
Príloha 7 

Verejné informácie 

 

Zverejňovanie informácií o študijných programoch a udeľovaných akademických tituloch 

1. Proces Zverejňovanie informácií o študijných programoch a udeľovaných 
akademických tituloch je záväzný pre všetky študijné programy FSVaZ. Proces 
upravuje postupy a zodpovednosti pri zverejňovaní informácií o študijných programoch 
a udeľovaných tituloch. 

2. Cieľom procesu je zabezpečiť aktuálnosť a presnosť informácií poskytovaných fakultou 
ohľadom ponúkaných študijných programov. 

3. Vstupom pre proces sú akreditačné spisy študijných programov schválené SAAVŠ SR. 
4. Popis zabezpečovania zverejňovania informácií o študijných programoch a 

udeľovaných tituloch obsahuje Schéma 1. 

Schéma 1 Proces zverejňovania informácií o študijných programoch, udeľovaných tituloch 
a výsledkoch vzdelávania. 

 Aktivita Zodpovednosť  

Vstupy Akreditačný spis študijných programov Dekan 

Realizácia 
Vypracovanie Ponuky štúdia na príslušný 

AR Prodekan pre vzdelávaciu činnosť 

Výstup Ponuka štúdia na príslušný AR Prodekan pre vzdelávaciu činnosť 

Schválenie Schválenie Ponuky štúdia na príslušný AR Prodekan pre vzdelávaciu činnosť 

Realizácia Zverejnenie Ponuky štúdia Fakultný správca AIS 

Evidencia Evidencia výstupov Fakultný správca AIS 

 

5. Výstupom procesu je Ponuka štúdia pre príslušný AR. 
6. Sledované aspekty procesu sú: 

a) aktuálnosť a doba trvania priznaných práv pre uskutočňovanie študijného 
programu; 

b) udeľované tituly absolventom študijných programov; 
c) štandardná dĺžka štúdia študijného programu; 
d) predpokladaný počet prijímaných uchádzačov o štúdium; 
e) formy štúdia príslušného študijného programu; 
f) výška ročného školného – zverejnené dva mesiace pred posledným dňom 

určeným na podávanie prihlášok na štúdium 
7. Metódy a nástroje riadenia procesu: činnosť prodekana pre vzdelávaciu činnosť. 
8. Benefitom z riadeného procesu je zvyšovanie dostupnosti informácií pre 

potencionálnych záujemcov o štúdium. 
9. Zodpovednosť za riadenie procesu má prodekan pre vzdelávanie. 



10. Dokumentom a záznamom z procesu je Ponuka štúdia pre príslušný AR zverejnená na 
web sídle FSVaZ. Zároveň môže byť Ponuka štúdia pre príslušný AR zverejňovaná aj 
prostredníctvom ďalších komunikačných kanálov, ktoré má fakulta (pracovisko) k 
dispozícii. 

 

Zverejňovanie informácií o očakávaných výsledkoch vzdelávania a študijných výsledkoch 
študentov  

1. Proces Zverejňovania informácií o očakávaných výsledkoch vzdelávania a študijných 
výsledkoch študentov je záväzný pre všetky študijné programy FSVaZ. Proces upravuje 
postupy a zodpovednosti pri zverejňovaní informácií o očakávaných výsledkoch 
vzdelávania a študijných výsledkoch. 

2. Cieľom procesu je zabezpečiť aktuálnosť a presnosť informácií poskytovaných fakultou 
ohľadom očakávaných výsledkoch vzdelávania a študijných výsledkoch vzdelávania 
v akreditovaných študijných programov. 

3. Vstupom pre proces sú: 
a) informačné listy predmetov; 

4. Popis zabezpečovania zverejňovania informácií o výsledkoch vzdelávania obsahuje 
Schéma 2. 

 

Schéma 2 Proces zverejňovania informácií o  očakávaných výsledkoch vzdelávania a študijných 
výsledkoch študentov 

 Aktivita Zodpovednosť/realizácia 

Vstupy Informačné listy predmetov Garant študijného programu 

Realizácia 
Vypracovanie elektronickej verzie 
informačného listu predmetu a jeho 

vloženie do AIS 
Tvorivý zamestnanec 

Výstup 
Elektronická verzia Informačného listu 

predmetu Administrátor AIS 

Schválenie Schválenie Študijného plánu v AIS Garant študijného programu 

Realizácia 
Zverejnenie elektronickej verzie 

Informačného listu v AIS Adminstrátor AIS 

Evidencia Evidencia výstupov Prodekan pre vzdelávaciu činnosť 

 

5. Výstupom procesu je zverejnenie informácií o očakávaných výsledkoch vzdelávania a 
študijných výsledkoch v jednotlivých predmetoch. 

