014 vo fyzických osobách bol 191, z toho 97 žien a 94 mužov. Pracovníkov s kratším
pracovným časom vo veku od 20 do 64 rokov bolo celkom 23, z toho 10 žien a 13 mužov.
Zamestnancov s kratším pracovným časom vo veku 65 rokov a viac mala UJS iba dvoch.
Pracujúcich dôchodcov bolo spolu 11, z toho 6 žien a 5 mužov. Univerzita dbá na to, aby
dávala možnosť zamestnať sa ľuďom so zdravotným postihnutím. V roku 2014 zamestnávala
UJS 5 pracovníkov so ZŤP, z toho boli 4 ženy a 1 muž.

Z celkového počtu zamestnancov univerzity bol k 31. 12. 2014
počet pedagogických zamestnancov: 111
počet nepedagogických zamestnancov: 80

Tabuľka č. 8: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov

Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31. 10. 2014

Fakulta Spolu

PF 49,25 5,5 15 22,5 6,25

EF 39 6,4 3 18,4 11,2

RTF 10 2,7 2 5,3 0

Spolu 98,25 14,6 20 0 46,2 17,45

Podiel v % 100 14,9 20,4 0,0 47,0 17,8

Podiel v % v 2013 100 14,7 20,9 44,2 20,2

Rozdiel 2014 - 2013 0,0 0,2 -0,5 0,0 2,8 -2,4

Profesori, 
docenti s 

DrSc.

Docenti, 
bez DrSc.

Ostatní 
učitelia 
s DrSc.

Ostatní 
učitelia s 
PhD, CSc.

Ostatní 
učitelia bez 

vedeckej 
hodnosti

Počet vysokoškolských učiteľov k 31. 12. 2014 podľa fakúlt: 
PF 53
EF 43
RTF 15

Počet nepedagogických zamestnancov k 31. 12. 2014 bol 80,
z toho :

- rektorát 17
- prevádzkoví zamestnanci 21
- zamestnanci CIS 5
- zamestnanci UK 5
- zamestnanci ŠD 15
- študijné oddelenie 4
- administratívni zamestnanci na dekanátoch 7
- zamestnanci CKP 5
- výskumný a vývojový zamestnanec 1

V počte  zamestnancov  na  rektoráte  UJS  sme  zaznamenali  nárast  o 1.  V počte
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zamestnancov CIS, UK, ŠD, študijného oddelenia a v počte prevádzkových zamestnancov,
administratívnych  zamestnancov  na  dekanátoch  nenastala  žiadna  zmena.  V počte
zamestnancov Centra kariérneho poradenstva sme zaznamenali nárast o 3. V celkovom počte
nepedagogických zamestnancov nastal nárast oproti roku 2013.

Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov
Cieľom riadenia ľudských zdrojov UJS je vytvorenie prostredia podnecujúce systematické

vzdelávanie,  rozvoj  intelektuálneho  kapitálu  a  priaznivej  kvalifikačnej  štruktúry  najmä
pedagogických zamestnancov. V oblasti personálnej politiky sa na UJS dodržiaval nastúpený
trend z minulých rokov a to zlepšovanie kvality vzdelávacieho procesu rastom kvalifikačnej
štruktúry pedagogických zamestnancov a v roku 2014 sa kládol dôraz hlavne na personálne
obsadenie  akreditovaných  študijných  programov  kvalifikovanými  pedagogickými
zamestnancami a zabezpečenie garancie študijných programov vo všetkých troch stupňoch
vzdelávania. Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31. 10. 2014 bol spolu
98,25.  Kvalifikačná  štruktúra  vysokoškolských  učiteľov  k 31.  10.  2014  oproti  roku  2013
ukazuje priaznivý vývoj. V kategóriách profesori,  docenti s DrSc. a ostatní učitelia s PhD.,
CSc. sme zaznamenali mierny percentuálny nárast, v kategóriách docenti bez DrSc. a ostatní
učitelia bez vedeckej hodnosti mierny pokles oproti roku 2013.

Koeficient kvalifikačnej štruktúry (KKS) bol 1,4308 v roku 2013, čo sa zvýšil v roku
2014 na hodnotu 1,4381. V roku 2014 najlepšia kvalifikačná štruktúra z pohľadu KKS bola na
RTF: 1,5769, na PF bola KKS 1,4634 a na EF 1,3706.

Podrobnejšie údaje týkajúce sa pedagogických zamestnancov UJS sa nachádzajú v tabuľke
č. 8.

Zhodnotenie výberových konaní 
V roku 2014 boli  vypísané  výberové konania  v zmysle  zákona a vnútorných predpisov

univerzity (Zásady výberového konania). Výberové konania na miesta profesorov a docentov
sú zverejňované v slovenských médiách, na oficiálnej web stránke univerzity s možnosťou
priameho pripojenia zo stránky ministerstva.  O otázke kvality  uchádzačov je  kompetentná
rozhodnúť výberová komisia.  Pri obsadzovaní funkčných miest profesorov je spravidla na
jedno  miesto  jeden,  alebo  žiadny  uchádzač.  Počet  vyhlásených  výberových  konaní  na
obsadenie  funkcie  profesorov,  docentov,  odborných  asistentov  v študijnom  odbore,  1.1.4.
pedagogika, 1.1.5. predškolská a elementárna pedagogika, 2.1.7 história, 2.1.27. slovenský
jazyk  a literatúra,  2.1.29.  neslovanské  jazyky  a literatúry  so  zameraním  na  vyučovanie
maďarského jazyka a literatúry, 2.1.32. cudzie jazyky a kultúry, špecializácia anglický jazyk
a literatúra, 2.1.32. cudzie jazyky a kultúry, špecializácia nemecký jazyk a literatúra, 3.1.11.
pedagogická,  poradenská  a  školská  psychológia,  3.1.3.  etnológia,  4.1.14  chémia,  4.2.1.
biológia,  3.3.16.  ekonomika  a  manažment  podniku,  9.1.1.  matematika,  9.2.9.  aplikovaná
informatika, 2.1.12. teológia bol v roku 2014 spolu 65. Z celkového počtu výberových konaní
bolo  na funkčné miesta  profesorov vyhlásených 26,  na  funkčné miesta  docentov 10 a na
ostatné  miesta  vysokoškolských  učiteľov  29. Do  výberových  konaní  na  miesta
vysokoškolských učiteľov uskutočnených v roku 2014 sa prihlásilo celkom 69 uchádzačov.
Priemerný počet uchádzačov na funkčné miesto profesora bol 0,73, docenta 0,6 a na miesto
odborného asistenta a asistenta 1,52 uchádzačov. Priemerný počet prihlásených, ktorí v čase
výberového  konania  neboli  v pracovnom  pomere  s univerzitou  bol  0,5.  Priemerná  dĺžka
uzatvorenia pracovnej zmluvy na dobu určitú je v prípade profesorov 3,4 rokov, v prípade
docentov  5  rokov  a v prípade  ostatných  uchádzačov  4,6  rokov.  Počet  vysokoškolských
učiteľov, ktorí opätovne obsadili to isté miesto bolo spolu 31, z toho funkčné miesto profesora
6, funkčné miesto docenta 4 a ostatní 21. Počet miest obsadených bez výberového konania bol
19, z toho vysokoškolský učiteľ nad 70 rokov 1.

Podrobnejšie údaje týkajúce sa výberových konaní na miesta VŠ učiteľov na UJS v roku
2014 sa nachádzajú v tabuľke č. 9.
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Vzdelávanie zamestnancov a ďalšie vzdelávanie
Rozvoj  a  ďalšie  vzdelávanie  zamestnancov  UJS  bolo  v roku  2014  realizované  ako
systematické a odborné vzdelávanie vo všetkých pracovných kategóriách, ktoré majú za cieľ
priebežné  zdokonaľovanie  a  spájanie  požadovaných  vedomostí,  schopností  a  zručností
potrebných  na  výkon  dohodnutej  pracovnej  činnosti.  Ďalšie  vzdelávanie  a  rozvoj
zamestnancov sa  realizoval  účasťou  zamestnancov na  školeniach,  preškoleniach,  kurzoch,
seminároch a iných odborných podujatiach. Školení, preškolení, kurzov, seminárov a ďalších
vzdelávacích aktivít v roku 2014 sa zúčastnil veľký počet zamestnancov. Náklady na školenia
nepedagogických zamestnancov v roku 2014 predstavovali sumu 872,- €. 
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XI. Podpora študentov

Štipendiá
Univerzita  aktívne  využíva  možnosti  prideľovania  motivačného  štipendia,  ponúka  pre

svojich študentov zo znevýhodneného sociálneho prostredia aj možnosť čerpania sociálnych
štipendií. Pravidlá a kritériá udeľovania štipendií sú zakotvené v Štipendijnom poriadku UJS.
Údaje ukazujú tendenciu nárastu počtu študentov, ktorí majú nárok na sociálne štipendium.
Z fondu motivačného štipendia sa udeľujú prospechové štipendiá.  Prospechové štipendium
poberá  približne  10  %  zapísaných  študentov  v aktuálnom  akademickom  roku.  Cieľom
prideľovania motivačných štipendií je podnecovať a motivovať študentov k dosiahnutiu čo
najlepších študijných výsledkov a  výkonov. Motivačné  štipendium dostávajú  aj  študenti  s
mimoriadnymi a nadpriemernými aktivitami, výsledkami a výkonom. Dostávajú ho napríklad
študenti za vynikajúcu záverečnú prácu, resp. študenti, ktorí úspešne reprezentovali univerzitu
na študentských súťažiach na Slovensku a v zahraničí. 

O štipendiách rozhoduje deväťčlenná Štipendijná komisia, z ktorých 4 členovia sú študenti.
Na základe uznesení  Štipendijnej  komisie  sa pripraví návrh pre rektora UJS. O udelení  a
výške štipendia s konečnou platnosťou rozhoduje rektor UJS. 

V roku 2014 na sociálnu podporu študentov boli vyplatené sociálne štipendiá v celkovom
objeme 344 260 €, pričom na jednotlivých fakultách išlo o štipendiá v nasledovnej výške: na
PF UJS v sume 189 770 EUR, na EF UJS v sume 140 635 EUR a na RTF UJS v sume 13 855
EUR.

V roku 2014 študenti podali spolu 283 žiadostí o poskytnutie sociálneho štipendia, z toho
UJS schválila 242 žiadostí.

V  priebehu  roka  2014  na  PF  UJS  poberalo  sociálne  štipendium  140  študentov,  čo
predstavuje 19,55 % z celkového počtu 716 študentov dennej formy štúdia na PF UJS na 1. a
2.  stupni  štúdia.  Celková  výška  vyplatených  sociálnych  štipendií  na  PF  za  rok  2013
predstavuje 189 770 EUR.

V  priebehu  roka  2014  na  EF  UJS  poberalo  sociálne  štipendium  102  študentov,  čo
predstavuje 17,77 % z celkového počtu 574 študentov dennej formy štúdia na EF UJS na 1. a
2.  stupni  štúdia.  Celková  výška  vyplatených  sociálnych  štipendií  na  EF  za  rok  2013
predstavuje 140 635 EUR.

V  priebehu  roka  2014  na  RTF  UJS  poberalo  sociálne  štipendium  8  študentov,  čo
predstavuje 12,90 % z celkového počtu 62 študentov dennej formy štúdia na RTF UJS na 1. a
2.  stupni  štúdia.  Celková  výška  vyplatených  sociálnych  štipendií  na  RTF  za  rok  2013
predstavuje 13 855 EUR.

V  roku  2014  vo  forme  motivačných  štipendií  boli  vyplatené  študentom  štipendiá  v
celkovej výške 73 900 EUR. Z toho pre EF UJS vo výške 33 250 EUR, pre PF UJS vo výške
36 850 EUR a pre RTF vo výške 3 800 EUR.

