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Zápisnica zo zasadnutia akreditačnej rady FPJJ VŠ Danubius  

Prítomní:  

Predseda komisie: 

doc. JUDr. Ivan Podhorec, PhD. 

Členovia komisie: 

PhDr. Tomáš Klokner, PhD. 

JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD. 

JUDr. Ing. Eduard Jenčo, PhD. DBA 

doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD. 

JUDr. Eduard Szabó 

študentská časť: 

Boris Kapusta 

Jana Šipoš 

 

Program zasadnutia:  

1. Plán hospitácií   

2. Ciele politiky kvality   

3. Plán hodnotenia pedagogických činností   
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k bodu č. 1.   

 Funkciou monitorovania pedagogického procesu je sledovanie a pravidelné hodnotenie 

kvality pedagogického procesu na FPJJ VŠD. Hospitácie sú súčasťou pravidelného hodnotenia 

pracovníkov a sú vykonávané raz ročne ako súčasť procesu monitorovania, hodnotenia, 

zabezpečovania a zdokonaľovania kvality vzdelávania na fakulte. Z hospitácie sa vyhotovuje 

hospitačný záznam, ktorý je následne vyhodnotený. Hospitovaný môže byť každý pedagogický 

pracovník resp. vedecko-výskumný pracovník zabezpečujúci výučbu na FPJJ VŠD.  

Hospitácia sa realizuje priamou osobnou účasťou hospitujúceho na pedagogickom procese 

(prednáške, cvičení, seminári a pod.). Kritériami hodnotenia hospitovaného učiteľa sú najmä 

kvalita prezentácie príslušnej odbornej problematiky, pedagogické schopnosti hospitovaného 

učiteľa, dodržiavanie harmonogramu výučby, dodržiavanie času výučby, využívanie vhodných 

didaktických prostriedkov, prepojenie teoretických poznatkov s praktickými skúsenosťami a 

pod. Výsledky hospitácií slúžia vedeniu fakulty na posúdenie kvality pedagogického procesu a 

na prijatie konkrétnych odporúčaní pre jeho zlepšenie a opatrení na odstránenie prípadných 

nedostatkov.     

Akreditačná rada FPJJ sa dohodla na hospitovaní predmetov: Občianske právo procesné, 

Právo informačných technológií, Právo sociálneho zabezpečenia. 

k bodu č. 2  

Politika kvality FPJJ sa riadi a je v súlade s politikou kvality vysokej školy Danubius, 

pričom vznikla ako implementácia a v nadväznosti na politiku kvality vysokej školy Danubius 

v Sládkovičove. Poslaním vnútorného systému kvality je rozvíjanie významu kvality vo 

všetkých procesoch fakulty, vytvorenie vhodných podmienok pre zvyšovanie lojality a 

profesionálneho rozvoja zamestnancov, neustále zlepšovanie spokojnosti študentov s 

poskytovanými službami a dosiahnutie uznania fakulty v očiach verejnosti. Fakulta v 

pravidelných ročných cykloch stanovuje interné ciele na základe správy o stave kvality za 

minulý akademický rok.   

V akademickom roku 2022/2023 Akreditačná rada FPJJ navrhuje zamerať na vedecko- 

výskumnú časť (zvýšenie počtu publikačných výstupov WoS/Scopus, aktualizácia učebných 

textov).   
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k bodu č. 3   

Na začiatku každého akademického roka pedagógovia dokumentujú svoj plán 

pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti, ktorého vyhodnotenie na konci akademického 

roka slúži k monitorovaniu kvalitu a slúži pedagógom ako osnova plnenia ich úloh, ku ktorým 

sa na začiatku akademického roka zaviazali. Programová komisia určila termín vyplnenia plánu 

pedagogických činností do 15.12. 2022.  

  

  

V Sládkovičove dňa 11.11.2022                           

 

Predseda komisie: 

doc. JUDr. Ivan Podhorec, PhD. 

 