6. Sledované aspekty procesu sú: 
a) očakávané výsledky vzdelávania; 



b) študijné výsledky v jednotlivých predmetoch 
7. Metódy a nástroje riadenia procesu: činnosť tvorivých zamestnancova garantov 

študijných programov a administrátora AIS 
8. Benefitom z riadeného procesu je možnosť vymedziť profil absolventa a dosiahnuté 

študijné výsledky v dokladoch o ukončovaní štúdia – Dodatok k diplomu. 
9. Zodpovednosť za riadenie procesu má prodekan pre  vzdelávaciu činnosť. 
10. Dokumenty a záznamy z procesu sú infolisty študijných predmetov zverejné v AIS. 

 

Zverejňovanie informácií o postupoch na hodnotenie vyučovania, štúdia a známkovania 

1. Proces Zverejňovanie informácií o postupoch na hodnotenie vyučovania, štúdia a 
známkovania je záväzný pre všetky študijné programy FSVaZ. Proces upravuje postupy 
a zodpovednosti pri zverejňovaní informácií o hodnotení vyučovania, štúdia a 
známkovania. 

2. Cieľom procesu je zabezpečiť aktuálnosť a presnosť informácií poskytovaných fakultou 
ohľadom postupov a metód hodnotenia vzdelávacieho procesu študentov. 

3. Vstupom pre proces sú informačné listy študijných predmetov. 
4. Popis procesu zabezpečovania zverejňovania informácií o postupoch na hodnotenie 

vyučovania, štúdia a známkovania obsahuje Schéma 3. 

 

Schéma 3 Proces zverejňovania informácií o  postupoch na hodnotenie vyučovania, štúdia a 
známkovania 

 Aktivita Zodpovednosť/realizácia 

Vstupy Informačné listy predmetov Garant študijného programu 

Realizácia 
Vypracovanie elektronickej verzie 
informačného listu predmetu a jeho 

vloženie do AIS 
Tvorivý zamestnanec  

Výstup 
Elektronická verzia Informačného listu 

predmetu Administrátor AIS 

Schválenie Schválenie Študijného plánu v AIS Garant študijného programu 

Realizácia 
Zverejnenie elektronickej verzie 

Informačného listu v AIS Adminstrátor AIS 

Evidencia Evidencia výstupov Prodekan pre vzdelávaciu činnosť 

 

5. Výstupom procesu je zverejnenie elektronickej verzie Informačných listov predmetov 
študijných programov v Akademickom informačnom systéme (AIS). 

6. Sledované aspekty procesu sú: 

a) aktuálnosť poskytovaných informácií vo vzťahu k študijnému poriadku UKF; 



b) realizácia zmien v obsahu Informačných listov; 

c) jasnosť a zrozumiteľnosť metód a foriem hodnotenia. 

7. Metódy a nástroje riadenia procesu: činnosť tvorivých zamestnancov, garantov 
študijných programov a prodekana pre vzdelávaciu činnosť.  

8. Benefitom z riadeného procesu je zverejnenie informácií o obsahu, výsledkoch 
vzdelávania, metódach a formách hodnotenia študentov v rámci všetkých študijných 
predmetov, ktoré sa realizujú v danom akademickom roku.  

11. Zodpovednosť za riadenie procesu má prodekan pre vzdelávaciu činnosť.  
12. Dokumenty a záznamy z procesu sú Informačné listy predmetov v AIS. 

 

Zverejňovanie informácií o súčasnej študentskej populácii 

1. Proces Zverejňovanie informácií o súčasnej študentskej populácii je záväzný pre všetky 
študijné programy FSVaZ. Proces upravuje postupy a zodpovednosti pri zverejňovaní 
informácií o súčasnej študentskej populácii. 

2. Cieľom procesu je zabezpečiť aktuálnosť a presnosť informácií poskytovaných fakultou 
ohľadom súčasnej študentskej populácii. 

3. Vstupom pre proces je Profil študentskej populácie . 
4. Popis procesu  zverejňovania  informácií o súčasnej  študentskej populácii obsahuje 

Schéma 4.  

 

Schéma 4 Proces zverejňovania informácií o  súčasnej študentskej populácii 

 Aktivita Zodpovednosť/realizácia 

Vstupy Profil študentskej populácie Administrátor AIS 

Realizácia 
Spracovanie Profilu študentskej populácie 
do formátu pre zverejnenie na web sídle 

fakulty 
Administrátor AIS 

Výstup 
Elektronická verzia Profilu študentskej 

populácie na web sídle fakulty 
Administrátor AIS 

Schválenie 
Schválenie elektronickej verzie Profilu 

študentskej populácie na web sídle fakulty Prodekan pre vzdelávaciu činnosť 

Realizácia 
Zverejnenie elektronickej verzie Profilu 

študentskej populácie na web sídle fakulty Administrátor AIS 

Evidencia Evidencia výstupov Prodekan pre vonkajšie vzťahy a 
rozvoj 

 

5. Výstupom procesu je zverejnenie elektronickej verzie Profilu študentskej populácie na 
web sídle fakulty. 

6. Sledované aspekty procesu sú: 



a) aktuálnosť a presnosť poskytovaných informácií; 

b) jasnosť a zrozumiteľnosť poskytovaných informácií; 

c) grafický dizajn poskytovaných informácií. 