Z vlastných  zdrojov  môže  UJS  udeliť  štipendium  na  sociálnu  podporu  študentov,  na
motivačné účely (vynikajúce študijné výsledky, športová alebo umelecká činnosť) a za ďalšie
aktivity vykonané v záujme UJS.

V roku 2014 vo forme štipendií z vlastných zdrojov boli vyplatené študentom štipendiá v
celkovej výške 12 806 EUR. Z toho pre EF UJS vo výške 7 168 EUR, pre PF UJS vo výške
5 403 EUR a pre RTF vo výške 235 EUR.

Centrum kariérneho poradenstva
Zamestnanci  Centra  kariérneho poradenstva  UJS v roku 2014 realizovali  časť  projektu

s názvom  Cezhraničná  spolupráca  trhov  práce  –  WORKMARKET  (HUSK/1101/1.6.2).
V rámci  projektu  spolu  s projektovými  partnermi  (Úrad  práce,  sociálnych  vecí  a  rodiny
Komárno a Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii s ručením obmedzeným)
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sa podarilo uskutočniť nasledovné výstupy:
- 1 dvojjazyčná webová stránka pre uchádzačov o zamestnanie a zamestnávateľov
- 2 štúdie  o  situácii  a  možnostiach  v  rámci  trhu  práce  v  slovenskom i  maďarskom

jazyku
- osloviť 400 podnikateľov a informovať 250 tisíc obyvateľov
- odborné kurzy pre 200 uchádzačov o zamestnanie
- 2 burzy práce na maďarskej a slovenskej strane
- zorganizovanie 10 študijných ciest

Centrum kariérneho poradenstva UJS pripravilo informačnú brožúru pre absolventov UJS
o základných vedomostiach pri hľadaní práce a kariérnych možnostiach.  Tieto informačné
brožúry boli rozdávané na štátniciach UJS, kde študenti mali možnosť zaregistrovať sa aj do
portálu Alumni space.

Prostredníctvom Alumni space boli informovaní absolventi UJS o podujatiach ako napr.
Stretnutie  absolventov  UJS,  takisto  prostredníctvom  portálu  boli  komunikované  udalosti
týkajúce  sa  univerzity.  Od  roku  2014  registrovaní  používatelia  portálu  majú  možnosť
vykonávať akcie v Alumni space aj v maďarskom jazyku.

Prijaté  pracovné  ponuky  od  firiem  boli  publikované  pomocou  sociálnych  médií,
prostredníctvom e-mailov ako aj pomocou vývesných tabuliek.

V novembri sa začali organizačné práce ohľadom propagácie možností štúdia na UJS. V
rámci propagačnej aktivity sa navštívili stredné školy, kde žiakom boli poskytnuté informácie
o možnostiach štúdia na našej univerzite.

Študentská samospráva
Do života univerzity sa aktívne zapája aj Študentská samospráva UJS. Je to samosprávny

orgán  študentov  zriadený  za  účelom chrániť  práva  a  reprezentovať  záujmy  študentov  na
univerzitnej a fakultnej úrovni. Študentská samospráva UJS má zastúpenia aj v orgánoch a
komisiách UJS a jej jednotlivých fakúlt.

Športová činnosť študentov UJS
UJS bola v roku 2014 reprezentovaná vlastným družstvom „Volejbalový Club Univerzita J.

Selyeho Komárno“ v Extralige žien vo volejbale. V sezóne 2013/2014 skončilo družstvo na 9.
mieste.  Od  septembra  2014  je  volejbalový  klub  účastníkom  volejbalovej  ligy
západomaďarského regiónu.

Mužstvo  UJS v stolnom tenise  reprezentovalo  našu  univerzitu  v majstrovstvách  okresu
Komárno, kde sa umiestnilo na 4. mieste. 

Futbalové mužstvo UJS reprezentuje univerzitu v II. triede Oblastného futbalového zväzu
Komárno.

Okrem  uvedených  podujatí  je  futsalové  mužstvo  UJS  pravidelným  účastníkom
medzinárodných  súťaží.  V roku  2014  mužstvo  dosiahlo  10.  miesto  na  futsalovom turnaji
univerzít Karpatskej kotliny v Debrecíne (20-21.3.2014), a obsadilo rovnaké 10. miesto na
podobnom turnaji na Univerzite Loránda Eötvösa v Budapešti (7-8. 3. 2014).

EF UJS
EF UJS venuje pozornosť aj podpore študentov, ktorá sa prejavuje v sociálnej oblasti, ako

aj  formou  konzultačnej  a poradenskej  činnosti  pre  študentov.  V rámci  konzultačnej
a poradenskej činnosti pracovníci EF UJS poskytujú študentom v dennej a externej forme 1.
a 2.  vysokoškolského  štúdia  informácie  najmä  k priebehu  a harmonogramu  aktuálneho
akademického  roka,  k problematike  záverečných  a diplomových  práv,  k možnostiam
prihlásenia sa  na študijné programy, resp.,  na ďalší  stupeň štúdia,  k možnostiam mobility
študentov, informujú ich o povinnostiach a možnostiach v rámci akademického informačného
systému, a pod..

Interní  a externí  pedagogickí  pracovníci  zabezpečili  pre  svojich  študentov  konzultácie,
ktoré boli zamerané na usmernenie pri vypracovaní bakalárskych, diplomových a rigoróznych
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prác,  aktivity  výskumného  charakteru  a diskusiu  o prípadných  nejasnostiach  vo  výučbe
v jednotlivých tematikách. V rámci účasti  študentov na vedeckých aktivitách,  či  domácich
a medzinárodných odborných súťažiach možno konštatovať, že disponujú silnou podporou na
vedeckej báze zo strany vedenia EF UJS a zo strany pedagógov.

EF UJS podporuje rast odborných vedomostí svojich študentov aj zapájaním odborníkov
a externých  inštitúcií  počas  akademického  roka  do  procesu  výučby  formou  odborných
prednášok  alebo  podporou  počas  vypracovania  rôznych  tematických  zadaní.  Študenti
spracovávajú počas semestra semestrálne práce, ktorých problematika priamo korešponduje s
vyučovanou  látkou.  Semestrálne  práce  sú  prezentované  priebežne  vo  vzťahu  k  obsahu  a
postupnosti  preberanej  látky.  Vo  väčšine  prípadov  sa  spracovanie  semestrálnej  práce
nezaobíde bez návštevy podniku, banky, mestského, či obecného úradu a iných inštitúcií, kde
študent musí preukázať znalosti z predmetu, aby vedel jednoznačne komunikovať a definovať
požiadavky na žiadané informácie k svojej  semestrálnej práci.  Študenti  tieto zhromaždené
informácie  neskôr  zdieľajú  aj  medi  sebou  formou  krátkych  prednášok.  Tým  si  okrem
nadobúdania vedomostí  vlastnou aktivizáciou cibria aj prednesové schopnosti.  Požadované
vedomosti sú priebežne hodnotené aj písomnou formou skúšania. Pedagógovia EF UJS sa
snažia  podľa  možností  zabezpečiť  pre  študentov  aj  prednášky  vedené  kvalifikovanými
odborníkmi z praxe. Počas týchto prednášok majú aj pedagógovia možnosť skúmať reakcie
prísediacich študentov a podľa reakcií a komplexnosti a hĺbky nimi kladených otázok je do
určitej miery možné vytvoriť si obraz a priebežne hodnotiť úroveň vedomostí študentov v
danej hospodárskej oblasti.

Aj počas roka 2014 navštívili EF UJS viacerí odborníci z pedagogickej a zo súkromnej
sféry. Študenti mali možnosť zúčastniť sa niekoľkých odborných a vedeckých prednášok, kde
mohli nadobudnúť nové znalosti a skúsenosti z odboru ekonomiky a manažmentu. Prednášky
vedené  kvalifikovanými  odborníkmi  z  praxe  ponúkajú  rovnako  námety  pre  posun  v
orientovaní  priebežného  hodnotenia  na  zistené  nedostatky  vyplývajúce  z  reakcií  a  otázok
študentov. Často sú im takto predpísané konkrétne študijné materiály zabezpečené pozvaným
prednášateľom, alebo sú študenti upozornení na tlačené, či elektronické dokumenty, ktoré sú
následne predmetom priebežného ako aj záverečného hodnotenia. Tieto dokumenty si študenti
často  aj  individuálne  vyhľadávajú,  čím  sú  nútení  navštíviť  webové  stránky  inštitúcií  a
orientovať  sa  na  nich.  Nie  je  výnimkou,  že  ich  pri  hľadaní  materiálov  zaujme  stránka
inštitúcie, ku ktorej sa neskôr, alebo v lepšom prípade s pravidelnosťou vracajú.

Študenti  sa  stýkajú  z externými  organizáciami  aj  v rámci  povinnej  odbornej  praxe
v druhom ročníku magisterského vysokoškolského štúdia. Miesto realizácie praxe si študenti
vyberajú a hľadajú samostatne. EF UJS disponuje zmluvami o vzájomnej spolupráci počas
umiestňovania  študentov  študijného  programu  Riadenie  podniku  v rámci  odbornej  praxe
s Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky a Úradom práce,  sociálnych vecí a rodiny
Nové  Zámky,  vysunuté  pracovisko  Štúrovo.  Kladné  hodnotenia  podnikov  a  inštitúcií
potvrdzujú  odbornú  pripravenosť  študentov  EF  UJS  v odbore  ekonomika  a manažment.
Cieľom  odbornej  praxe  počas  štúdia  je  zvýšenie  kvality  a rozvoja  procesu  vzdelávania
študentov a ich lepšej prípravy na podmienky praxe.

Do  života  EF  UJS  a rozvoja  voľnočasových  aktivít  sa  aktívne  zapája  aj  Študentská
samospráva EJ UJS. Je to samosprávny orgán, ktorý reprezentuje študentov na fakultnej a aj
univerzitnej  úrovni.  Fakulta  podporuje takúto činnosť študentov, pretože si  uvedomuje jej
podstatu pre ich osobitný rozvoj. V spolupráci so Študentskou samosprávou EF UJS vytvára
EF  UJS  vhodné  podmienky  na  rozširovanie  voľnočasových  aktivít  študentov  aj  v rámci
rôznych odborných, športových a iných podujatí a súťaží.

PF UJS
Zabezpečenie pedagogickej praxe

Pedagogická prax je súčasťou bakalárskeho a magisterského štúdia na UJS – je to jedna z
podmienok  ukončenia  štúdia.  Za  odbornú  stránku  pedagogickej  praxe  študentov  UJS  v
cvičných  školách  a  školských  zariadeniach  UJS je  zodpovedný  odborný pedagóg  daného
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školského zariadenia.  Organizáciu a odborný obsah pedagogickej praxe zo strany PF UJS
zabezpečujú vyučujúci, spravidla metodici jednotlivých katedier. Do realizácie pedagogickej
praxe  sú  zapojené  cvičné  školy  a cvičné  školské  zariadenia  primárne  v meste  Komárno
a v úzkom okolí, ale zúčastňujú sa aj ďalšie inštitúcie z celého Slovenska.

Zoznam a adresa cvičných škôl a cvičných školských zariadení:
 Gymnázium Hansa Selyeho s VJM, Biskupa Királya 5, 945 01 Komárno
 Spojená cirkevná škola Marianum, Biskupa Királya 30 945 01 Komárno
 Stredná priemyselná škola Komárno, Petőfiho 2, 945 01 Komárno
 Súkromná SOŠ Kolárovo, Slovenská 52, 946 01 Kolárovo
 Základná škola s VJM ul. Eötvösa, Eötvösa 39 945 01 Komárno
 ZŠ s VJM Móra Jókaiho, Mieru 2, 945 01 Komárno
 Základná  škola  s  vyučovacím  jazykom  maďarským,  ul.  Práce,  Práce  24,  945  01

Komárno
 Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, ul. Eötvösa, Eötvösova 48, 945 01

Komárno
 Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, ul. Vodná, Vodná ul. 29, 945 01

Komárno
 Súkromné gymnázium s VJM, Dunajská Streda, Hlavná 21, 929 01 Dunajská Streda
 Gymnázium Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM, Daxnerova 42,

979 01 Rimavská Sobota
 Katolícka spojená škola Ferenca Fegyvernekiho s VJM, SNP 4, 936 01 Šahy
 ZŠ Reformovanej  kresťanskej  cirkvi  v Rožňave s VJM,  Ul.  kozmonautov 2,  048 01

Rožňava
 Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM – Kodály Zoltán Gimnázium, SNP 1004/34, 924

01 Galanta
 Základná  škola  Zoltána  Kodálya  s  VJM  –  Kodály  Zoltán  Magyar  Tanítási  Nyelvű

Alapiskola, Švermova 8, 924 00 Galanta
 Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM – Vámbéry Ármin Magyar Tanítási Nyelvű

Alapiskola, Hviezdoslavova ul. 2094/2, 929 01 Dunajská Streda
 Základná škola Bélu Bartóka s VJM – Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 

Bratislavská 622/38, 932 01 Veľký Meder
 Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, 932 01 Veľký Meder
 Základná škola Endre Adyho s VJM – Ady Endre Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola,

Adyho 9., 943 01 Štúrovo
 Gymnázium – Gimnázium, Adyho 7, 943 01 Štúrovo
 Jókai Mór Gimnázium, Táncsics Mihály utca 32, 2900 Komárom, Maďarsko.

Voľnočasové aktivity študentov na PF UJS
Voľnočasové aktivity na fakulte sú zabezpečené v spolupráci s Katedrou telesnej výchovy

a  športu,  resp.  študentskými  domovmi.  Okrem ponuky  športových  aktivít  v  rámci  štúdia
zabezpečuje KTVŠ pravidelne športové kurzy, hry tak pre študentov, ako aj pre zamestnancov
fakulty. 

Od 10. novembra do 14. novembra 2014 sa uskutočnili na PF UJS V. Fakultné dni – PF
UJS, kde všetky katedry mali možnosť prezentovať vlastné aktivity tak študentom, ako aj
ostatným pracoviskám fakulty.

Katedra telesnej výchovy a športu ako súčasť PF UJS bola v roku 2014 organizátorkou
viacerých národných a medzinárodných športových podujatí. Patria sem nasledovné:

 KEK KEN SELYE CUP 2014 – Komárno, 8-9. 4. 2014, medzinárodný futsalový turnaj
 Akademické majstrovstvá Slovenska 2014 vo futsale v Komárne, 3-4. 6. 2014
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 Úloha pohybu v materskej škole a na prvom stupni v základnej škole – Medzinárodné
odborné fórum 28. 4. 2014

 Pohybom ku zdraviu 10. 11. 2015 – športové aktivity pre materské školy v Komárne (s
účasťou 160 detí) počas Týždňa vedy a techniky.

Od  akademického  roku  2013/2014  funguje  v rámci  PF  UJS  spevácky  zbor  UJS.  Jeho
členmi sú v prvom rade študenti Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky, neskôr sa
však pridali aj študenti iných katedier PF UJS, počet členov zboru sa dnes pohybuje od 30 do
40 študentov.

Spevácky zbor  UJS uskutočnil  svoje prvé verejné vystúpenia v adventom období roku
2013. V období adventu mal zbor dva predstavenia: adventný koncert komárňanských škôl v
reformovanom kostole a vianočné stretnutie organizované univerzitou. V máji roku 2014 zbor
organizoval svoj prvý vlastný koncert,  ktorý sa uskutočnil dňa 13. mája v budove Matice
slovenskej v Komárne, koncert bol zároveň aj generálkou na chystajúcu sa celoštátnu zborovú
súťaž.  Od 16.  do  18.  mája  2014 sa  uskutočnili  XIV. Kodályove  dni  v  Galante.  Na tejto
slávnostnej  prehliadke sa zúčastnilo  16  speváckych zborov zo  Slovenska i  zo  zahraničia,
medzi  nimi  aj  spevácky  zbor  UJS,  ktorému bolo  udelené  zlaté  pásmo a  za  interpretáciu
Kodályovho diela Bicinia Hungarica bola udelená mimoriadna cena ako aj cena Spolku Z.
Kodálya.

Zbor účinkoval dňa 19. septembra 2014 na akademickej slávnosti UJS pri príležitosti 10.
výročia jej založenia spojenej so slávnostným otvorením akademického roka 2014/2015. V
decembri roka 2014 zbor účinkoval vo veľkej sále Dôstojníckeho pavilónu pri  príležitosti
ustanovujúceho  zasadnutia  mestského  zastupiteľstva  s  novozvoleným  primátorom  a
novozvolenými  poslancami.  V  adventnom  období  roku  2014  sa  zbor  opäť  zapojil  do
adventného  koncertu  komárňanských  škôl  a krásnym spevom vytvoril  príjemnú  vianočnú
atmosféru zamestnancom UJS na ich tradičnom vianočnom stretnutí. 

Zakladateľmi Speváckeho zboru UJS sú Mgr. Yvette Orsovics, PhD. a Mgr. Anita Tóth-
Bakos PhD., zbormajstekou zboru je od jeho založenia Mgr. Yvette Orsovics, PhD., klavírnou
korepetítorkou zboru je Marta Bakosová a na priečnej flaute účinkuje Mgr. Anita Tóth-Bakos,
PhD.

RTF UJS 
O  študentov  a  ich  osobné  a  duchovné  problémy  sa  stará  jeden  z pedagogických

pracovníkov  (Mgr.  Katarína  Pólya,  PhD.)  vo  funkcii  spirituála  fakulty.  Tento  pracovník
organizuje aj denné pobožnosti ráno o 7,30 hod., ako aj iné spoločné podujatia (prezeranie
filmov,  predvianočný  večierok),  okrem  toho  sleduje  aj  cirkevné  aktivity  študentov  a  ich
správanie sa. Študenti na vianočné a veľkonočné sviatky navštevujú zbory na tzv. „legácie“, v
rámci ktorých slúžia v zboroch pobožnosti. V priebehu štúdia študenti vykonávajú 2-týždňovú
prax v cirkevných zboroch, ktoré organizuje Predsedníctvo synody Reformovanej kresťanskej
cirkvi na Slovensku. Pedagogickí pracovníci fakulty majú vypísané konzultačné hodiny, na
ktoré sa môžu študenti prihlásiť a svoje otázky pedagógovi položiť. Študenti MDS sa počas
štúdií v súlade so študijným plánom dvakrát zúčastnia dvojtýždňovej praxe, z ktorej jedna je
prax počas prázdnin realizovaná v štátnom sociálnom ústave, a druhá je dvojtýždňová prax v
cirkevných ustanovizniach. Fakulta organizuje rôzne konferencie, ktorých sa môžu (i aktívne
s prednáškou) zúčastniť aj študenti.
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XII. Podporné činnosti vysokej školy

Informačné systémy a elektronické služby UJS 
CIS  zabezpečuje  technické  zázemie  elektronických  služieb  a  zabezpečuje  prevádzku

elektronických informačných systémov.
CIS zabezpečilo v roku 2014 vývoj a aktualizáciu webovej stránky univerzity (ujs.sk), jej

podstránok (napr.: erasmus.ujs.sk, tdk.ujs.sk, ...) a technické zázemie fakultných stránok.
UJS  používa  Akademický  informačný  systém  AiS2.  V roku  2014  v spolupráci

s vývojovým  tímom  boli  zavedené  ďalšie  moduly  s  maďarskou  lokalizáciou,  pričom  sú
dostupné  kľúčové  moduly  v maďarskom  jazyku  z pohľadu  študenta  a vyučujúceho.
(ais2.ujs.sk ).

V  roku  2014  bol  zavedený  do  prevádzky  absolventský  portál  UJS
(https://ais2.ujs.sk/ais/absolvent.html#!login) pre udržiavanie kontaktov s absolventmi a pre
sledovanie  kariéry  a  uplatnenie  absolventov  v  praxi.  Portál  je  rozšírením  akademického
informačného  systému,  a v rámci  UJS  ho  spravujú  zamestnanci  Centra  kariérneho
poradenstva.

UJS zabezpečuje pre svojich zamestnancov a študentov e-mailové kontá na vlastnom e-
mailovom serveri (mail.ujs.sk).

Vo  všetkých  budovách  UJS  je  wi-fi  pokrytie  s  možnosťou  prístupu  na  internet.
K pripojeniu k sieti je potrebná autentifikácia osoby (prihlasovacie meno a heslo).

Pre svojich študentov a zamestnancov UJS vydáva bezkontaktné čipové karty (Preukaz
študenta s alebo bez ISIC, Preukaz učiteľa ITIC, Preukaz zamestnanca).

UJS zabezpečuje pre svojich študentov a  zamestnancov službu tlače a kopírovania cez
centrálny tlačový systém SafeQ.

Ubytovanie
UJS zabezpečuje ubytovacie služby vo svojich ubytovacích zariadeniach „ŠD Čajka“ a

„ŠD Danubius“, ktoré sú účelovými zariadeniami univerzity. ŠD Čajka sa nachádza pri PF na
Bratislavskej ceste, a ŠD Danubius v centre mesta na Dunajskom nábreží.

ŠD  vytvárali  študentom  univerzity  všetkých  stupňov  štúdia,  zahraničným  študentom,
zahraničným  lektorom,  zamestnancom  a  hosťom  ubytovacie  služby  podľa  požiadaviek
univerzity  a  podľa  možností  ŠD.  Ďalej  vytvárali  podmienky  pre  štúdium  a  odpočinok
študentov, podmienky pre ich kultúrny rozvoj, spoločenský a športový život a podporovali
záujmovú činnosť študentov v súlade so zásadami morálky, etiky a harmonického rozvoja
osobnosti.

Ubytovacie možnosti pre študentov
S cieľom zvýšiť objektivitu a zjednotiť kritériá prideľovania ubytovania na jednotlivých

fakultách  je  od  roku  2008  ubytovanie  poskytované  pomocou  jednotného  elektronického
systému, ktorý zahŕňa elektronické podávanie i vyhodnocovanie žiadostí.

Ubytovanie v ŠD sa poskytuje na základe žiadosti o ubytovanie, ktorú podáva študent v
určenom termíne. Na posúdenie a prerokovanie žiadostí je zriadená komisia, ktorá postupuje
podľa vypracovaných zásad pre poskytovanie ubytovania.

Ubytovanie v ubytovacích zariadeniach bolo riešené nasledovne:
Počas  akademického  roka  2013/2014  bol  ubytovací  poplatok  pre  ŠD  Čajka  40,-

EUR/mesiac a 46,- EUR/mesiac s kapacitou 468 ubytovaných študentov.
Pre  ŠD  Čajka  bol  vypracovaný  nový  prevádzkový  poriadok,  ktorý  bol  schválený

rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Komárne dňa 16. 4. 2014 pod
číslom RH 451/2014. Aktualizovaný prevádzkový poriadok bol zameraný na zvýšenie kvality
ubytovacích služieb pre ubytovaných.