7. Metódy a nástroje riadenia procesu: činnosť fakultného správcu AIS a prodekana pre 
vonkajšie vzťahy a rozvoj. 

8. Zodpovednosť za riadenie procesu má prodekan pre vonkajšie vzťahy a rozvoj. 
9. Dokumenty a záznamy z procesu sú Profily študentskej populácie zverejnené na web 

sídle FSVaZ. 

Podobným spôsobom sú riadené a realizované aj procesy zverejňovania informácií 
o vzdelávacích príležitostiach, ktoré sú k dispozícii pre študentov (schéma 5). 

Schéma 5 Proces zverejňovania informácií o  vzdelávacích príležitostiach, ktoré sú k dispozícii pre 
študentov  

 Aktivita Zodpovednosť/realizácia 

Vstupy 
Ponuka vzdelávacích príležitostí 

a podporných služieb pre študentov Vedúci pracovísk 

Realizácia 
Spracovanie Ponuky vzdelávacích 

príležitostí do formátu pre zverejnenie na 
web sídle fakulty 

Administrátor AIS 

Výstup 
Elektronická verzia Ponuky vzdelávacích 

príležitostí na web sídle fakulty Administrátor AIS 

Schválenie 
Schválenie elektronickej verzie Ponuky 
vzdelávacích príležitostí na web sídle 

fakulty 

Prodekan pre vonkajšie vzťahy a 
rozvoj 

Realizácia 
Zverejnenie elektronickej verzie Ponuky 

vzdelávacích príležitostí na web sídle 
fakulty 

Administrátor AIS 

Evidencia Evidencia výstupov Prodekan pre vonkajšie vzťahy a 
rozvoj 

 

Zverejňovanie informácií o názoroch a profesionálnej dráhe bývalých študentov 

1. Proces Zverejňovanie informácií o uplatnení absolventov na trhu práce je záväzný pre 
všetky študijné programy FSVaZ. Proces upravuje postupy a zodpovednosti pri 
zverejňovaní informácií o uplatňovaní absolventov na trhu práce. 

2. Cieľom procesu je zabezpečiť dostupnosť informácií o názoroch a profesionálnej dráhe 
absolventov študijných programov FSVaZ. 

3. Vstupom pre proces sú informácie o názoroch a profesionálnej dráhe bývalých 
študentov. 

4. Popis procesu zverejňovania informácií o  obsahuje názoroch a profesionálnej dráhe 
bývalých študentov schéma 6. 



 

Schéma 6  Proces zverejňovania informácií o názoroch a profesionálnej dráhe bývalých študentov 

 Aktivita Zodpovednosť/realizácia 

Vstupy 
Informácie o názoroch a profesionálnej 

dráhe bývalých študentov Vedúci pracovísk 

Realizácia 

Spracovanie informácie o názoroch 
a profesionálnej dráhe bývalých študentov 
do formátu pre zverejnenie na web sídle 

fakulty 

Prodekan pre vonkajšie vzťahy a 
rozvoj  

Výstup 
Informácie o názoroch a profesionálnej 
dráhe bývalých študentov na web sídle 

fakulty 
Fakultný správca AIS 

Schválenie 
Schválenie informácie o názoroch 

a profesionálnej dráhe bývalých študentov 
na web sídle fakulty 

Prodekan pre vonkajšie vzťahy a 
rozvoj 

Realizácia 
Zverejnenie elektronickej verzie informácie 
o názoroch a profesionálnej dráhe bývalých 

študentov na web sídle fakulty 
Fakultný správca AIS 

Evidencia Evidencia výstupov 
Prodekan pre vonkajšie vzťahy a 

rozvoj 

 

5. Výstupom procesu je zverejnenie elektronickej verzie informácie o názoroch 
a profesionálnej dráhe bývalých študentov na web sídle fakulty. 

6. Sledované aspekty procesu sú: 

a) aktuálnosť a presnosť poskytovaných informácií; 

b) jasnosť a zrozumiteľnosť poskytovaných informácií; 

c) grafický dizajn poskytovaných informácií. 

7. Metódy a nástroje riadenia procesu: činnosť vedúceho pracoviska, administrátora AIS 
a prodekana pre vonkajšie vzťahy a rozvoj. 

8. Zodpovednosť za riadenie procesu má prodekan pre vonkajšie vzťahy a rozvoj. 
9. Benefitom z riadeného procesu je podpora optimalizácie rozhodovacieho procesu 

uchádzačov o vysokoškolské štúdium. 
10. Dokumenty a záznamy z procesu sú informácie o názoroch a profesionálnej dráhe 

bývalých študentov zverejnené na web sídle FSVaZ. 

 