Celková kapacita ubytovania bola stanovená na 413 ubytovaných v dvoj- a trojposteľových
izbách počnúc akademickým rokom 2014/2015.
Ubytovací  poplatok  študentov  UJS  počas  akademického  roka  v  ŠD  Čajka  bol  stanovený

http://mail.ujs.sk/
https://ais2.ujs.sk/ais/absolvent.html#!login
http://ais2.ujs.sk/
http://tdk.ujs.sk/
http://erasmus.ujs.sk/
http://ujs.sk/
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nasledovne: dvoj- a trojposteľová izba 55,- EUR/mesiac
Počas akademického roka bol celkový počet ubytovaných študentov v ŠD Čajka 372.
Ubytovací  poplatok  študentov  UJS  počas  akademického  roka  v  ŠD  Danubius:  60,-
EUR/mesiac.
Počas akademického roka bol celkový počet ubytovaných študentov v ŠD Danubius 86.

Prevádzková činnosť 
Študentské domovy UJS majú vypracované prevádzkové poriadky schválené Regionálnym
úradom verejného zdravotníctva v Komárne. 
Sú odsúhlasené a dodržané všetky náležitosti prevádzky ubytovacích zariadení a to:

 identifikačné údaje prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia,
 druh a spôsob poskytovania ubytovacích služieb,
 podmienky  prevádzky  a  zásady  ochrany  zdravia  ubytovaných  a zamestnancov

ubytovacieho zariadenia,
 spôsob skladovania a manipulácie s posteľnou bielizňou a frekvenciu jej výmeny,
 spôsob  a  frekvenciu  bežného  upratovania  a  celkového  upratovania  ubytovacieho

zariadenia,
 postup pri dezinfekcii a jej frekvenciu v zariadeniach na osobnú hygienu,
 spôsob odstraňovania tuhého odpadu, frekvenciu vyprázdňovania odpadových nádob,

ich čistenia a dezinfekcie.
Z hľadiska  monitoringu  materiálneho  zabezpečenia  komplexného  plnenia  úloh  pre

udržateľnosť a skvalitňovanie materiálneho zabezpečenia pri zabezpečení realizácie opatrení
pre zlepšenie ubytovacích služieb došlo k realizácii :

 v januári  2014  bolo  odovzdané  do  prevádzky  Multifunkčné  ihrisko  pri  ŠD  Čajka
spoločne s parkovacími miestami a sadovými úpravami,

 v júli a auguste 2014 sa uskutočnilo vymaľovanie izieb ŠD Čajka
 v auguste 2014 sa realizovala výmena váľand v ŠD Čajka. 
Z hľadiska nerušenej, nepretržitej prevádzky ŠD je vypracovaný rozvrh pracovnej činnosti

–  časový  rozpis  zadelenia  služieb,  prevádzkovanie  jednotlivých  častí  (študovne,
fitnescentrum, PC miestnosť, jedáleň, malé kuchynky a podobne).

Pre činnosť ŠD sú vypracované smernice: Domáci poriadok študentských domovov UJS v
Komárne  č.  1/2007,  Zásady  ubytovania  v  študentských  domovoch  UJS  v  Komárne  a  v
zmluvných zariadeniach UJS v Komárne č. 2/2007, Smernica o ubytovacích poplatkoch v
ubytovacích zariadeniach UJS v Komárne č. 3/2007, Disciplinárny poriadok ŠD.

Stravovanie
UJS  pre  svojich  študentov  a  zamestnancov  zabezpečuje  stravovanie  dodávateľským

spôsobom.  UJS  používa  stravovací  systém  Anete.  V roku  2014  pre  študentov  UJS  bolo
zabezpečených spolu 4 415 teplých jedál.
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XIII. Systém kvality

a. Manažment vysokej školy

Systém kvality vzdelávania
Novelizáciou zákona v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 455/2012 Z. z.,

ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2013, mali vysoké školy vypracovať, zaviesť, používať a
sfunkčniť vnútorný systém kvality (§ 87a zákona). 

UJS mala zavedený certifikovaný systém zabezpečenia kvality EN ISO 9001:2008 od 02.
03.  2007  do  28.  02.  2013.  Zavedenie  a  certifikáciu,  ako  aj  ročné  audity  tohto  systému
zabezpečovala  nezávislá  komerčná,  medzinárodná  spoločnosť  Certop  s.r.o.,  ktorá  sa
špecializovala na zabezpečenie kvality. Počas šesťročného obdobia, kedy bol tento systém
zavedený na UJS sa ukázalo,  že nenapĺňa primárne očakávania univerzity, totiž zavedený
systém najmä v hlavných oblastiach pôsobenia univerzity (v poskytovaní vysokoškolského
vzdelávania a v prispievaní k rozvoju vedy a kultúry) nepreukázal požadovanú podporu pre
zefektívnenie  procesov.  Po  dôkladnej  analýze  stavu  zavedeného  systému  UJS  hodnotila
možné dôvody disfunkcie tohto systému zabezpečenia kvality: 

 UJS zaviedla systém zabezpečenia kvality medzi prvými vysokými školami na území
Slovenska.  V tomto období  UJS,  ako najmladšia  verejná  vysoká škola,  ešte  nemala
vytvorené všetky procesy na trojstupňové vysokoškolské vzdelávanie (poznamenáme,
že  vtedy  sa  na  UJS  realizovali  väčšinou  len  študijné  programy  prvého  stupňa)  a v
mnohých  oblastiach  pôsobenia  práve  len  vytvárala  vlastné  postupy. Preto  zavedený
systém  zabezpečenia  kvality  vychádzal  z  vtedajšieho  stavu,  v  niektorých  hlavných
oblastiach  pôsobenia  univerzity  sa  postupom  času  ukázalo,  že  nie  sú  dostatočne
podrobne rozpracované.

 Zavedený systém zabezpečenia kvality vychádzal z technickej normy, ktorú bolo veľmi
náročné implementovať na akademickú sféru. Certifikačná autorita nemala skúsenosti
so zavedením systému kvality na univerzitnom prostredí, nepoznala v dostatočnej miere
priority a vnútorné procesy univerzít. Akademickým a neakademickým zamestnancom
mladej  vysokej  školy  boli  neznáme  pojmy  požadovanej  normy.  Napriek  tomu  bol
vypracovaný a zavedený systém zabezpečenia  kvality, UJS získala  certifikáciu  a  po
zavedení  systému  ho  päť  rokov  i  prevádzkovala.  V každom roku  bol  zabezpečený
nezávislý externý audit systému.

 Počas tohto obdobia sa na UJS ukázalo, že zavedený systém kvality je formálny a jeho
procesy nedokážu odhaliť a eliminovať skutočné riziká a problémy v dostatočnej miere,
jednak  preto,  lebo  v  niektorých  oblastiach  pôsobenia  univerzity  systém  nie  je  v
požadovanej  hĺbke  vypracovaný,  a  nakoľko  ani  certifikovaná  externá  audítorská
spoločnosť nie je schopná posúdiť správnosť podstatných priorít v týchto oblastiach.

Z dôvodu vyššie uvedených a legislatívnych zmien v oblasti legislatívy vysokého školstva na
Slovensku  UJS  už  nepredĺžila  platnosť  tohto  certifikátu  a  v  roku  2013  vytvorila  vlastný
vnútorný systém kvality podľa § 87a zákona. Predpis „Vnútorný systém zabezpečenia kvality
vzdelávania na Univerzite  J.  Selyeho“ (ďalej  len „VSZKV“) bol  vypracovaný na základe
štandardov  Európskych  noriem  a  smerníc  na  zabezpečenie  kvality  vysokoškolského
vzdelávania  v  súlade  s  §  87a  zákona,  ale  boli  doňho  zabudované  aj  skúsenosti  z
prechádzajúceho systému zabezpečovania kvality. Vnútorný predpis VSZKV bol prerokovaný
v poradných orgánoch vedenia univerzity. V Akademickom senáte UJS bol schválený 19. 12.
2013, a následne zavedený na celouniverzitnej úrovni v roku 2014. 

Jednotlivé fakulty a súčasti univerzity vypracovali vlastné dokumenty, ktoré určujú vlastné,
už  konkrétne  postupy  v rámci  zabezpečovania  kvality  vzdelávania.  Taktiež  zaviedli,
aplikovali  a  priebežne  hodnotia  procesy  zabezpečovania  kvality  vzdelávania.  Fakulty
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vytvorili vlastné vnútorné dokumenty, riadiace schémy a opísali vlastné konkrétne procesy a
postupy,  súčasti  univerzity  sformulovali  vlastné  konkrétne  procesy  a  postupy  v  oblasti
zabezpečovania kvality.

Celkový systém zabezpečenia kvality pozostáva z komplexu týchto dokumentov a ďalších
vnútorných predpisov UJS. Uvedeným spôsobom boli fakulty a súčasti UJS aktívne zapojené
do procesu vytvárania, hodnotenia systému, pričom mali možnosť vyvíjať svoje procesy a
postupy v kontexte špecifík vlastných študijných odborov. 

Na EF UJS boli ich procesy zabezpečenia kvality vzdelávania sumarizované do jedného
dokumentu.  Vypracovaný dokument bol  vydaný ako  Príkaz dekana EF č.  1/2014 Procesy
zabezpečenia kvality vzdelávania na EF UJS.

Na PF UJS na účely zabezpečenia kvality vzdelávania boli vypracované dva dokumenty:
Politika  kvality  vzdelávania  na  PF  UJS  a  Proces  a  postupy  riadenia  a  kontroly  kvality
vzdelávania na PF UJS. Obidva dokumenty boli prerokované a schválené v Akademickom
senáte  PF UJS.  Dokumenty  boli  vydané a  zverejnené  ako  Smernica  dekana č.  2  Politika
kvality vzdelávania na PF UJS a Smernica dekana č. 3 Proces a postupy riadenia a kontroly
kvality vzdelávania na PF UJS.

Na  RTF  UJS  bola  vypracovaná  Smernica  dekana  č.  1/2014  Systém  vnútorného
zabezpečenia a procesných schém RTF UJS, ktorú vydal dekan RTF UJS.

Dôvodom  na  vydávanie  dokumentov  o  postupoch  fakúlt  UJS  v  oblasti  zabezpečenia
kvality  vo  forme  vnútorných  riadiacich  aktov  (príkaz,  smernica)  je  vnímanie  systému
zabezpečenia  kvality  vzdelávania  ako  živého,  neustále  sa  meniaceho  procesu,  ktoré  po
zavedení  treba  reflektovať  so  získanými  skúsenosťami  a  v  prípade  zistenia  nedostatkov
zmeniť a doplniť ich v takom znení, aby popísané postupy, schémy boli naozaj uplatniteľné v
praxi  fakúlt.  Vnútorné  riadiace  akty  majú  väčšiu  pružnosť  pri  vydávaní  novej,  upravenej
verzie dokumentu.

Súčasti UJS (UK, CIS a ŠD) tiež vypracovali svoje procesy zabezpečenia kvality. Rada pre
zabezpečenie  kvalitu  vzdelávania  UJS na  svojom zasadnutí  dňa  16.  07.  2014 rokovala  o
týchto  dokumentoch  a  zhodla  sa  na  tom,  že  niektoré  predložené  dokumenty  neobsahujú
postupy týchto organizačných súčastí v požadovanej miere a preto súčasti UJS dokumenty
prepracovali  tak,  aby ich obsah bol uplatniteľný i  v praxi.  Na nasledujúcich zasadnutiach
členovia rady pripomienkovali tieto dokumenty riaditelia prepracovali svoje dokumenty na
základe ozdnelých pripomienok a návrhov.

V súlade s týmto predpisom v roku 2013 bola zriadená Rada pre zabezpečenie kvality
vzdelávania UJS ako poradný orgán rektora. Rada pre zabezpečenie kvalitu vzdelávania UJS
pracuje  na  základe  vlastného predpisu  (Štatút  Rady pre  zabezpečenie  kvality  vzdelávania
Univerzity J. Selyeho) a pripravuje, koordinuje, kontroluje a hodnotí tvorbu, implementáciu a
uplatňovanie vnútorného systému hodnotenia kvality vzdelávania. 

Finančné riadenie
UJS  od  svojho  vzniku  hospodári  ako  celok.  Na  zabezpečenie  ekonomických  činností

využíva  Finančný  informačný  systém  SOFIA,  ktorý  umožňuje  komplexnejšiu  evidenciu
nákladov a výnosov, resp. príjmov a výdavkov jednotlivých organizačných zložiek.

Účtovníctvo  o hospodárení  univerzity  bolo  vedené  v súlade  so  zákonom  o účtovníctve
a dodržiavali sa  opatrenia MF SR, na základe ktorých sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a účtovnej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za
účelom podnikania, ako aj účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na
zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania.

Hlavným  zdrojov  financovania  univerzity  bola  dotácia  zo  štátneho  rozpočtu
prostredníctvom kapitoly ministerstva. Na základe dotačnej zmluvy boli univerzite poskytnuté
tieto dotácie:

 dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov,
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 dotácia na výskumnú a vývojovú alebo umeleckú činnosť,
 dotácia na sociálnu podporu študentov.
Univerzita má možnosť pre svoju činnosť použiť aj zostatok dotácie z predchádzajúcich

rokov, vlastné zdroje, ako aj zdroje zo zahraničia.
Manažment univerzity aj v roku 2014, tak ako aj po iné roky venoval mimoriadne veľkú

pozornosť  čerpaniu  finančných  prostriedkov  s dôrazom  na  zabezpečenie  maximálnej
účinnosti  vynaložených  prostriedkov,  úspory  energií  racionalizáciou  vykurovania,
zabezpečením priebežnej údržby budov a zariadení budov. 

b. Vzdelávanie

Hodnotenie úrovne UJS vo vzdelávacej činnosti z pohľadu vedeckej rady UJS
Vedecká rada UJS na svojom riadnom zasadnutí dňa 7. 7. 2014 prerokovala a vzala na

vedomie Hodnotenie úrovne UJS vo vzdelávacej činnosti za rok 2013 (Uznesenie č. 6/2014).

Pravidlá zabezpečovania a monitorovania kvality UJS
Základné princípy a pravidlá zabezpečenia kvality vzdelávania sú zakotvené vo vnútornom

predpise Vnútorný systém zabezpečenia kvality vzdelávania na UJS. 
V súlade s týmto predpisom za účelom zabezpečenia mechanizmov a funkčnosti systému v

roku 2014 fakulty a jednotlivé súčasti vypracovali vlastné dokumenty a procesné schémy. 
Koncom roka 2013 bola zriadená Rada pre zabezpečenie  kvality  vzdelávania  UJS ako

poradný orgán rektora UJS. Rada koordinuje činnosť fakúlt a súčastí univerzity v tejto oblasti:
monitoruje,  hodnotí,  procesy  súvisiace  so  vzdelávaním  a  na  základe  výsledkov  zistení
pripravuje opatrenia na odstránenie nedostatkov. 

Členmi  Rady  pre  kvalitu  vzdelávania  sú  prorektor  pre  vzdelávanie  a  starostlivosť  o
študentov, prorektor pre vedu, výskum a akreditáciu, zástupcovia fakúlt (dekanmi poverení
prodekani,  ktorí  sú predsedami fakultných rád),  zástupcovia súčastí  univerzity  (riaditelia).
Týmto  spôsobom  je  zabezpečený  obojstranný  prenos  medzi  článkami  systému
zabezpečovania  kvality  univerzity.  Na  jednotlivých  fakultách  UJS  boli  podobne  zriadené
fakultné rady zabezpečenia kvality vzdelávania.

Nakoľko tento systém zabezpečenia kvality vzdelávania sa zavádzal len v roku 2014, na
zasadnutiach rady sa venovala pozornosť najmä legislatívnym otázkam (predpisy fakúlt  a
súčastí), ale popritom boli prerokované a analyzované aj kvantitatívne ukazovatele a možnosti
─ vrátane študentských ankiet ─ ktoré sú dostupné v akademickom informačnom systéme a
pomocou ktorých môžeme odhaliť riziká a hrozby v zabezpečení vzdelávania.

Rada vníma systém zabezpečenia kvality vzdelávania ako živý, neustále sa meniaci proces,
ktorý  po  zavedení  je  potrebné  prehodnotiť,  a  v  prípade  zistených  nedostatkov  zmeniť  a
doplniť v takom znení, aby popísané postupy, schémy boli naozaj uplatniteľné v praxi. 

Výsledky študentskej ankety na UJS v akademickom roku 2012/2013
Podľa vnútorného predpisu Systém zabezpečenia kvality vzdelávania UJS od roku 2014

študentské ankety realizujú fakulty.

EF UJS
Za súčasť systému zabezpečenia kvality na EF UJS považujeme pravidelný monitoring

podporných procesov vzdelávania na fakulte, z dôvodu toho, že nefunkčnosť príp. chyby v
podporných  procesoch  môžu  narušiť  alebo  ohroziť  kvalitné  poskytovanie  vzdelávania  na
fakulte. Fakulta vykonáva kontroly svojich procesov podľa metodiky, ktorá je opísaná v III.
časti interného dokumentu Procesy zabezpečenia kvality vzdelávania na EF UJS.

Monitorovanie akreditovaných študijných programov vykonáva Vedecká rada EF UJS na
svojich rokovaniach. Vedecká rada EF UJS má v pôsobnosti podľa rokovacieho poriadku VR
EF UJS aj nasledujúce úlohy:
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1. prerokúva dlhodobý zámer EF vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom UJS,
2. hodnotí najmenej raz za rok úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy,
3. prerokúva návrh študijných programov, ktoré má uskutočňovať fakulta. Na rokovanie VR

o návrhu študijných programov sa prizývajú aj zástupcovia študentov určení študentskou
časťou akademického senátu fakulty.

Sledovanie a hodnotenie vzdelávacích procesov sa na EF UJS realizuje prostredníctvom
viacerých  aktivít.  Monitorované  sú  vyučované  predmety,  spôsoby  výučby  a  používané
metódy vyučovania. Významnou možnosťou hodnotenia kvality vzdelávacích procesov na EF
UJS je  pre študentov zabezpečená prostredníctvom Akademického Informačného Systému
UJS  a  to  formou  vyplnenia  anonymného  dotazníka,  a  to  dvakrát  ročne  (raz  za  každý
semester).

Aj v akademickom roku 2013/2014 a 2014/2015 mali študenti EF UJS (možnosť v zmysle
§ 70 ods. 1 písm. h) zákona formou anonymného dotazníka vyjadriť svoje názory ku kvalite
výučby a k učiteľom. Hodnotenie sa uskutočňuje dotazníkovou formou, anonymne, zo strany
študentov  je  dobrovoľné.  Dotazníky  boli  študentom  EF  UJS  elektronicky  sprístupnené
v zimnom semestri akademického roka 2014/2015 od 1. 12. 2014 do 28. 2. 2015, a v letnom
semestri akademického roka 2013/2014 od 1. 4. 2014 do 30. 8. 2014. Dotazník sa skladá z 3
hlavných častí:
I. časť – všeobecná časť – informácie ohľadne úrovne výučby na EF UJS – 1 otázka,
II. časť – hodnotenie vyučovacieho procesu a predmetov na EF UJS – informácie ohľadne
aktuálnosti, zaujímavosti, užitočnosti a možnosti zužitkovania témy daného predmetu, ako aj
údaje o vystupovaní,  pripravenosti,  ochote,  pomoci,  korektnosti,  metóde výučby a prístupu
učiteľa – 2 otázky,
III. časť – pripomienky a námety respondentov.

Na  položené  otázky  mali  možnosť  respondenti,  resp.  študenti  EF  UJS  odpovedať  na
stupnici od 1- 5, kde jednotlivé čísla škály vyjadrovali nasledovné možnosti: 1- veľmi dobrý
(maximálna miera súhlasu),  2 – dobrý (vysoká miera súhlasu),  3 – priemerný (priemerná
miera  súhlasu),  4  –  pod  priemerom  (nízka  miera  súhlasu),  5  –  zlý  (veľmi  nízka  miera
súhlasu).  Pri  niektorých otázkach mali  hodnotiaci možnosť použiť aj  kombinovanú formu
odpovede, t.j. hodnotenie pomocou škály a otvorené hodnotenie textovou formou.

Vyhodnotenie výsledkov študentských ankiet korešponduje s údajmi uvedenými v Správe o
výsledkoch  hodnotenia  kvality  výučby  a  o  učiteľoch  v  akademickom  roku  2013/2014:
výsledky študentskej ankety na EF UJS a v Správe o výsledkoch hodnotenia kvality výučby a
o učiteľoch v zimnom semestri akademického roka 2014/2015: výsledky študentskej ankety
na EF UJS, ktoré sú dostupné na webovej stránke fakulty.

Výsledky študentskej ankety na EF UJS v     letnom semestri akademického roka 2013/2014
Hodnotenie výučby na EF UJS
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Graf znázorňuje vývoj odpovedí hodnotenia kvality výučby na EF UJS v letnom semestri
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akademického roka 2013/2014. V letnom semestri akademického roka 2013/2014 bol počet
odpovedí  190  a hodnota  váženého  aritmetického  priemeru  2,15.  Zo  získaných  odpovedí
respondentov na otázku úrovne výučby na EF UJS je možné konštatovať, že študenti EF UJS
sú s výučbou celkovo spokojní. Celkový vážený aritmetický priemer dosiahol hodnotu, ktorá
spadá  do  intervalu  2,  čo  znamená,  že  úroveň  výučby  na  EF  UJS  je  podľa  hodnotenia
študentov dobrá. Nasledujúci graf znázorňuje percentuálne rozdelenie odpovedí študentov.
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Hodnotenie vyučovaných predmetov na EF UJS
Letný semester akademického roka 2013/2014
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Priemerná hodnota odpovedí

Hodnotenie vyučovacieho procesu a predmetov
V rámci druhej časti študentskej ankety boli otázky zamerané na hodnotenie vyučovacieho

procesu a predmetov, ktoré mali  odpovedajúci (študenti  EF UJS) zapísané v akademickom
roku 2013/2014. Otázky dotazníka sa týkali najmä hodnotenia predmetov a odbornej činnosti
vyučujúceho.

Respondenti  počas  hodnotenia  predmetov,  na  ktoré  boli  zapísaní  v  letnom  semestri
akademického  roka  2013/2014,  hodnotili  najmä  aktuálnosť  a  zaujímavosť  prednášanej
tematiky, použiteľnosť a zužitkovanie získaných znalostí.
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Obsahovú  stránku  vyučovaných  predmetov  v  letnom  semestri  akademického  roka
2013/2014 hodnotilo menej študentov, ako tomu bolo v prípade predmetov zimného semestra
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toho  istého  akademického  roka.  Respondenti  označili  v  priemere  prednášky  a  cvičenia
vybraných  predmetov  letného  semestra  za  veľmi  dobré.  Kvalitu  seminárov  povinných
predmetov a výberových predmetov odporúčaných študijných plánov považujú v priemere za
veľmi dobrú, ale semináre povinne voliteľných predmetov označili za dobré.
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Počet respondentov

Hodnotenie  úrovne  vyučujúcich  na  EF  UJS  v letnom  semestri  akademického  roka
2013/2014 dosiahlo priemernú hodnotu 1,85. Znemená to, že zo strany študentov je možné
predpokladať vysokú mieru súhlasu s vyučujúcimi vybraných predmetov.
Pripomienky a námety respondentov

Študenti v tretej časti dotazníkovej ankety mali možnosť vyjadriť svoje názory, prípadne
podeliť  sa  so  svojimi  námetmi,  resp.  pripomienkami  na  zefektívnenie  činnosti  UJS
v ľubovoľnej  oblasti.  Respondenti  vo  svojich  názoroch  vyjadrili  najmä  nasledovné
pripomienky  a námety  na  zlepšenie  činnosti  EF  UJS:  zvýšenie  miery  praxe  vo  výučbe
predmetov, kladenie väčšieho dôrazu na výučbu cudzieho jazyka, zvýšenie počtu tímových
prác vo výučbe, zefektívnenie spolupráce s praxou, pokračovanie vo vydávaní nových skrípt a
učebníc, rozšírenie ponuky používaných interaktívnych a počítačových prostriedkov.

Výsledky študentskej ankety na EF UJS v     zimnom semestri akademického roka 2014/2015
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Graf  znázorňuje  vývoj  hodnotenia  kvality  výučby  na  EF  UJS  v zimnom  semestri
akademického roka 2014/2015. Počet odpovedí v zimnom semestri bol 469, z čoho vyplýva,
že  dotazník  vyplnilo  62,95  %  zapísaných  študentov.  Hodnota  váženého  aritmetického
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priemeru  odpovedí  bola  2,09.  Zo  získaných  údajov  dotazníkového  prieskumu  môžeme
konštatovať,  že  študenti  považujú  kvalitu  výučby na  EF UJS za  celkovo dobrú.  Teda  sú
celkovo spokojní s poskytovaným vzdelávaním.

Nasledujúci graf znázorňuje percentuálny pomer odpovedí respondentov.
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Hodnotenie vyučovacieho procesu a predmetov
Aj  v zimnom semestri  akademického  roka  2014/2015  boli  študentom položené  otázky

týkajúce  sa  kvality  vyučovacieho  procesu  a  predmetov. Výsledky  odpovedí  študentských
ankiet  sme hodnotili  na základe zaradenia predmetov do odporúčaných študijných plánov
študijných programov. Počas analýzy boli hodnotenia predmetov denného a externého štúdia
zlúčené. V každom prípade skúmania sme pri percentuálnych pomeroch vychádzali z pomeru
počtu  respondentov  odpovedajúcich  na  otázku  a počtu  aktívne  zapísaných  študentov  na
predmety jednotlivých študijných programov. 
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Hodnotenie vyučovaných predmetov na EF UJS
Zimný semester akademického roka 2014/2015

Typy hodnotených predmetov

Priemerná hodnota odpovedí

Respondenti mali možnosť hodnotiť aktuálnosť a zaujímavosť prednášanej tematiky, v akej
miere dokážu využiť osvojené poznatky, v akej miere sa dajú zužitkovať ponúknuté poznatky.
Počas ankety hodnotilo povinné predmety 44 % aktívne zapísaných študentov na predmet,
ktorí označili kvality vyučovaných povinných predmetov hodnotou 1,92. V prípade povinne
voliteľných predmetov odpovedalo na otázku 46 % študentov, ktorí ohodnotili úroveň týchto
predmetov na 1,86. Výberové predmety hodnotil najvyšší počet aktívne zapísaných študentov
na predmet, a to 60 %. Respondenti hodnotili kvalitu vyučovaných výberových predmetov
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priemerom 1,63. Z hore uvedených údajov vyplýva, že študenti všetky tri typy vyučovaných
predmetov hodnotia kladne, považujú špecifiká predmetov za veľmi dobré.

Ďalšou  otázkou  druhej  časti  ankety  bolo  hodnotenie  odbornej  činnosti  vyučujúceho.
Respondenti  mohli  posúdiť  medzi  inými  aj  vystupovanie,  pripravenosť,  nápomocnosť  a
prístup učiteľa, ako sú zrozumiteľné jeho vysvetlenia, dôslednosť a korektnosť vyučujúceho.
Nasledujúci  graf  znázorňuje  priemerné  hodnoty  odpovedí,  ktoré  mali  možnosť  hodnotiť
študenti aktívne zapísaní na daný druh predmetu.

Zimný semester
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Z grafu  vyplýva,  že  odborná  činnosť  vyučujúcich  je  vo  všetkých  prípadoch  na  veľmi
dobrej úrovni. Najlepšie hodnotia študenti vyučujúcich výberových predmetov. Z celkových
hodnôt ankety môžeme konštatovať,  že študenti  považujú postup výučby a jeho obsahovú
náplň, ako aj kreativitu a vystupovanie učiteľov za veľmi dobré.

Pripomienky a námety respondentov
Respondenti uviedli vo svojich pripomienkach, že by radi prijali viac ako jeden semester

odbornej praxe počas štúdia, častejšie riešenie úloh v rámci tímovej práce, a interaktívnejší
spôsob výučby. Radi pri privítali aj viac medzinárodných prednášajúcich z praxe. Navrhujú i
zvýšenie odborných prípadových štúdií  z praxe,  ako aj  zvýšenie pomeru praktických úloh
voči teoretickým poznatkom. Študenti by privítali viac predmetov podporujúcich ich jazykové
komunikačné schopnosti.  Pochvaľujú vydanie skrípt k jednotlivým predmetom, ale radi by
zvýšili počet existujúcich učebných pomôcok.

Hospitácie
V oblasti  monitorovania  a hodnotenia  kvality  pedagogického  procesu  sú  uplatňované

najmä  formuláre  hospitácie,  hodnotenie  predmetov  a dotazníky  na  prieskum  názorov
študentov. 

Pravidelne  sa  hodnotí  a monitoruje  vedecký  výkon  vysokoškolských  učiteľov  (dvakrát
ročne),  v rámci  svojich  možností  a zdrojov  motivuje  vysokoškolských  učiteľov  ku
komplexnému  rozvíjaniu  kompetencií,  zvyšovaniu  kvalifikačného  rastu  a odborného
potenciálu.  EF  UJS  disponuje  aj  ďalšími  nástrojmi  hodnotenia  (napr.  hospitácie,  osobný
rozhovor), pričom v roku 2014 sa zrealizovalo 5 hospitácií vedúcimi jednotlivých katedier (4
hospitácie na Katedre manažmentu a 1 hospitácia na Katedre ekonomiky). Súčasťou plnenia
kritéria  je  aj  vytváranie  podmienok  na  podporu  prenosu  výsledkov  a metód  vedecko-
výskumnej  činnosti  vysokoškolských  učiteľov  do  vzdelávacieho  procesu  a to  napríklad
aktualizovaním  učebných  osnov  a predpísanej  literatúry,  zaradením  tvorivých  činností
s prvkami inovatívnych metód vo vyučovaní predmetov. V roku 2013 a v roku 2014 sa na
základe  výsledkov  v pedagogickej  a vedecko-výskumnej  činnosti  oceňuje  vysokoškolský
učiteľ  UJS  Cenou  rektora,  pričom  v roku  2013  takéto  ocenenie  získali  4  pedagogickí
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pracovníci fakulty a v roku 2014 5 pedagogickí pracovníci fakulty.

Monitorovanie zabezpečovania kvality v rámci EF UJS bolo v roku 2014 vyjadrené okrem
počtu hospitácií aj ďalšími kvantitatívnymi ukazovateľmi, napr. počtom sťažností na priebeh
výučby, podielom študentov, ktorí nesplnili podmienky na pokračovanie v štúdiu, podielom
študentov, ktorí prekračujú štandardnú dĺžku štúdia, či zanechali štúdium, váženým študijným
priemerom študentov. 

Sťažnosti
V roku 2014 na EF UJS nebola evidovaná žiadna sťažnosť. 

Prekročenie štandardnej dĺžky štúdia
V roku 2014 na EF UJS prekročilo štandardnú dĺžku štúdia 48 študentov denného a 31

externého prvého stupňa vysokoškolského štúdia, a 2 študenti denného a 3 externého druhého
stupňa vysokoškolského štúdia. Štúdium na EF UJS zanechalo spolu 25 študentov. Z prvého
a druhého stupňa vysokoškolského štúdia bolo spolu vylúčených 67 študentov. 2 študenti EF
UJS v roku 2014 neskončili svoje štúdium v rámci termínu. 

Študijné priemery
EF  UJS  považuje  z pohľadu  zabezpečovania  kvality  vzdelávania  za  dôležité  aj

monitorovanie váženého študijného priemeru študentov. Vážený študijný priemer študentov
prvého a druhého vysokoškolského štúdia v dennej a externej forme znázorňuje nasledovná
tabuľka. 

Akademický rok 2013/2014
Forma Zimný semester Letný semester

1. stupeň vysokoškolského štúdia
Denná 2,35 2,26
Externá 2,25 2,06

2. stupeň vysokoškolského štúdia
Denná 2,01 1,75
Externá 1,97 1,75

PF UJS
V súlade s vnútorným predpisom UJS PF UJS zaviedla vnútorný systém zabezpečovania

kvality vzdelávania na PF UJS, ktorého hlavným cieľom je rozvíjanie významu kvality a jej
zabezpečovania pri činnostiach fakulty. Vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania
na PF UJS je obsiahnutý a konkretizovaný v smerniciach dekana:

 Politika kvality vzdelávania na PF UJS,
 Proces a postupy riadenia a kontroly kvality vzdelávania na PF UJS. 
Zámerom PF pri  implementácii  politiky v oblasti  zabezpečovania kvality je vytvorením

vhodných podmienok, motivácie zamestnancov a študentov, vytvorením tvorivej atmosféry,
podporovaním tímovej práce a komunikácie neustále zlepšovanie úrovne kvality a všestranné
uspokojovanie očakávaní, potrieb i predpokladaných požiadaviek partnerov.

Záverečnú správu zabezpečovania kvality vzdelávania na PF UJS Vedecká rada PF UJS
prerokovala a vzala na vedomie na zasadnutí dňa 27. 1. 2015. (Uznesenie č. 2/27. 01. 2015
VR PF UJS).

Výsledky študentskej ankety na PF UJS v roku 2014
Študenti PF UJS v zmysle § 70 ods. 1 písm. h) zákona majú možnosť aspoň raz ročne

formou anonymného dotazníka vyjadriť sa o kvalite výučby a o učiteľoch.
Na  PF  UJS  boli  v  roku  2014  skúmané  hodnotenia  pedagogického  procesu  a  úrovne

vyučovania  predmetov  z  hľadiska  študentov.  Predpokladom  zvyšovania  kvality
pedagogického pôsobenia učiteľov ako aj  výučby jednotlivých predmetov na fakultách  je
pravidelné hodnotenie kvality práce na základe výsledkov anonymných ankiet študentov a
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sebahodnotiacich procedúr. Študentské ankety, v rámci ktorých sa študenti môžu vyjadrovať k
obsahu, forme a úrovni pedagogického procesu má za cieľ získať spätnú väzbu od študentov
na  rôzne  aspekty  vyučovacieho  procesu.  Každý  študent  tak  môže  prispieť  k zlepšeniu
študijného programu a výučby na univerzite.

V roku 2014 v zimnom, ako aj v letnom semestri bol pre študentov PF UJS pripravený
elektronický dotazník, prostredníctvom ktorého študenti jednotlivých študijných programov
cez Akademický informačný systém UJS (AIS2) mali možnosť hodnotiť všetky predmety,
ktoré mali zapísané v danom akademickom roku ako aj hodnotiť ich učiteľov.

Okrem iného študenti mali možnosť vyjadriť aj svoje názory a pripomienky v určenom
textovom poli dotazníka. Dotazník bol študentom sprístupnený v zimnom semestri v čase od
16. 1. 2014 do 21. 3. 2014 a v letnom semestri od 1. 4. 2014 do 15. 7. 2014, a vyplniť ho bolo
možné iba počas definovaného obdobia. Študenti vstupovali do systému a prezentovali svoje
názory a postrehy pod svojím identifikačným číslom. Týmto spôsobom bolo zabezpečené, že
každý študent mohol vyplniť anketu iba raz, pričom modul implementovaný v AIS2 zaručil
anonymitu respondentov. Respondentovi bol sprístupnený len jemu určený dotazník. Dotazník
v elektronickej podobe slúži predovšetkým na urýchlenie následného spracovania získaných
údajov. Získané podklady a celkové vyhodnotenie výsledkov spracoval dekanát PF UJS a
následne informoval jednotlivé pracoviská. Závery hodnotenia boli premietnuté do výučby na
PF UJS pre nasledujúce obdobie.
Vytvorený dotazník pozostával z troch častí:
I. časť – všeobecná časť (1 otázka)
II. časť – hodnotenie vyučovacieho procesu a predmetov (2 otázky ku každému zapísanému
predmetu)
III. časť– pripomienky a námety.

Otázky v prvej  časti  slúžili  na zistenie  všeobecného názoru študentov o PF UJS.  Bola
zistená úroveň výučby na PF UJS (Aký je Váš názor na úroveň výučby na PF UJS?).

Používateľský číselník definoval možností hodnotenia otázky hodnotenej pomocou škály
takto:
1 – veľmi dobrý (maximálna miera súhlasu)
2 – dobrý (vysoká miera súhlasu)
3 – priemerný (priemerná miera súhlasu)
4 – pod priemerom (nízka miera súhlasu)
5 – zlý (veľmi nízka miera súhlasu)

Odpovede študentov na otázku úrovne výučby na PF UJS ukazujú, že študenti sú celkovo
spokojní s úrovňou výučby na PF UJS. Celkový priemer hodnotenia úrovne dosiahol hodnotu
za  zimný  semester  2,39  a za  letný  semester  2,37,  čo  znamená,  že  úroveň  výučby  podľa
hodnotenia študentov na PF UJS je dobrá. 

Druhá  časť  otázky  sa  vzťahovala  na  celkovú  úroveň  prednášok  a  cvičení,  nadväznosť
prednášok a cvičení ako aj jednotlivých predmetov, vyváženosť a efektívnosť využitia času na
prednáškach, cvičeniach resp. seminároch, či sú študenti vedení k samostatnosti, tvorivosti,
tímovosti a profesionálnosti, súlad správania sa vyučujúceho s etickým kódexom univerzity,
využívanie modernej didaktickej techniky a moderných foriem výučby.
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1.  Otázka:  Ako  hodnotíte  jednotlivé  predmety?  (aktuálnosť  a  zaujímavosť  prednášanej
tematiky,  v  akej  miere  viete  využiť  osvojené  poznatky, v  akej  miere  sa  dajú  zužitkovať
ponúknuté poznatky).

V prvej otázke bola zistená úroveň kvality prednášky/cvičenia po obsahovej stránke. Boli
položené otázky, ktoré smerovali k aktuálnosti a zaujímavosti prednášanej tematiky ako aj
otázky súvisiace s mierou využitia osvojených poznatkov študentmi.

Respondentom  bola  ponúknutá  možnosť  na  kombinované  hodnotenie,  t.j.  hodnotenie
pomocou škály a otvorené hodnotenie, kde respondent hodnotil textovou formou.

Používateľský číselník definoval možností hodnotenia otázky hodnotenej pomocou škály
takto:
1 – veľmi dobrý (maximálna miera súhlasu)
2 – dobrý (vysoká miera súhlasu)
3 – priemerný (priemerná miera súhlasu)
4 – pod priemerom (nízka miera súhlasu)
5 – zlý (veľmi nízka miera súhlasu)

2.  Otázka:  Ako  hodnotíte  odbornú  činnosť  vyučujúceho?  (vystupovanie,  pripravenosť,
nápomocnosť  a  prístup  učiteľa,  ako  sú  zrozumiteľné  jeho  vysvetlenia,  dôslednosť
a korektnosť vyučujúceho,...) .

V tejto  otázke  boli  kladené otázky na hodnotenie  úrovne prednášok/cvičení  z hľadiska
kvality  jednotlivých  pedagógov.  Ide  o  tieto  faktory:  vystupovanie,  pripravenosť  učiteľa,
odborná  práca;  miera  vzbudenia  a  udržiavania  záujmu  študentov,  schopnosť  aplikácie
odborných aktualít do vysvetlení, atď. Otázka sa zaoberala hodnotením vyučujúceho.

Respondentom  bola  ponúknutá  možnosť  na  kombinované  hodnotenie,  t.j.  hodnotenie
pomocou škály a otvorené hodnotenie, kde respondent hodnotil textovou formou.

Používateľský číselník definoval možnosti hodnotenia otázky hodnotenej pomocou škály
ako  pri  predchádzajúcej  otázke.  K  výsledkom  možno  konštatovať,  že  tabuľky  ponúkajú
prehľad o hodnotení predmetu a vyučujúceho podľa príslušných predmetov v celku. Celkový
priemer hodnotenia úrovne jednotlivých predmetov dosiahol hodnotu za zimný semester 1,92
a za  letný  semester  2,04  čo  znamená,  že  úroveň  predmetov  na  UJS  podľa  hodnotenia
študentov je dobrá. 

Hodnotená  bola  aj  odborná  úroveň  vyučujúceho.  Podľa  výsledkov  hodnotenia  ankety,
úroveň vyučujúceho na UJS na základe otázok položených študentom je na vysokej úrovni.
Podľa škály hodnotenia úroveň vyučujúceho na UJS dosiahla hodnotu za zimný semester 1,84
a za  letný  semester  1,88,  čo  predpokladá  vysokú  mieru  súhlasu  zo  strany  študentov  k
vyučujúcim daných predmetov.
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V poslednej, tretej časti študentskej ankety pomocou otvoreného hodnotenia študenti mohli
uviesť  ich  pripomienky  a  námety  na  zlepšenie  činnosti  UJS  v  ľubovoľnej  oblasti.  Pri
vyhodnotení  dotazníkov  bolo  zistené,  že  študenti  v  textovom  hodnotení  v  tretej  časti
všeobecných  otázok  vyjadrili  svoje  námety  a  pripomienky  za  rok  2014  celkom  v  82
prípadoch. Najčastejšie sa vyskytujúce námety a pripomienky na zlepšenie činnosti PF UJS sa
týkali zvýšenia počtu praxe v rámci vyučovania, kladenia väčšieho dôrazu na interaktívne
vyučovanie. Takisto mnohé pripomienky sa týkali organizačného zabezpečenia vyučovania-
efektívnejšie  prerozdelenie  vyučovacích  hodín,  lepšie  rozvrhy  pre  študentov.  Študenti  by
uprednostnili viac praktických predmetov oproti predmetom z teórie.

Výsledky vyhodnotenia ankety na rok 2014 boli prezentované na PF UJS. Pre každého
vyučujúceho ako aj vedúcemu katedry a dekanovi fakulty bola zabezpečená prostredníctvom
Akademického informačného systému informácia o hodnoteniach ako aj sprístupnené textové
hodnotenia,  námety  a  pripomienky  študentov  k  jednotlivým  predmetom  a  vyučujúcim.
Účelom bolo, aby vyučujúci výsledky hodnotenia študentov zefektívnil a účinne premietol do
výučby, ako aj zvýšil kvalitu a úroveň vyučovania na PF UJS v ďalšom období.

Do  prieskumu  v  roku  2014  sa  zapojilo  299  respondentov  z  celkového  počtu  1032
študentov PF UJS (28,97%), z toho spolu bolo hodnotených 685 predmetov a 89 učiteľov.

Sťažnosti
V roku 2014 na PF UJS nebola evidovaná žiadna písomná sťažnosť. Prípadné ústne podané

sťažnosti boli operatívne prešetrené a ak boli opodstatnené, príčiny okamžite odstránené. 

Hospitácie
V roku  2014  na  PF  UJS  boli  realizované  hospitácie  iba  za  účelom  kontroly  plnenia

pracovných povinností (1x za mesiac). Tieto boli zdokumentované a v prípade nedostatkov
boli dotknuté osoby upozorňované na svedomité plnenie povinností v súlade s náplňou práce
a s pracovným poriadkom UJS. Hospitácie za účelom pozorovania vyučovacieho procesu na
PF UJS v roku 2014 neboli vykonané.
 
Študijné priemery

Vážený študijný priemer študentov denného bakalárskeho štúdia bol v zimnom semestri
akademického roka 2013/2014 1,92, v letnom semestri 1,96. Študenti externého bakalárskeho
štúdia dosiahli v rovnakom období vážený študijný priemer 1,68, resp. 1,63. V magisterskom
štúdiu bol vážený priemer študentov denného štúdia v zimnom semestri akademického roku
2013/2014 1,66, v letnom semestri 1,51. V externom štúdiu dosiahli študenti v predmetnom
období  vážený  priemer  1,65  resp.  1,41.  Výrazne  lepšie  výsledky  magisterského  štúdia
v letnom semestri sú následkom toho, že v tomto období v 2. ročníku štúdia už neprebieha
vyučovanie a študenti absolvujú iba minimálny počet predmetov.
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Prekročenie štandardnej dĺžky štúdia 
V  akademickom  roku  2013/14  na  PF  UJS  študovalo  109  študentov,  ktorí  prekročili

štandardnú dĺžku štúdia. 93 z nich študovalo na prvom stupni, 14 na druhom stupni a 2 na
treťom stupni.

RTF UJS
Vedecká rada RTF UJS na svojom zasadnutí v máji 2014 vytvorila Radu pre zabezpečenie

kvality vzdelávania na RTF  (v ďalšom RPZKV RTF).  Rada je poradným orgánom dekana
RTF UJS a je  zložená  zo zástupcov organizačných zložiek  fakulty  a zástupcu študentskej
samosprávy. Jej funkciu a poslanie RTF UJS definuje takto: 

 Rada pripravuje,  koordinuje,  kontroluje  a  hodnotí  tvorbu zavádzania  a  uplatňovania
vnútorného systému hodnotenia kvality vzdelávania na RTF UJS.

 Vnútorný  systém zabezpečenia  kvality  vzdelávania  je  významnou  súčasťou  politiky
fakulty a má kladný účinok na kvalitu produktov, prevádzkovú efektívnosť a dôveru
zainteresovaných strán. 

Cieľom dokumentu je predstaviť východiská, stratégiu a postupy pri rozvíjaní významu
kvality  pri  činnostiach  RTF UJS.  Dokument  predstavuje  postupy, ktoré  umožnia  neustále
zvyšovať  kvalitu  vzdelávania  poskytovaného  na  RTF  UJS.  Hlavným  cieľom  vnútorného
systému kvality je rozvíjanie dôležitosti kvality a jej zabezpečenie pri všetkých činnostiach
RTF UJS.

Fungovanie  zabezpečenia  kvality  vzdelávania  na  fakulte  sa  vyhodnocuje  s  ročnou
pravidelnosťou,  pričom  RPZKV  RTF o  kvalite  vzdelávania  a  o  fungovaní  systému
vzdelávania  podáva  správu.  V tejto  správe  sú  uvedené  aj  hospitalizácie  na  prednáškach
a seminároch, ako aj iné kontroly činnosti pedagogických pracovníkov (dochvíľnosť, prístup
k študentom, dochádzka). V správe o činnosti roku 2014 sa neuvádzajú vážnejšie nedostatky.

 V rámci toho priebežne vyhodnocuje funkčnosť vnútorného systému hodnotenia kvality
vzdelávania  a navrhuje  vedeniu  fakulty  konkrétne  opatrenia  na  vylepšenie
vyhodnocovania a fungovania vnútorného systému hodnotenia kvality vzdelávania.

Výsledky študentskej ankety na RTF UJS v     roku 2014
V roku 2014 v letnom i zimnom semestri  bol vykonaný prieskum zameraný na zistenie

spokojnosti študentov prostredníctvom AIS-u. V akademickom roku 2013/2014 a 2014/2015
mali študenti RTF UJS možnosť v zmysle § 70 ods. 1 písm. h) zákona formou anonymného
dotazníka vyjadriť svoje názory ku kvalite výučby a k učiteľom. Hodnotenie sa uskutočňuje
dotazníkovou  formou,  anonymne,  zo  strany  študentov  je  dobrovoľné.  Dotazníky  boli
študentom  RTF  UJS  elektronicky  sprístupnené  v zimnom  semestri  akademického  roka
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2014/2015 od 1. 12. 2014 do 15. 3. 2015, a v letnom semestri akademického roka 2013/2014
od 1. 4. 2014 do 31. 7. 2014. Dotazník sa skladá z 3 hlavných častí:
I. časť – všeobecná časť – informácie ohľadne úrovne výučby na RTF UJS – 1. otázka.

Otázky v prvej časti slúžili na zistenie všeobecného názoru študentov na UJS. Bola zistená
úroveň výučby na UJS (Aký je Váš názor na úroveň výučby na UJS?). 
II. časť – hodnotenie vyučovacieho procesu a predmetov na RTF UJS – informácie ohľadne
aktuálnosti, zaujímavosti, užitočnosti a možnosti zužitkovania témy daného predmetu, ako aj
údaje o vystupovaní,  pripravenosti,  ochote,  pomoci,  korektnosti,  metóde výučby a prístupu
učiteľa – 2 otázky ku každému zapísanému predmetu,

Konkrétne otázky II. časti dotazníka boli:
Ako  hodnotíte  príslušný  predmet  (nakoľko  považujete  za  vhodný  a potrebný,

aktuálny, zaujímavý a osožný a ponúkané vedomosti v akej miere možno využiť)? 
Na otázku došlo 181 odpovedí od 19 respondentov. Priemer hodnotenia je 1,77.
Ako hodnotíte prácu a účinkovanie pedagóga (aký je vzhľad učiteľa, jeho názory, nakoľko

je  pripravený  na  prednášku,  jeho  kladný  prístup  k študentom,  nakoľko  sa  vyjadruje
pochopiteľne, nakoľko je korektný a dôsledný)?

Na otázku došlo 147 odpovedí od 18 respondentov. Priemer hodnotenie je 1,49
III. časť – pripomienky a námety respondentov.

Na položené otázky mali  možnosť  respondenti,  resp.  študenti  RTF UJS odpovedať  na
stupnici od 1- 5, kde jednotlivé čísla škály vyjadrovali nasledovné možnosti: 1- veľmi dobrý
(maximálna miera súhlasu),  2 – dobrý (vysoká miera súhlasu),  3 – priemerný (priemerná
miera  súhlasu),  4  –  pod  priemerom  (nízka  miera  súhlasu),  5  –  zlý  (veľmi  nízka  miera
súhlasu).  Pri  niektorých otázkach mali  hodnotiaci možnosť použiť aj  kombinovanú formu
odpovede, t.j. hodnotenie pomocou škály a otvorené hodnotenie textovou formou.

Konkrétna otázka III. časti dotazníka bola:
Aký je Váš názor o úrovni výuky na UJS? Váš názor stupňujte bodovaním na uvedenej

škále. Váš názor môžete vyjadriť aj slovne.
Došlo 20 odpovedí od 20-tich respondentov. Priemer hodnotenia je 1,85.
Písomné pripomienky a námety respondentov: neboli 

Sťažnosti
V roku 2014 na RTF UJS nebola evidovaná žiadna sťažnosť. 

Prekročenie štandardnej dĺžky štúdia
V akademickom roku  2013/2014  na  RTF  UJS  študovalo  9  študentov, ktorí  prekročili

štandardnú dĺžku štúdia,  na prvom stupni 4,  na spojenom prvom a druhom stupni 3 a na
treťom stupni 2.

Iné relevantné dáta o štúdiu: 
V akademickom roku 2013/2014 na RTF UJS ukončili štúdium: 

a) zanechaním: 1 - na treťom stupni 
1 - na spojenom prvom a druhom stupni. 

b) vylúčením v dôsledku nesplnenia požiadaviek: 1 - na spojenom prvom a druhom stupni
1 - na prvom stupni štúdia

Vážený študijný priemer 
Študijný program MDS – prvý stupeň štúdia 2013/2014 

- zimný semester: 1,45
- letný semester: 1,73

Študijný program RTEdm- spojený prvý a druhý stupeň štúdia 2013/2014 
- zimný semester: 1,91
- letný semester: 1,97
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Prístup k internetu, počítačové vybavenie UJS s prístupom pre študentov
UJS disponuje 3 počítačovými učebňami na PF UJS, 2 počítačovými učebňami na EF UJS,

2 počítačovými učebňami na RTF UJS a 2 počítačovými učebňami v konferenčnom centre.
Okrem toho v UK UJS je zabezpečený voľný prístup k 30 počítačom. Študenti majú voľný
prístup  k  internetu  vo  všetkých  budovách  univerzity  vo  forme  verejne  prístupných
počítačových  terminálov. Takisto  je  zabezpečené  Wi-Fi  pripojenie  s  voľným prístupom k
internetu s autentifikáciou.

UJS disponuje i prenosnými počítačmi pre svojich študentov. Od roku 2011 je zriadená
Komisia na pridelenie prenosných počítačov, ktorá transparentným spôsobom rozhoduje o
pridelení prenosných počítačov študentom denného štúdia, ktorí nemajú prístup k počítačom.
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XIV. Záver

V súlade so svojím poslaním zadefinovaným v dlhodobom zámere sa UJS orientuje na dve
hlavné oblasti: poskytovanie vzdelávania a tvorivé vedecké bádanie.

Rok 2014 bol  na  UJS rokom osláv  ale  aj  práce.  V roku 2014 sa  konali  slávnosti  pri
príležitosti 10. výročia založenia UJS, ktorá ako najmladšia verejná vysoká škola začala svoju
činnosť v roku 2004. Napriek tomu, že na predloženie materiálov ku komplexnej akreditácii
pre  UJS bol  stanovený termín  28.  február  2015,  na príprave  akreditačných materiálov  sa
pracovalo aj v roku 2014. Z uvedeného vyplýva, že univerzita sa usilovala podať maximálny
vedecký výkon, a v snahe vyhovieť akreditačným požiadavkám boli na UJS prijaté ďalšie
postupy a  opatrenia.  Všetky aktivity  na  UJS sa vyvíjali  v  súlade s  Dlhodobým zámerom
rozvoja UJS.

UJS podľa počtu študentov patrí medzi menšie vysoké školy na Slovensku, k 31. 10. 2014
mala celkom 1743 študentov. Z uvedeného počtu najviac študentov študovalo na PF UJS: 918
(52,67 %). Na EF študovalo 746 študentov (42,80 %) a na RTF študovalo 79 študentov (4,53
%). 

1367študentov (78,43 %) študovalo v dennej forma štúdia a 376 (21,57) v externej forme.
Univerzite  boli  k  1.  9.  2014  priznané  práva  uskutočňovať  vysokoškolské  štúdium  a

udeľovať príslušné akademické tituly absolventom štúdia:
• v  učiteľských  študijných  programoch  Predškolská  a  elementárna  pedagogika,  ďalej

v študijných programoch tvorených dvojkombináciou 10-tich predmetov. 
• v 6 vedeckých a odborných študijných programoch,
• vo 2 vedeckých doktorandských študijných programoch.
Všetky študijné programy boli zabezpečené v jazyku maďarskom a slovenskom.
V roku 2014 na RTF UJS bol úspešne akreditovaný študijný program Misiológia, diakonia

a sociálna starostlivosť. Nakoľko novoakreditovaný študijný program bol obsahovo takmer
totožný s doteraz realizovaným študijným programom Misiológia, diakonia a sociálna práca,
preto podľa § 87 ods. 3 zákona predložila UJS oznámenie o zrušení študijného programu
Misiológia, diakonia a sociálna práca ku dňu 31. 8. 2014 na ministerstvo.

Študijnému programu Sociológia bolo pozastavené právo uskutočňovať študijný program s
dátumom 12. 8. 2013. PF UJS nedokázala prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré
viedli k pozastaveniu práva uvedeného študijného programu. Preto na návrh dekanky PF UJS
podľa § 87 ods. 3 zákona predložila UJS dňa 25. 7. 2014 oznámenie o zrušení študijného
programu sociológia ku dňu 25. 7. 2014 na ministerstvo.

Porovnanie počtu študentov za rok 2014 s počtom v roku 2013 vykazuje pokles, celkovo
študuje na UJS o 162 študentov menej ako v roku 2013. Počet študentov v dennej forme
štúdia  sa  znížil  oproti  roku  2013  o 119  študentov.  Na  externej  forme  sa  študovalo  o 43
študentov menej ako v roku 2013 (pozri tabuľku č. 2). Percentuálne je to pokles 8,01 % v
dennej  forme,  10,26  %  v  externej  forme  a  8,5  %  na  celkovom  počte  študentov.  Tento
nepriaznivý vývin UJS pripisuje najmä nepriaznivým demografickým zmenám posledných
rokov. 

Študentské  programy  a  mobility  učiteľov  poskytujú  bohatú  príležitosť  k  výmene
skúseností,  k  zlepšeniu  kvality  vzdelávacieho procesu  a  tiež  na  posilnenie  medzinárodnej
spolupráce vo výskume a vzdelávaní.  V akademickom roku 2013/2014 sa uskutočnilo 51
akademických mobilít s celkovým počtom 250 dní, čo predstavuje 30,8 %-ný nárast oproti
minulému roku v počte vyslaných zamestnancov, avšak 16,32 %-ný pokles v počte trvania
mobility. 

Vnútorný predpis UJS s názvom „Vnútorný systém zabezpečenia kvality vzdelávania na
UJS“ prerokovaný v poradných orgánoch vedenia univerzity, bol schválený 19. 12. 2013 v
Akademickom senáte UJS. V súlade s týmto predpisom v roku 2013 bola zriadená Rada pre
zabezpečenie  kvality  vzdelávania  UJS.  V  roku  2014  bol  zavedený  tento  nový  systém
zabezpečenia  kvality  vzdelávania  na  UJS  a  podľa  rámcových  pravidiel  univerzitného
vnútorného predpisu  fakulty  a  súčasti  univerzity  vypracovali  vlastné  konkrétne  procesy  a
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postupy zabezpečenia kvality. 
V súlade s ustanoveniami zákona sleduje kvalitu vzdelávacieho a výskumného procesu aj

vedecká rada. Vedecká rada UJS na svojom riadnom zasadnutí dňa 7. 7. 2014 prerokovala a
vzala na vedomie Hodnotenie úrovne UJS vo vzdelávacej činnosti za rok 2013 a Hodnotenie
úrovne UJS v oblasti vedy, techniky a umenia za rok za rok 2014.

UJS  je  najmladšou  slovenskou  verejnou  vysokou  školou  je  však  zároveň  aj  jednou  z
najdynamickejšie sa rozvíjajúcich slovenských verejných vysokých škôl. 

Výzvou pre celú univerzitu na ďalší kalendárny rok je udržať tento rozvoj a prispieť tak k
celkovej úspešnej akreditácii univerzity.


